
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil laporan tugas akhir atas pengamatan dan pembahasan

mengenai biaya produksi standar dan biaya produksi sesungguhnya bahan baku,

tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik produk tempat tidur, sofa dan

Kitchen Set pada CV. Kurnia Mebeul penulis memberikan kesimpulan sebagai

berikut :

1. Penetapan biaya produksi yang terdiri dari penetapan biaya bahan baku,

penetapan biaya tenaga kerja langsung, dan penetapan biaya overhead

pabrik pada CV. Kurnia Mebeul dilakukan dengan memperhatikan

faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tersebut seperti fluktuasi

harga untuk bahan baku. Penetapan biaya bahan baku standar dihitung

dengan cara mengalikan kuantitas standar bahan yang digunakan

dengan harga standar bahan baku yang berlaku saat itu. Penetapan biaya

tenaga kerja langsung standar dihitung menurut jam kerja standar pada

tiap proses pengerjaan produk tempat tidur, sofa dan Kitchen Set

dikalikan tarif upah standar. Penetapan biaya overhead standar dihitung

berdasarkan pembebanan biaya bahan baku.

2. Perhitungan biaya produksi sesungguhnya pembuatan tempat tidur, sofa

dan Kitchen Set pada CV. Kurnia Mebeul telah dilakukan dengan baik,

dimana perhitungan biaya produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga

kerja langsung, biaya overhead pabrik) sesungguhnya dilakukan setelah

adanya penetapan perhitungan biaya standar.

3. Metode selisih yang digunakan oleh CV. Kurnia Mebeul adalah dengan

metode satu selisih, yaitu membandingkan total biaya standar dengan

total biaya sesungguhnya untuk setiap elemen biaya produksi.

4. Perhitungan biaya standar akan dijadikan pembanding dengan biaya

sesungguhnya yang terjadi. Sehingga perhitungan biaya standar dapat



dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan produksi agar berjalan

secara efektif dan bekerja pada tingkat biaya yang seharusnya

dilaksanakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil laporan tugas akhir pada CV. Kurnia Mebeul, secara

keseluruhan penulis menilai bahwa penetapan, perhitungan, dan perlakuan

terhadap selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya bahan baku pada CV.

Kurnia Mebeul telah berjalan sesuai teori, namun perlu ada pembenahan yang

bertujuan memperbaiki kekurangan dan mengevaluasi kinerja perusahaan.

Adapun saran yang diberikan adalah :

1. Perusahaan harus menjalani hubungan baik dengan supplier, agar

pengiriman bahan baku tidak terlambat, sehingga proses produksi lebih

efektif. Sehingga perusahaan dapat mengerjakan produk pesanan sesuai

dengan waktu yang ditetapkan.

2. Perusahaan tetap menjaga sikap loyalitasnya terhadap konsumen,

sehingga konsumen merasa lebih puas terhadap produk-produk yang

dihasilkan.


