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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemmbahasan mengenai perlakuan akuntansi

untuk produk cacat pada kemeja di CV. LBA Garmindo, penulis member

kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh CV.

LBA Garmindo adalah metode job order costing, hal ini sesuai sifat produk

CV. LBA Garmindo dimana produksi dilaksanakan berdasarkan perintah

pengerjaannya yang berdasarkan kontrak. Maka untuk semua biaya yang

digunakan di dalam memproduksi produk dipatok berdasarkan jumlah

order yang diakumulasikan pada nomor order yang bersangkutan

2. Metode perhitungan harga pokok produksi yang digunakan oleh CV. LBA

Garmindo adalah full costing, karena perhitungan harga pokok produksinya

membebankan seluruh biaya produksi yang terdiri dari biaya overhead

pabrik. Perhitungan dengan metode full costing, dapat dilihat dalam

perhitungan harga pokok produksi untuk tiap-tiap produk. Persentase yang

terjadi tiap bulan untuk produk cacat cenderung berubah – ubah, penurunan

kerusakan pun tidak signifikan.
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5.2 Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian pada CV. LBA Garmindo, penulis

mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya

bagi pihak perusahaan. Adapun saran terhadap penulis berikan terhadap perusahaan,

yaitu:

1. Pada proses persiapan bahan yang akan di kaji untuk meminimalisasi

terjadinya produk cacat, sebaiknya dapartemen produk mengontrol biaya

produksi. Misalnya, mengawasi lebih ketat spesifikasi bahan baku yang

digunakan, melaksanakan efektivitas dan efisien tenaga kerja, serta

pengendalian biaya overhead pabrik yang memadai sehingga perusahaan

meminimumkan biaya perbaikan yang timbul karena produk cacat.

2. Para tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk bagian produksi sebaiknnya

bisa memberikan pengajaran atau ilmu –ilmu dalam menjalankan proses yang

dilakukan. Para pekerja bisa diberikan fasilitas dan bonus apabila dapat

menghasilkan produk yang baik dan produk yang rusak minim, ini bertujuan

sebagai penghargaan karna para tenaga kerja sudah berusaha dan bekerja

keras.

3. Dalam menanggulangi terjadinya produk cacat lagi di kemudian hari, maka

sebaiknya perusahaan harus secara rutin mengadakan pelatihan kepada para

pekerja yang melakukan kegiatan produksi agar keterampilan dan

pengalamannya bertambah sehingga dapat meminimalkan terjadinya produk

cacat yang diakibatkan oleh Human Error.


