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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penentuan harga pokok 

produksi atas produk sablon T-shirt pada perusahaan CLINIC SABLON, maka 

dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Klasifikasi biaya pada perusahaan CLINIC SABLON adalah menurut 

hubungan dengan sesuatu yang dibiayai, yaitu biaya langsung ( direct cost 

) dan biaya tidak langsung ( indirect cost ). 

 Biaya langsung ( direct cost ) yang terdiri dari : 

a. Biaya bahan baku 

b. Biaya tenaga kerja langsung 

Pengklasifikasian biaya langsung ini sudah sesuai dengan teori klasifikasi 

biaya dari akuntansi biaya. 

Biaya tidak langsung ( indirect cost ) terdiri dari :  

a. Biaya tenaga kerja tidak langsung 

b. Biaya bahan penolong 

c. Biaya reparasi dan pemeliharaan mesin  

d. Biaya lain – lain, seperti listrik, telepon, dan internet 

2. Harga pokok produksi pada perusahaan CLINIC SABLON dihitung 

dengan mengunakan metode full costing berdasarkan proses, yaitu dengan 

menjumlahkan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja 

langsung ditambah biaya overhead pabrik ( BOP ) dan dalam menentukan 

bahan baku untuk produksi perusahaan CLINIC SABLON menggunakan 

metode FIFO (First In First Out), yaitu dengan menggunakan bahan baku 
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yang dibeli/dimiliki pertama sebagai persediaan bahan baku awal yang 

digunakan dalam proses produksi. 

3. Perusahaan CLINIC SABLON menggunakan metode harga pokok 

pesanan (job order costing) untuk menghitung harga pokok produksinya, 

artinya semua unsur biaya produksi dimasukan ke dalam pesanan yang 

ada. Dalam produksinya, perusahaan mengeluarkan biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik sesuai dengan 

kuantitas pesanan yang diterima perusahaan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai perhitungan 

harga pokok produksi atas produk sablon pada perusahaan CLINIC SABLON, 

peneliti memberi saran sebagai berikut : 

1. Dalam mengklasifikasikan biaya, perusahaan harus lebih teliti dengan apa 

yang dibutuhkan untuk memproduksi T-shirt dengan membuat perincian 

biaya yang akan dibutuhkan. 

2. Perusahaan dalam penggunaan bahan baku harus dengan seefektif 

mungkin dengan menekan biaya produksi seminim mungkin tetapi tidak 

mengurangi kualitas barang, dalam hal ini dapat menyebabkan harga jual 

per pcs produk sablon menjadi lebih murah. 

3. Perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang mempunyai skill 

dalam bidangnya, seperti untuk perhitungan laporan keuangan yang 

dikelola dengan benar oleh bagian accounting, sehingga dapat melihat 

kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. 

 Demikian sedikit saran dari penulis, semoga saran ini dapat berguna bagi 

perusahaan dan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas serta 

produktifitas perusahaan CLINIC SABLON ini. 


