
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada PT X 

mengenai tinjauan metode harga pokok proses terhadap penetapkan harga jual 

yang akurat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan metode harga pokok proses dalam menghitung biaya produksi 

pada PT X telah dilaksanakan dengan memadai, hal ini dapat dilihat dari : 

a. Pengumpulan tiap elemen biaya produksi dilakukan untuk periode 

satu tahun melalui rekening BDP-BBB dan BDP-BK. 

b. Perhitungan biaya produksi per unit dilakukan dengan cara 

membagi tiap elemen biaya produksi, baik untuk biaya bahan baku 

maupun konversi dengan unit barang jadi. Melalui perhitungan 

tersebut, kerugian yang timbul akibat produk susut akan langsung 

terbebankan pada harga pokok barang jadi. 

c. Penerapan prosedur akuntansi biaya di perusahaan oleh karyawan 

dilakukan dengan disiplin sehingga menjamin keyakinan akan 

kebenaran timbuknya berbagai biaya produksi yang akan 

terbebankan kepada produk 

d. Diselenggarakannya proses penjurnalan, pencatatan dalam buku 

besar sebagai rekening kontrol berserta pencatatan buku besar 

pembantu. 

e. Pelaporan biaya-biaya dilakukan setiap akhir tahun oleh bagian 

akuntansi atau pembukuan akan melaporkan dua kelompok besar 

biaya produksi secara rinci dan perhitungan biaya produksi per 

unit. 

f. Penggunaan laporan biaya produksi oleh manajemen sebagai bahan 

pertimbangan dalam membuat kebijakan harga jual, memantau 

realisasi biaya produksi, menghitung laba rugi periode serta untuk 



menghitung harga pokok barang jadi yang akan dilaporkan dalam 

neraca. 

2. Perhitungan biaya produksi dengan dengan metode harga pokok proses 

telah digunakan sebagai dasar penetapan harga jual yang akurat terlihat 

dari: 

a) Penggunaan data biaya produksi oleh manajemen sebagai bahan 

pertimbangan dalam membuat keputusan mengenai harga jual produk 

sehingga perusahaan memperoleh jaminan bahwa harga jual yang telah 

ditetapkan itu telah dapat menutup seluruh biaya baik biaya produksi 

maupun biaya non produksi. 

b) Penggunaan perhitungan biaya produksi dan biaya non produksi 

sebagai lantai dasar penetapan harga jual yang artinya jumlah biaya 

produksi dan non produksi dijadikan batasan tertindah, tingkat harga 

jual yang dapat atau boleh ditetapkan. 

c) Proses penetapan harga jual yang akurat dilakukan dengan cara 

menembahkan biaya produksi dengan biaya non produksi dan laba yang 

diharapkan oleh perusahaan. 

d) Kebijakan harga jual tersebut mengandung sasaran dan tujuan 

penetapan harga jual yaitu pencapaian target laba. Penetapan kebijakan 

harga jual tersebut telah akurat karena telah dapat menutup biaya 

produksi, non produksi dan tercapainya laba yang ditargetkan 

perusahaan dengan tingkat pencapaian laba yang ditargetkan sekitar 

102%. 

Kelemahan-kelemahan yang ditemui : 

1. Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan kerugian akibat 

produk susut sulit untuk dipisahkan dari harga pokok barang jadi. 

2. Pelaporan biaya produksi tidak lengkap karena tidak melaporkan skedul 

produksi dan perhitungan biaya produksi. Ini penting mengingat unit produk 

masuk proses tidak sama dengan unit keluar akibat adanya produk susut 

sehingga perlu dilaporkan jejak produk yang masuk proses dan kerugian yang 

timbul akibat adanya produk susut. Selain tidak lengkap, laporan ini juga 



tidak jelas, yaitu dalam laporan tersebut oleh dijelaskan bahwa biaya produksi 

per unit yang dihitung perusahaan sudah termasuk pembebanan kerugian 

akibat adanya produk susut. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disampaikan 

saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan : 

1. Meskipun perusahaan tidak memiliki barang dalam proses, perusahaan 

memiliki produk susut pada akhir proses sehingga unit produk masuk 

proses tidak sama dengan unit keluar. Oleh karena itu, sebaiknya laporan 

biaya produksi (harga poko produksi) per periode dibuat seperti yang telah 

dipaparkan pada sub bab pembahasan mengenai laporan harga pokok 

produksi sehingga pembaca laporaan akan memperoleh pemahaman 

dengan jelas bahwa barang jadi akan dibebani seluruh kerugian yang 

ditimbulkan oleh produk susut. 

2. Untuk mendukung perusahaan laporan seperti di atas maka sebaiknya 

perhitungan biaya produksi per unit setiap elemen dilakukan dengan cara 

membagi tiap elemen biaya produksi dengan penjumlahan dari unit susut 

dan unit barang jadi sehingga biaya produksi yang telah diserap oleh 

produk susut dapat dipisahkan dari biaya produksi yang diserap oleh unit 

barang jadi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


