
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

4. Penetapan harga pokok pada CV. Sapta Mandiri dilakukan penggolongan 

biaya-biaya produksinya dalam kelompok-kelompok biaya yang sesuai dengan 

transaksi yang menyebabkan biaya-biaya tersebut terjadi. CV. Sapta Mandiri 

menggunakan suatu standar biaya produksi, untuk menghitung standar biaya 

bahan baku yang digunakan standar kualitas barang dan standar harga bahan 

baku yang digunakannya. Sedangkan untuk menghitung standar biaya tenaga 

kerja langsung digunakan standar jam kerja dan tarif upah, dan untuk 

menghitung standar biaya overhead pabrik menggunakan standar jam mesin. 

5. Perkembangan laba yang diperoleh CV. Sapta Mandiri selama 3 tahun selalu 

mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2009 dibanding tahun sebelumnya 

naik sebesar 24.02% dan tahun 2010 naik sebesar 19.09%.  

6. Pengaruh penetapan harga pokok terhadap laba perusahaan pada CV. Sapta 

Mandiri sebesar 99.40% sedangkan sisanya sebesar 0.60% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain diluar harga pokok produksi yang tidak diteliti. Berdasarkan 

pengujian hipotesis, terlihat bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 12.952 

> 12.706, maka Ho. Artinya, terdapat pengaruh harga pokok produksi terhadap 

laba perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat 

bagi CV. Sapta Mandiri, antara lain: 

1. CV. Sapta Mandiri hendaknya melakukan standar produksi yang baik, seperti 

malakukan penilaian dan pengawasan tehadap pemakaian sumber-sumber 



daya yang diperlukan dalam proses produksi dengan memperoleh standar 

produksi yang baik akan memudahkan perusahaan dalam pengendalian biaya 

produksi. 

2. Karyawan yang terlibat dalam penyusunan anggaran hendaknya diberikan 

peningkatan kemampuan baik melalui seminar maupun job training untuk 

dapat meningkatkan pengetahuan mereka terhadap anggaran yang disusun 

mencapai sasarannya sebagai alat pengendalian. 

3. Dalam menentukan target produksi hendaknya disesuaikan dengan situasi 

pasar dan keadaan perekonomian yang terjadi serta kondisi yang ada didalam 

perusahaan, sehingga diharapkan dapat memberikan suatu hasil yang 

diinginkan dalam arti terhindar kelebihan produk yang tidak menguntungkan. 

4. Perusahaan diharapkan dapat lebih meningkatkan pengendalian biaya produksi 

terhadap laba dengan cara menyusun laporan kegiatan berkala sehingga 

perusahaan bisa mendapatkan laba yang lebih optimal. 


