
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yaitu menganalisis biaya 

overhead pabrik dalam penentuan harga pokok produksi yang lebih tepat, di 

mana Thisconnect yang berlokasi di Jalan Buah Batu sebagai objek 

penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa : 

1. Sistem akuntansi biaya pada perusahaan kurang memadai walaupun 

terdapat struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas. Hal ini 

dikarenakan ada kelemahan dalam sistem akuntansi biaya pada 

Thisconnect yaitu perusahaan mangalokasikan biaya overhead 

berdasarkan biaya sesungguhnya, sedangkan biaya overhead adalah 

biaya yang tidak mudah ditelusuri untuk dapat dibebankan langsung 

kepada harga pokok produk. Oleh karena itu, perlu tarif biaya overhead 

yang ditaksir terlebih dahulu untuk mengalokasikan biaya tersebut agar 

memudahkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih tepat. 

2. Biaya-biaya penjualan tidak dialokasikan secara tepat sehingga unsur-

unsur biaya tidak dapat diidentifikasikan secara jelas. 

3. Perusahaan mengalokasikan biaya overhead dengan cara membebankan 

secara langsung biaya overhead sesungguhnya kepada produk. Cara ini 

kurang tepat (tidak memadai), karena perusahaan tidak mengalokasikan 

biaya overhead dengan alokasi biaya overhead per departemen 

(departementalisasi). Sehubungan dengan proses produksi perusahaan 

yang terdiri dari tujuh tahap (desain, pemilihan bahan baku, pemotongan 

pola, penyablonan, pengobrasan, penjahitan, pemeliharaan mesin), 

perusahaan perlu mengalokasikan biaya overhead per departemen untuk  

melihat kinerja masing-masing departemen dan pengendalian biaya. 

4. Dalam penentuan harga pokok produksi yang tepat pada Thisconnect, 

biaya produksi menjadi dasar penentuan harga pokok produksi. Biaya 

produksi dikumpulkan per periode dan dihitung pada akhir periode sesuai 

dengan metode pengumpulan harga pokok proses yang digunakan oleh 

perusahaan, karena perusahaan melakukan proses produksi secara 

massa untuk mengisi persediaan (tidak berdasarkan pesanan). 

 
 



Sedangkan dalam penentuan harga pokok produksi, perusahaan 

membebankan seluruh biaya produksi baik yang berperilaku tetap 

maupun variabel. 

 

5.2 Saran 
 Dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan beberapa saran yang 

mungkin akan berguna bagi perusahaan dalam mengalokasikan biaya overhead 

untuk menghasilkan harga pokok produksi yang lebih tepat. Selain itu, untuk 

menghasilkan informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan serta 

perencanaan dan pengendalian biaya. Adapun saran-saran yang dapat penulis 

berikan semoga dapat bermanfaat bagi perusahaaan, yaitu : 

1. Sebaiknya perusahaan mengalokasikan biaya overhead kepada produk 

dengan menggunakan tarif biaya overhead yang ditentukan terlebih 

dahulu untuk memudahkan pengendalian biaya overhead dalam 

penentuan harga pokok produksi dan pengambilan keputusan 

manajemen yang berkaitan dengan biaya produksi. 

2. Perusahaan mengolah produknya melalui beberapa tahap. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan departementalisasi, di mana perusahaan membagi 

pabrik menjadi beberapa departemen/pusat biaya dalam mengalokasikan 

biaya overhead sehingga tiap departemen bertanggung jawab dalam 

membuat laporan perhitungan harga pokok produksi masing-masing, 

yang pada akhirnya memudahkan perusahaan menghasilkan harga pokok 

produksi yang lebih tepat secara menyeluruh. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


