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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil laporan tugas akhir atas pengamatan dan pembahasan 

mengenai biaya standar dan biaya sesungguhnya bahan baku, tenaga kerja 

langsung, dan overhead pabrik pada produk T-Shirt Delacroix pada PT. 

Smithindo Mitra Mandiri penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses produksi pada PT. Smithindo Mitra Mandiri terdiri dari 

Pembentukan atau penggambaran pola pada kain, pemotongan kain, 

quality control kain, pengobrasan kain, penjahitan kain sesuai pola, 

quality control produk jadi, stream produk jadi, packaging produk jadi. 

Pembentuan atau penggambaran pola pada kain sesuai dengan pola T-

Shirt Delacroix, pemotongan kain sesuai pola yang dibentuk, quality 

control pada kain yang sudah dipotong sesuai dengan pola yang bentuk, 

pengobrasan kain yang telah dipotong sesuai pola lalu di pasang rip 

pada kerah baju dan dipasang label pada baju, penjahitan kain sesuai 

pola yang dibentuk agar menjadi T-Shirt Delacroix, quality control 

pada kain yang sudah berbentuk T-Shirt Delacroix, kain yang sudah 

berbentuk T-Shirt Delacroix dilakukan stream atau setrika uap untuk 

merapikan baju, terakhir dilakukan packaging pada T-Shirt Delacroix 

sebelum disimpan di gudang dan di distribusikan ke toko-toko “House 

of Smith”. 

2. Penetapan biaya produksi standar pada PT. Smithindo Mitra Mandiri 

terdiri dari penetapan biaya bahan baku standar, penetapan biaya tenaga 

kerja langsung standar dan penetapan biaya overhead pabrik standar. 

Penetapan biaya bahan baku standar dihitung dengan cara mengalikan 

standar kuantitas bahan yang dibutuhkan dengan standar harga bahan 

baku yang berlaku saat itu. Penetapan biaya tenaga kerja langsung 

standar dihitung menurut jumlah jam kerja tiap proses pengerjaan yang 

diperoleh dari jadwal kasar proses produksi T-Shirt Delacroix dan biaya 
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overhead standar dihitung dengan tarif 30% dengan dasar 

pembebanannya yaitu biaya bahan baku. 

3. Perhitungan biaya produksi sesungguhnya pembuatan T-Shirt Delacroix 

pada PT. Smithindo Mitra Mandiri telah berjalan dengan baik, dimana 

perhitungan biaya produksi sesungguhnya dilakukan setelah adanya 

penetapan biaya produksi standar yang terdiri dari dari perhitungan 

biaya bahan baku sesungguhnya, perhitungan biaya tenaga kerja 

langsung sesungguhnya dan perhitungan biaya overhead pabrik 

sesungguhnya. 

4. Metode selisih yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan metode 

satu selisih, yaitu membandingkan total biaya standar dengan total 

biaya sesungguhnya setiap elemen biaya produksi. Analisa terhadap 

selisih yang terjadi antara penetapan biaya produksi standar dengan 

biaya produksi sesungguhnya diperlakukan oleh perusahaan sebagai 

penambah laba kotor karena seluruh selisih menghasilkan selisih 

menguntungkan dari pengerjaan produksi, kemudian dilaporkan ke 

dalam laporan laba rugi oleh bagian akuntansi. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil laporan tugas akhir pada PT. Smithindo Mitra Mandiri, 

secara keseluruhan penulis menilai bahwa penetapan, perhitungan, dan 

perlakuan terhadap selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya bahan baku 

pada PT. Smithindo Mitra Mandiri telah berjalan sesuai dengan teori, namun 

perlu ada pembenahan yang bertujuan memperbaiki kekurangan dan 

mengevaluasi kinerja perusahaan. Adapun saran yang diberikan adalah : 

1. Lebih meningkatkan efisiensi pada proses produksi, mulai dari bahan 

baku, meningkatkan kinerja karyawan serta pengelompokan biaya 

overhead pabrik yang lebih spesifik pada setiap produki agar siklus 

produksi berjalan sesuai rencana.  
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2. Meningkatkan karyawan administrasi, sehingga penyusunan laporan 

keuangan sesuai prosedur akuntansi yang berlaku. 


