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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi 

yang dilakukan CV. TRISTAR untuk 3 produk alumunium standar sudah 

menggunakan Job Order Costing tapi masih belum tepat. Kesalahan 

dilakukan pada perhitungan biaya bahan baku yang tidak dipisahkan 

dengan biaya penunjang dan biaya aksesoris, harga bahan baku yang 

menggunakan tarif awal pembelian, perhitungan biaya tenaga kerja 

langsung yang hanya memakai satu tarif pekerja, dan biaya overhead 

belum dibebankan seluruhnya 

 Harga pokok produksi selanjutnya dihitung kembali dengan menggunakan 

metode Job Order Costing untuk pengakumulasian biaya produksi, 

metode tradisional untuk pembebanan biaya overhead, metode Full 

Costing untuk perlakuan biaya overhead, serta pengukuran biaya standar 

dan biaya aktual untuk bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead 

 Hasil analisis harga pokok produksi menunjukkan bahwa perhitungan 

harga pokok produksi yang dilakukan perusahaan lebih kecil dari pada 

perhitungan harga pokok produksi menggunakan Job Order Costing untuk 

produk etalase alumunium standar panjang 200 cm dan jemuran 

alumunium standar panjang 150 cm. Sedangkan untuk produk almari rak 

piring panjang 100 cm, menghasilkan perhitungan harga pokok produksi 
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perusahaan yang lebih besar daripada perhitungan harga pokok produksi 

menggunakan Job Order Costing, Perbedaan ini dikarenakan : 

o Perusahaan membebankan biaya bahan penunjang ke dalam biaya 

bahan baku yang seharusnya dibebankan ke biaya overhead. 

Perusahaan menggunakan harga bahan baku pada saat awal 

pembelian saja yang seharunya menggunakan rata-rata harga bahan 

baku. 

o Perusahaan menggunakan tarif 1 pekerja untuk biaya tenaga kerja 

langsung yang seharusnya menggunakan tarif rata-rata pekerja 

karena tarifnya berbeda-beda sesuai dengan keahlian dan lama 

bekerja. 

o Perusahaan tidak membebankan beberapa unsur biaya overhead 

kedalam harga pokok produksi dengan tepat. Perusahaan hanya 

memasukkan biaya listrik dan beberapa biaya bahan penunjang. 

Sedangakan biaya bahan penunjang lainnya, biaya operasi, biaya 

perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan biaya penyusutan 

peralatan dan bangunan tidak dibebankan ke dalam biaya produksi.    

 Perbedaan ini tentunya mempengaruhi harga jual dan laba rugi 

perusahaan. Harga jual yang diterapkan perusahaan lebih rendah dari 

harga jual yang dihitung menggunakan metode Job Order Costing untuk 

produk etalase 200 cm dan jemuran 150 cm. Sedangkan harga jual yang 

ditetapkan perusahaan untuk almari rak piring 100 cm lebih tinggi 

daripada harga jual menggunakan metode Job Order Costing. Karena 

perbedaan harga jual dan harga pokok produksi tersebut, perhitungan laba 



109 
 

yang dilakukan perusahaan yang menjadi lebih rendah dari pada laba yang 

sebenarnya diterima perusahaan, hal ini dikarenakan : 

o Perhitungan harga pokok produksi untuk ketiga produk alumunium 

yang dibebankan perusahaan ada yang lebih rendah dan ada yang 

lebih kecil daripada harga pokok produksi yang sebenarnya. 

Sehingga berpengaruh terhadap harga jualnya dan laba per produk. 

o Kebijakan pembulatan harga jual ke ratusan ribu dan puluhan ribu 

terdekat yang dilakukan CV. TRISTAR diganti ke ribuan terdekat 

untuk mengurangi harga jual yang terlalu tinggi.  

o Perhitungan laba rugi dengan metode perusahaan tidak 

memisahkan biaya-biaya perusahaan ke dalam biaya produksi dan 

biaya non produksi, sehingga biaya-biaya yang belum dimasukkan 

ke perhitungan harga pokok produksi dibebankan semua ke biaya 

operasional. Sedangkan perhitungan laba rugi dengan metode Job 

Order Costing memisahkan biaya-biaya perusahaan ke dalam 

biaya produksi (overhead) dan biaya non produksi. 

5.2. Saran 

Bagi Perusahaan :  

1. Perusahaan hendaknya menghitung dan memperhatikan semua komponen 

harga pokok produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead) dengan tepat dan akurat sesuai dengan teori yang ada, 

khususnya Job Order Costing, sampai ke tahap pelaporan laba rugi agar 

dapat dianalisis pencapaian bisnisnya dan dijadikan bahan evaluasi serta 

pengambilan keputusan. 
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2. Khusus untuk biaya overhead, perusahaan seharusnya menghitung tarif 

pembebanan biaya overhead dengan cost driver yang lebih dapat 

mencerminkan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dalam proses 

produksi dan juga memperhitungkan underapplied dan overapplied dari 

biaya overhead yang ditentukan di muka dibandingkan dengan biaya 

overhead yang sesungguhnya terjadi. 

3. Perusahaan hendaknya menerapkan penentuan harga jual yang tepat dan 

konstan dengan melakukan kebijakan pembualatan harga jual yang tidak 

terlalu besar untuk menghindari ketimpangan dalam perhitungan laba 

perusahaan. 

4. Perusahaan hendaknya menganalisis semua biaya-biaya yang ada di 

perusahaan dan memisahkannya kedalam biaya produksi dan biaya non 

produksi (biaya operasional). Biaya produksi ini digunakan dalan 

perhitungan harga pokok produksi dan biaya non produksi digunakan 

dalam perhitungan laba rugi perusahaan.  

Bagi Penelitian Selanjutnya : 

1. Perlu mengkaji lebih banyak jurnal sejenis yang terkait dengan 

perhitungan harga pokok produksi dan keputusan strategik perusahaan 

dalam penggunaan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya sehingga 

dapat menentukan konstruk konseptual dan operasional yang lebih lebih 

kompleks. 

2. Mengidentifikasi metode penentuan harga pokok produksi yang tepat 

disesuaikan dengan sifat bisnis, produk yang dihasilkan, perubahan 

lingkungan manufaktur, tujuan penyediaan informasi untuk kebutuhan 
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pengambilan keputusan yang bersifat operasional atau strategik, dan 

pertimbangan biaya atau manfaat terhadap perolehan, perancangan, 

modifikasi dan pengoperasian sistem tertentu. 

3.  Memilih objek penelitian dengan karakteristik bisnis yang berbeda, 

misalnya perusahaan jasa atau perusahaan dagang untuk mengetahui 

perbedaan perhitungan harga pokok produksi dan pengaruhnya terhadap 

harga jual dan laba. 

4. Memilih objek penelitian yang sudah melakukan pengelolaan keuangan 

keuangan sesuai standar akuntansi untuk melengkapi data-data yang 

dibutuhkan dalam perhitungan harga pokok produksi. 

 

 


