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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan evaluasi sistem akuntansi biaya 

pada perusahaan mebel Utama Karya, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perusahaan mebel Utama Karya adalah perusahaan perseorangan yang 

pengelolaan manajemen dan keuangan sepenuhnya dilakukan oleh pemilik. 

Oleh karena itu penerapan sistem akuntansi biaya pada perusahaan ini sebelum 

diadakan penelitian adalah masih dalam bentuk sederhana. Perusahaan hanya 

mencatat transaksi-transaksi dalam jumlah nominal besar, transaksi-transaksi 

kecil sering diabaikan. Perusahaan juga seringkali menghilangkan bukti-bukti 

transaksi sehinga banyak transaksi yang tidak tercatat dan masuk dalam 

komponen perhitungan biaya produksi. Maka total biaya produksi menjadi 

rendah dan profit yang diinginkan kurang maksimal.  

2. Evaluasi sistem akuntansi biaya pada perusahaan ini yaitu peneliti mendesain 

kartu biaya pesanan tiap pesanan guna memudahkan dalam perhitungan biaya 

produksi per produk dengan detail dan mencakup semua komponen 

perhitungan. Peneliti juga membuatkan standar biaya dan standar harga per 

produk agar perusahaan mengetahui lebih rinci dan detail mengenai harga-

harga tiap bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan overhead sehingga 

memudahkan dalam menentukan harga jual yang mampu bersaing di pasar. 



3. Hasil dan manfaat dari penelitian ini adalah perusahaan mempunyai 

perhitungan yang lebih detail dan terinci mengenai komponen perhitungan 

yang lebih lengkap sehingga biaya produksi dapat diketahui semua unsur 

biayanya dan harga pokok penjualan menjadi lebih kompetitif. Target yang 

diinginkan juga dapat dicapai karena harga lebih mampu bersaing dan dapat 

menguasai pasar industri mebel di daerahnya serta membantu perusahaan 

dalam mengambil keputusan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan dalam kelengkapannya, antara 

lain : 

1. Beberapa bukti transaksi tidak disimpan dengan baik sebagai dokumen 

keuangan sehingga peneliti juga mengalami beberapa kesulitan dalam 

membuat pencatatan dan laporan keuangan perusahaan tersebut.  

2. Peneliti hanya membuat laporan keuangan dalam periode satu bulan saja 

karena mengalami keterbatasan dalam pengumpulan bukti-bukti transaksi 

keuangan perusahaan sehingga hasil penelitian berupa laporan keuangan 

perusahaan tersebut masih belum mencerminkan kondisi keuangan perusahaan 

secara menyeluruh. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah : 



1. Perusahaan hendaknya lebih teliti dalam menghitung biaya produksi dari awal 

sampai akhir dengan semua komponen perhitungan yang lengkap agar dapat 

membentuk harga jual sesuai dengan kualitas. 

2. Evaluasi yang telah dilakukan peneliti dapat membawa perubahan dan 

membantu perusahaan memperbaiki sistem yang telah dijalankan sebelumnya 

agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Perusahaan juga hendaknya melakukan 

evaluasi tiap periode tertentu agar kesalahan yang ada dapat diminalisir. 

3. Perusahaan hendaknya menyimpan bukti-bukti transaksi perusahaan sebagai 

dokumen agar lebih memudahkan dalam pencatatan dan pembuatan laporan 

keuangan serta dapat membantu dalam membuat keputusan demi kelangsungan 

perusahaan. 

 


