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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan uraian dan hasil perhitungan beban pokok produksi di  

Monasqu Bakery  dan perhitungan beban pokok produksi 

menggunakan metode Acitivity Based Costing dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Perhitungan beban pokok produksi yang dilakukan oleh Monasqu  

Bakery belum dilakukan dengan tepat karena cara menghitung 

beban pokok produksi yaitu dengan menghitung semua biaya yang  

dikeluarkan dibagi dengan output yang dihasilkan. Hal  ini dapat 

menyebabkan jenis produk mengkonsumsi biaya overhead yang  

sama. 

b. Setelah dilakukan perhitungan beban pokok produksi 

menggunakan metode Activity Based costing terdapat selisih. Hal  

ini karena perhitungan menggunakan metode Activity Based 

Costing,  biaya pada masing – masing aktivitas dalam proses  

produksi dapat diketahui biaya overhead yang dikonsumsi setiap 

produk.   

Berdasarkan uraian dan hasil perhitungan harga jual di Monasqu  

Bakery dan harga jual beban pokok produksi menggunakan metode 

Acitivity Based Costing dapat ditarik kesimpulan bahwa harga jual 

Monasqu Bakery lebih tinggi dibandingkan harga jual yang dihitung 

menggunakan metode Activity Based Costing. Hal ini dapat menyebabkan



98 
 

 
 

tidak bias berkompetisi di pasaran, harga jual yang tinggi karena 

perhitungan beban pokok produksi yang belum tepat. Sedangkan jika 

beban pokok produksi dihitung dengan metode Activity Based Costing 

harga jual yang didapat lebih rendah karena biaya overhead masing – 

masing produk sudah dihitung dengan tepat. Sehingga Monasqu Bakery 

dapat berkompetisi di pasaran. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas terdapat kesimpulan 

bahwa terjadi perbedaan beban pokok produksi Monasqu Bakery dengan 

yang dihitung menggunakan metode Activity Based Costing. Beban pokok 

produksi di Monasqu Bakery dihitung dengan cara membagi semua biaya 

yang dikeluarkan dengan jumlah output yang dihasilkan. Hal ini 

menyebabkan perhitungan beban pokok produksi setiap produk bisa 

mengkonsumsi biaya overhead yang sama. 

Selain itu, jika salah dalam perhitungan beban pokok produksi 

akan berpengaruh pada harga jual produk. Harga jual produk bisa terlalu 

tinggi atau terlalu rendah. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar 

Monasqu Bakery menerapkan metode Activity Based Costing dalam 

perhitungan beban pokok produksi agar setiap produk dapat diketahui 

berapa konsumsi biaya overhead dari masing – masing aktivitas.  

 


