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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan pembahasan dan hasil perhitungan biaya produksi yang 

diterapkan CV. Wahyu Jaya dengan metode Activity Based Costing (ABC) 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Perhitungan biaya produksi yang dilakukan CV. Wahyu Jaya selama 

ini masih kurang tepat, dimana hanya menjumlah semua biaya bahan 

baku yang dikeluarkan selama produksi dibagi jumlah produk yang 

dihasilkan. Perhitungan tersebut menyebabkan perusahaan tidak 

mengetahui berapa biaya overhead yang sebenarnya dikeluarkan tiap-

tiap produk. 

b. Setelah perhitungan biaya produksi dilakukan dengan metode Activity 

Based Costing (ABC) maka dapat diketahui berapa biaya overhead 

yang dikeluarkan selama menghasilkan produk, hal ini terjadi karena 

dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) 

perhitungan dilakukan secara terperinci dan biaya pada masing-

masing aktivitas juga dapat diketahui. Perhitungan biaya overhead 

untuk tiap-tiap produk dapat ditelusuri dengan menggunakan metode 

Activity Based Costing (ABC) sedangkan dengan perhitungan yang 

dilakukan CV. Wahyu Jaya untuk perhitungan overhead pun tidak 

diketahui, maka terjadi selisih untuk biaya produksi yang dilakukan 

perusahaan dengan metode Activity Based Costing (ABC). 
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2. Berdasarkan pembahasan dan hasil perhitungan harga jual yang dilakukan 

CV. Wahyu Jaya dan perhitungan harga jual dengan perhitungan biaya 

produk metode Activity Based Costing (ABC) dapat diambil kesimpulan 

bahwa perhitungan dengan metode Activity Based Costing (ABC) jauh 

lebih mahal dari pada perhitungan yang diterapkan perusahaan, hal ini 

karena perhitungan dengan metode Activity Based Costing (ABC)  pada 

saat produksi biaya-biaya yang dimasukkan jauh lebih banyak sedangkan 

menggunakan metode perusahaan hanya jumlah dari bahan baku yang 

digunakan. Hal ini akan menyebabkan pembengkakan biaya pada biaya 

produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dan keuntungan yang didapat 

perusahaan sedikit jika tetap menggunakan metode yang selama ini 

digunakan. Keuntungan yang didapat selama ini digunakan untuk 

menutup biaya pada saat produksi. Jika biaya produksi dihitung dengan 

metode Activity Based Costing (ABC) perusahaan akan mengetahui berapa 

biaya yang perlu dikeluarkan dan dapat menekan pengeluaran.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil uraian penelitian diatas, penulis memberikan saran 

pada perusahaan untuk menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) 

dalam perhitungan biaya produksi untuk menentukan harga jual. Metode 

Activity Based Costing (ABC) dapat membantu perusahaan dalam menekan 

biaya yang dikeluarkan dan informasi biaya selama produksi. Harga jual 

perusahaan akan tepat jika menggunakan metode Activity Based Costing 
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(ABC) dan laba yang didapat juga bisa meningkat. Perusahaan tidak kalah 

saing jika omset dibandingkan dengan perusahaan pesaing.  


