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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dengan melihat hasil penelitian yang dibahas pada bab IV, maka
dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:
1. Diketahui bahwa UD. Pecel Karunia dalam produksi sambel pecel selama
tahun 2015 setiap bulannya berbeda – beda jumlah hari kerjanya, Hal ini
tentu saja mempengaruhi jumlah produksi sambel pecel yang dihasilkan
tiap bulannya,selain itu tentu saja juga berpengaruh terhadap jumlah
beban biaya yang dikeluarkan, mulai dari biaya bahan baku, tenaga kerja
langsung, biaya overhead pabrik tetap,biaya overhead pabrik variabel,
baik biaya listrik dan penyusutan bangunan.
2. Dari hasil perhitungan beban pokok produksi sambel pecel UD. Pecel
Karunia yang dilakukan dengan metode perusahaan pada tahun
2015,diketahui beban pokok produk sambel pecel per pack pada bulan
Januari hingga Desember 2015 juga mengalami perbedaan yang telah
dibahas oleh penulis di bab IV.
3. Dari hasil perhitungan beban pokok produksi sambel pecel UD. Pecel
Karunia yang dilakukan dengan metode full costing pada tahun 2015,
diketahui beban pokok produk sambel pecel per pack pada bulan januari
hingga Desember 2015 pun juga mengalami perbedaan di setiap bulan
produksinya.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan
maka selanjutnya penelitian menyampaikan saran yang kiranya dapat
memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini.
Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Disarankan untuk UD. Pecel Karunia agar memperbaiki perhitungan
beban pokok produk sambel pecel dengan metode full costing, sehingga
dapat diperoleh hasil perhitungan beban pokok produk sambel pecel yang
sesungguhnya. Dengan cara merinci semua biaya yang digunakan dalam
memproduksi sambel pecel, baik yang memiliki nilai beban biaya besar
maupun yang memiliki nilai beban biaya kecil.
2. Disarankan UD. Pecel Karunia dalam memilah – milah biaya beban
pokok produksi sambel pecel disesuaikan dengan ketentuan perhitungan
yang telah baku pada perhitungan akuntansi perusahaan manufaktur.
Sehingga diketahui biaya – biaya apa saja yang tergolong biaya tetap,
biaya overhead pabrik, serta biaya tenaga kerja langsung, hal ini akan
dapat pula mempermudah dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan
dengan produksi sambel pecel.

