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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1.  Selama ini metode perhitungan beban pokok produksi yang digunakan 

oleh industri kerajinan Arwana Oleh-Oleh masih sederhana. Beban pokok 

produksi perusahaan belum mencerminkan total pengeluaran biaya yang 

sesungguhnya. 

2.  Perhitungan beban pokok produksi yang menggunakan metode full costing 

lebih besar dibandingkan dengan perhitunganyang digunakan oleh 

perusahan.  

3.  Perhitungan beban pokok produksi dengan perhitungan perusahaan lebih 

kecil karena masih ada beberapa pos biaya yang belum terakumulasi 

semua, seperti biaya air dan biaya penyusutan peralatan. 

4.  Beban pokok produksi yang menggunakan metode full costing lebih besar 

dikarenakan semua biaya sekecil apapun tetap terakumulasi selama biaya 

tersebut masih bersangkutan dengan proses produksi pembuatan tas 

bathok. 

5.  Penentuan harga jual dalam perusahaan ini menggunakan metode 

penetapan harga jual normal (normal pricing) atau bisa disebut dengan 

cost plus pricing, dimana perusahaan menetapakan laba sebesar 5% dari 

total semua biaya produksi. Harga jual metode full costing lebih tinggi dari 

pada harga jual dengan perhitungan perusahaan. 
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B. Saran 

1.  Industri kerajinan Arwana Oleh-Oleh sebaiknya menggunakan metode full 

costing dalam perhitungan beban pokok produksinya karena metode ini 

menghasilkan biaya yang akurat dibandingkan dengan perhitungan yang 

dilakukan perusahaan. Dalam metode full costing semua biaya terperinci 

secara jelas, meskipun biaya yang dikeluarkan bernilai kecil tapi selama 

masih terkait dengan proses produksi maka tetap terakumulasi. Sehingga 

beban pokok yang dihasilkan dengan metode ini mencerminkan total biaya 

yang sesungguhnya dan bersifat aktual. 

2.  Sebaiknya perusahaan memasukkan biaya penyusutan peralatan berupa 

mesin-mesin yang digunakan untuk proses produksi tas bathok karena 

perusahaan telah mengeluarkan biaya untuk pembelian peralatan tersebut, 

selain itu agar perusahaan juga mengetahui nilai asset yang dimiliki 

perusahaan. 

3. Industri kerajinan Arwana Oleh-Oleh sebaiknya dalam menentukan harga 

jual berdasarkan beban pokok produksi metode full costing ditambah 

persentase laba yang diharapkan perusahaan sebesar 5%. Meskipun pada 

akhirnya harga jual terlalu tinggi dibandingkan perhitungan perusahaan 

sebelumnya, tetapi harga jual itu nanti mampu menutup semua beban yang 

dikeluarkan selama proses produksi dan laba yang diperoleh pun akan 

maksimal. Tentunya dengan harga jual yang tinggi harus disesuaikan 

dengan kualitas produknya yang bagus agar konsumen tidak kecewa. 

 


