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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas maka 

dapat diambil kesimpulan :  

1. Batik ABABIL adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang 

usaha industri kerajinan batik, yang meliputi batik cap dan batik tulis. 

Menurut fakta yang terjadi, pada Ababil masih menggunakan sistem 

tradisional atau dengan cara memperkirakan saja untuk menghitung 

harga dari setiap produk yang akan dijual. Batik Ababil tidak 

mengetahui secara pasti berapa laba yang akan di dapatkan. Hal 

tersebut akan berdampak pada tingginya biaya produksi yang 

dikeluarkan, sehingga akan terjadi selisih yang tidak menguntungkan 

yang akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat mencapai laba 

secara maksimal. 

2. Melihat betapa pentingnya perhitungan beban pokok produksi, agar 

tidak terjadi selisih yang tidak menguntungkan antara laba yang 

diharapkan dengan laba yang sesungguhnya terjadi, sehingga 

perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih akurat. Oleh karena itu 

penulis menggunakan sistem activity based costing untuk menghitung 

dan memecahkan masalah yang terjadi pada perusahaan.  
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3. Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa penentuan beban pokok produksi batik menggunakan sistem 

activity based costing lebih akurat dan tepat apabila dibandingkan 

dengan sistem tradisional. Sistem activity based costing mencerminkan 

laba yang lebih tinggi dibandingkan sistem tradisional. Hal ini dapat 

dilihat dengan laporan laba / rugi yang dihasilkan pada perusahaan 

tersebut. Menggunakan sistem activity based costing perusahaan dapat 

melihat atau memperhitungkan secara pasti biaya per aktivitas yang 

dikeluarkan, dengan demikian perusahaan dapat menggunakan sistem 

activity based costing sebagai pemicu untuk menghitung atau 

mendapatkan laba yang lebih akurat.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Penentuan beban pokok produksi berdasarkan sistem activity based 

costing tersebut dapat dijadikan masukan bagi usaha Batik ABABIL, 

dengan menggunakan formulasi biaya pada masing – masing produk 

(batik cap dan batik tulis). Formulasi tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan anggaran biaya produksi untuk kegiatan produksi 

selanjutnya  

2.  Sebaiknya perusahaan menggunakan perhitungan beban pokok 

produksi menggunakan sistem activity based costing karena dengan 
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sistem ini perusahaan dapat menghitung  beban pokok produksi yang 

lebih akurat sehingga dapat menghasilkan laba yang optimal. 

3. Penggunakan sistem ABC juga dapat dijadikan perusahaan sebagai 

acuan untuk menjual produk batik di dalam atau diluar blitar supaya 

bisa diterima baik dengan masyarakat.  

4.  Sistem ABC bisa untuk menghadapi persaingan harga jual sehingga 

tidak terjadi lagi distorsi atau kesalahan perhitunganya yang 

menyebabkan salahnya penentuan beban pokok produksi yang 

tentunya akan mempengaruhi laba yang optimal. 

5. Bagi penulis yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan  dapat 

menambahkan metode lain seperti full costing, dalam perhitungan 

beban pokok produksi sehingga diperoleh lebih banyak alternatif untuk 

mendapatkan beban pokok produksi yang terakurat dan efisien.  

 

 

 

 

 


