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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka 

terdapat kesimpulan sebagai berikut:  

1. Perhitungan harga pokok produksi dan penentuan harga jual pada 

Mebel H. Slamet masih sederhana dan belum terperinci dalam 

pengklasifikasian biayanya.  

2. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa dari perhitungan harga pokok produksi berdasarkan teori 

akuntansi dengan menggunakan metode full costing pada setiap 

produk pesanan masih dapat menghasilkan laba atau keuntungan 

dengan harga jual yang bersaing (kompetitif).  

3. pada Mebel H. Slamet, perhitungan harga pokok produksi tidak 

berpengaruh besar terhadap harga jual karena ada faktor lain yang 

mempengaruhi yaitu proporsi pemesanan dan persentase laba yang 

diinginkan. Semakin banyak kuantiti pesanan maka perhitungan 

harga pokok produksi semakin tinggi sedangkan persentase laba 

semakin kecil.  

  

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan membahas mengenai hasil penelitian 

pada Mebel H. Slamet, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan  

a) Agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang, perusahaan 

harus mempunyai sebuah laporan keuangan yang baik dan tertata 

rapi karena laporan keuangan tersebut dapat memberikan 

informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban 

serta sebagai sumber data bagi proses penyusunan anggaran.  
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b) Untuk mendapatkan hasil perhitungan harga pokok produksi 

secara tepat dan teliti, sebaiknya perusahaan mencermati jenis 

bahan baku apa saja yang dibutuhkan selama memproduksi 

produk pesanan dan mencermati besarnya biaya yang akan 

dikeluarkan untuk upah para pekerja sampai dengan batas 

waktu yang ditentukan mengingat sistem upah harian yang 

dilakukan perusahaan.  

c) Dalam pembebanan biaya overhead pabrik perusahaan 

hendaknya memahami bahwa biaya-biaya yang tidak langsung 

dikeluarkan untuk produksi namun termasuk dalam proses 

produksi juga disertakan, seperti biaya penyusutan mesin dan 

biaya penyusutan kendaraan.  

d) Perusahaan harus lebih mencermati besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk upah para pekerja sampai dengan batas 

waktu yang ditentukan mengingat sistem upah harian yang 

dilakukan perusahaan.  

e) Untuk perolehan laba yang lebih tinggi, sebaiknya perusahaan 

menjumlahkan laba yang diinginkan tersebut dengan total 

harga pokok produksi.  

 

2. Bagi Peneliti Lain  

Untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti maupun 

mengkaji lebih dalam mengenai masalah harga jual, dapat diteliti 

dan dikaji tidak hanya didasarkan pada harga pokok produksi 

dengan metode harga pokok pesanan saja, dan dapat 

menggunakan objek yang lebih luas, tidak hanya pada kelompok 

perusahaan manufaktur.  

 


