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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tentang penerapan 

Activity Based Costing  (ABC) System  pada PT. Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Menggunakan perhitungan biaya berdasarkan Activity Based Costing  

(ABC), semua biaya yang timbul akan diklasifikasikan berdasarkan 

aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses produksi dengan 

menggunakan beberapa cost driver.  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan Activity Based 

Costing (ABC)  yang dilakukan, penentuan harga pokok produksi 

yaitu perhitungan biaya overhead ke masing-masing cost driver 

untuk masing-masing jenis produk dikalikan dengan masing-masing 

cost pool sehingga diproleh biaya overhead pabrik pada perusahaan 

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.Hasil dari perhitungan 

tersebut yaitu kelompok cost pool 1 sebersar Rp. 13.863.427.960, 

cost pool 2 sebesar Rp. 982.693.200 dan cost pool 3 sebesar Rp. 

4.015.648.000. Dan dengan menggunakan metode Activity Based 

Costing (ABC) didapatkan hasil BOP PT. Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk  yaitu sebesar Rp. 18.861.769.160 Dan dengan 

menggunakan metode Activity Based Costing  (ABC) didapatkan 
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hasil Harga Pokok Produksi PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

yaitu sebesar Rp.54.094.469.160. Harga pokok produksi dihitung 

berdasarkan penjumlahan total Cost pool, Pool rate, Total BOP, 

Persediaan Awal BDP dan dikurangi dengan Persediaan Akhir BDP. 

Dapat ditarik jawaban untuk rumusan masalah penelitian ini yaitu 

kinerja industri dengan menggunakan Activity Based Costing (ABC)  

dapat membantu meningkatkan keuntungan perusahaan dalam 

perindustrian. Dalam artian lain bahwa kinerja industri PT. Indofood 

CBP Sukses Makmur Tbk dapat lebih efisien dalam industri, dapat 

melakukan pertumbuhan dan perluasan pasar, termasuk dapat 

memajukan kesejahteraan personalia pada PT. Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk Semarang. 

5.2. Saran 

Adapun Saran-saran yang diberikan oleh peneliti dengan 

harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Indofood 

CBP Sukses Makmur Tbk adalah sebagai berikut: 

5.2.1. PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang 

memproduksi produk yang memiliki tingkat konsumsi yang cukup 

tinggi, dan tentu saja perusahaan mempunyai persaingan usaha yang 

sangat ketat. Sebaiknya perusahaan mempertimbangkan untuk 

melakukan penerapan sistem ABC dalam menetukan harga pokok 

produksi karena informasi pada sistem ini lebih akurat untuk 

membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan pada 

perusahaan. 
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5.2.2. Pihak manajemen PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk perlu 

membuat perencanaan dan  persiapan terhadap besaranya biaya 

penerapan sistem ABC ini karena membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit, tenaga kerja yang memadai serta butuh banyak waktu untuk 

menelusuri biaya ke masing-masing aktivitas. Agar sistem ini dapat 

dijalankan secara maksimal dan biaya – biaya yang timbul tersebut 

dapat sebanding dengan manfaat yang diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


