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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Vicka Bakery 

dapat disimpulkan bahwa :  

1. Perhitungan harga pokok produksi adalah sebagai dasar untuk menghitung 

harga jual pada Vicka Bakery . Biaya yang dihitung sebagai biaya produksi 

meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik. Dalam melakukan proses produksi terdapat biaya 

overhead pabrik yang dikeluarkan Vicka Bakery tetapi biaya tersebut tidak 

diperhitungkan. Biaya overhead pabrik yang tidak dihitung adalah biaya 

perawatan serta biaya penyusutan peralatan. 

2. Perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing pada Vicka 

Bakery yaitu dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi donat. Biaya yang dibebankan dalam proses produksi 

adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead 

pabrik variable dan biaya overhead pabrik tetap.  

3. Perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode variable 

costing pada Vicka Bakery  yaitu dengan cara menghitung biaya yang 

dikeluarkan dalam proses produksi donat. Biaya yang dibebankan dalam 

proses produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik variable.
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4. Perbedaaan antara perhitungan metode full costing dengan metode 

variable costing terletak pada perhitungan biaya overhead pabrik, metode 

full costing memasukan semua keseluruhan biaya yaitu biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variable maupun biaya 

overhead pabrik tetap. Sedangkan pada metode variable costing 

memasukan unsur biaya dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik variable, tanpa memasukan biaya 

overhead pabrik tetap. 

  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan kepada 

Vicka Bakery,sebagai berikut :  

1. Vicka Bakery sebaiknya menggunakan perhitungan harga pokok produksi 

metode full costing karena lebih tepat dan akurat dalam menghitung harga 

pokok produksi karena menghitung biaya secara keseluruhan. 

2. Vicka Bakery sebaiknya menggunakan biaya penyusutan dalam 

penghitungan harga pokok produksinya. Hal ini dilakukan karena biaya 

penyusutan merupakan elemen yang penting dalam menghitung biaya 

overhead pabrik, sehingga penghitungan harga pokok produksi akan lebih 

akurat. Kemudian dalam penghitungan penetapan harga jual menjadi lebih 

baik dan lebih tepat serta mampu memaksimalkan laba yang diharapkan. 

3. Vicka Bakery sebaiknya menggunakan perhitungan harga pokok produksi 

metode full costing supaya mendapat laba yang sebenarnya dengan 
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mencatat biaya yang dikeluarkan sesungguhnya sehingga pajak yang 

dibayarkan lebih ringan karena dapat mengurangi beban pajak perusahaan 

sehingga perusahaan mempunyai tambahan kemampuan ekonomis untuk 

pengembangan usaha, melakukan investasi dan peningkatan daya saing. 

Dengan penentuan harga pokok produksi yang benar maka informasi harga 

produksi dapat tersaji dengan wajar dan dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan bagi manajemen, sehingga keputusan dapat diambil 

dengan tetap dan dapat mendukung keberhasilan perusahan di masa akan 

datang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


