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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Dari semua uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini 

penulis mencoba untuk membuat suatu simpulan kepada Pihak UD. Enggal 

Barokah yang kiranya dapat membantu perusahaan tersebut sebagai 

perbandingan dalam menentukan harga jual produk yang tepat. 

1. Perhitungan harga pokok pesanan yang dilakukan oleh UD. Enggal 

Barokah belum mencerminkan pembebanan yang sesungguhnya 

terutama dalam   pembebanan overhead  pabrik yang dilakukan 

adalah sebesar 50% dari biaya bahan baku yang diperoleh dari 

pertimbangan praktis saja dan dianggap sesuai untuk menutup biaya  

overhead  pabrik  setiap  pesanan. 

2. UD. Enggal Barokah belum menyertakan perhitungan biaya 

transportasi dan biaya penyusutan peralatan, sehingga      

menimbulkan      perbedaan      yang signifikan  antara  perhitungan  

yang  dilakukan UD. Enggal Barokah dengan perhitungan sesuai 

metode analisis, yakni full costing. 

3. Perhitungan harga jual dari harga pokok produksi yang selama ini 

diterapkan oleh UD. Enggal Barokah menetapkan harga jual 

berdasarkan harga pesaing dan belum berjalan sesuai dengan harga 

pokok pesanan yang semestinya.   Dikarenakan belum termasuk 
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dengan biaya-biaya yang terkait dalam harga pokok pesanan seperti 

pemakaian biaya bahan  baku,  dan  bahan  penolong  yang 

mengalami perubahan tarif. 

4. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa selisih yang cukup 

signifikan antara biaya overhead  pabrik  yang  harus  dibebankan  

dan harga pokok pesanan pada setiap pesanan dengan yang diterapkan 

oleh perusahaan selama ini adalah sebesar Rp 22.381 pada bulan 

Januari dan Rp 27.821 pada bulan Februari.  

5. Penentuan harga pokok produksi berdasarkan harga pokok pesanan 

pada bulan Januari 2019, yakni Rp 1.064.500 atau Rp. 17.742 per 

porsi pada UD. Enggal Barokah untuk menu pesanan berupa Ayam 

kecap, cah jagung dan soun goreng. Sedangkan penentuan harga 

pokok produksi berdasarkan harga pokok pesanan dengan metode full 

costing pada bulan Januari 2019 adalah Rp. 1.086.881 atau Rp. 

18.115 per porsi.  

6. Penentuan harga pokok produksi berdasarkan harga pokok pesanan 

pada bulan Februari 2019, yakni Rp 1.079.500 atau Rp. 17.992 per 

porsi pada UD. Enggal Barokah untuk menu pesanan berupa Ayam 

kecap, cah jagung dan soun goreng. Sedangkan penentuan harga 

pokok produksi berdasarkan harga pokok pesanan dengan metode full 

costing pada bulan Februari 2019 adalah Rp. 1.107.321 atau Rp. 

18.445 per porsi.  
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5.2. Saran 

Dari hasil analisis penelitian, berikut ini dikemukakan saran-saran 

bagi perusahaan terutama bagi pihak managemen UD. Enggal Barokah 

Landoh – Kayen untuk mempertimbangkan dalam menentukan harga jual 

produk yang tepat. Maka dari itu peneliti ingin memberi masukan saran 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya: 

1. UD. Enggal Barokah sebaiknya memperhitungkan   seluruh   unsur-

unsur   biaya overhead pabrik, biaya transportasi serta biaya 

penyusutan   peralatan,   sehingga perhitungan harga pokok pesanan 

dapat menggambarkan total biaya-biaya produksi yang sesungguhnya 

atau biaya yang lebih akurat dan dapat dijadikan dasar acuan dalam 

penetapan harga jual di pasaran. 

2. Disarankan UD. Enggal Barokah untuk menekan biaya produksi 

dapat merubah harga yang disesuaikan dengan metode perhitungan 

biaya-biaya  yang  digunakan,  sehingga diharapkan  ada  

peningkatan  laba  atau keuntungan  dalam  setiap  pesanannya.  Hal  

ini juga dapat membantu perputaran operasional keuangan UD. 

Enggal Barokah. 

 


