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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan di muka, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT X menggunakan metode full costing dalam menghi- 
tung harga pokok produksi produk-produknya berda

sarkan system biaya tradisional (volume based 

costing), dimana biaya FOH selain biaya bahan pern- 

bantu dibebankan pada produk berdasarkan tarif sebe

sar 233,7% dari upah langsung, Dalam system tradisi

onal terbukti bahwa produk bervolume rendah memikul 

bagian biaya produksi yang lebih kecil dari proporsi 

seharusnya. Hal ini disebabkan adanya subsidi dari 

produk bervolume tinggi. Jadi system biaya tradi
sional dapat menyebabkan distorsi dalam penghitungan 
harga pokok produksi produk-produknya.

2. Hasil perhitungan harga pokok produksi tiap produk 
dengan menggunakan system biaya tradisional maupun 

ABC tidak berbeda terla.lu besar. Tetapi perbedaan 

tersebut cukup membuktikan bahwa dengan menggunakan 

system ABC akan didapatkan informasi biaya yang 

Lebih akurat dan tepat. Perbedaan yang besar dapat
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terjadi pada perusahaan yang menggunakan 'high tech

nology1 (capital oriented), sehingga biaya FOH rela- 

tif sangat besar dibandingkan dengan biaya-biaya 
produksi lainnya. Sehingga jelaslah bahwa dengan 

menggunakan system ABC, pimpinan perusahaan akan 

mendapatkan informasi biaya' harga pokok produksi 

yang lebih akurat dan tepat.

2. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang 

adat maka dapat dikemukakan saran seperti di bawah ini.

Untuk menghasilkan informasi harga pokok produksi 
yang akurat dan tepat, manajemen perlu menerapkan sys

tem ABC sedini mungkin karena konsep biaya FOH dimasa 
mendatang lebih berkai-tan dengan aktivitas/transaksi 

yang disebabkan kompleksitas lini produk dari pada 
volume output. Dengan adanya informasi harga pokok pro

duksi yang akurat, maka manajemen dapat:

1. menetapkan strategi-strategi yang lebih akurat untuk 
tiap produk pada lini produknya, seperti penetapan 
harga dan kelangsungan produk.

2. mengetahui profitabi1itas masing-tnasing produk di 
dalam lini produknya dengan tepat.
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