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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

 Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan di  

PT. X Surabaya dan laporan yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa : 

1. PT. X Surabaya m erupakan perushaan industri di bidang manufaktur m esin 

HRSG (Heat Recovery Steam Generators) dan m elakukan produksi berdasar-

kan pesanan. 

2. Penggunaan sistem EDP ( Electrinic Data Processing) pada perusahaan dalam 

pengelolahan seluruh data transaks i perusahaan yang disebut SAP ( System Ap-

lication and product in data Processing) Power-max untuk efisiensi waktu ser-

ta mengurangi kesalahan dalam meng input  data. 

3. Formulir yang digunakan sebagai bukti pe rmintaan dan pemakaian bahan baku 

adalah Material Requisition Form (MRF), nilai yang tercantum dalam formulir 

ini akan diolah ke dalam program  SAP Power-max yang akan m enghasilkan 

total kalkulasi biaya bahan baku selama proses produksi. 

4. Pencatatan tarif tenag a kerja langsung serta jam ke rja dicatat dalam  program 

SAP Power-max, tidak ada dokumen atau form yang dihasilkan dari pencatatan 

tersebut. Tarif biaya tenaga kerja diperoleh dari dasar anggaran penjualan. 

5. Penetapan tarif biaya tenaga kerja langsung, overhead, dan anggaran biaya pro-

duksi dilakukan oleh departemen drawing pada bagian cost center perusahaan. 

6. Terdapat beberapa perbedaan pene rapan m etode akum ulasi harga pokok job 

order costing untuk produk HRSG dengan yang te rdapat di teori perkuliahan, 

diantaranya yang telah dijelaskan pada tabel 2.5 bagian pembahasan. 
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3.2 Saran 

 Berdasarkan temuan perbedaan penerapan job order costing di perusahaan 

dengan yang terdapat pada teori di perkuliahan yang tercantum pada tabel 2.5 ba-

gian pembahasan selama kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) berlangsung, 

maka penulis memberikan saran atas temuan perbedaan tesebut diantaranya : 

1. Membuat pencatatan atas jurnal akuntansi biaya tersendiri untuk setiap proses 

produksi. Hal ini dapat membantu manajemen untuk mengetahui jumlah nilai 

yang dihasilkan dari setiap akun biaya yang timbul akibat adanya proses 

produksi, dan menelusuri asal dari setiap biaya yang ada. 

2. Perusahaan tetap menyediakan rincian kalkulasi yang berkaitan dengan pembu-

atan tarif jam tenaga kerja langsung dan tarif biaya overhead. 

3. Meski pencatatan jam kerja dilakukan secara terkomputerisasi, perusahaan perlu 

menyediakan suatu dokumen yang dapat memberikan informasi mengenai jam 

kehadiran tenaga kerja, agar meminimalisir terjadinya kecurangan yang dil-

akukan oleh pegawai atau tenaga kerja.  
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