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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

CV Anugrah Jaya Mandiri mengakui barang jadi tidak terjual atau istilah 

perusahaan disebut “barang kembali” sebagai biaya overhead. Pencatatan barang 

jadi tidak terjual dilakukan setiap hari berdasarkan kuantitas, jenis produk, dan 

asal outlet, namun proses penjurnalan belum berjalan. Kuantitas barang jadi tidak 

terjual dikali harga jual per produk dijadikan dasar oleh perusahaan untuk 

menghitung nilai kerugian dari barang jadi tidak terjual dan fisik barang jadi tidak 

terjual untuk produk bubur, tim, dan sup akan dibuang, sedangkan produk puding 

dan oatmeal dikonsumsi oleh pegawai. Barang jadi tidak terjual tidak dapat 

diperbaiki menjadi barang jadi siap dijual karena dapat menurunkan kualitas 

produk. Akan tetapi, terkadang supervisor merasa nilai kerugian tersebut terlalu 

besar yang menjadi tanggung jawab mereka sehingga menyebabkan sulitnya 

untuk mencapai batas atas maupun batas bawah margin yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, hal tersebut dikarenakan CV 

Anugrah Jaya Mandiri ingin menyamakan dasar untuk menghitung nilai kerugian 

dari barang jadi tidak terjual yaitu harga jual per produk sehingga perusahaan 

mengetahui jumlah kerugian dengan nilai yang rata untuk semua cabang. 

Unsur biaya overhead perusahaan yaitu kerugian barang kembali, 

kerusakan bahan sebelum produksi, dan losses OH (minus). CV Anugrah Jaya 

Mandiri ingin secara perlahan membawa sumber daya manusia yang dimiliki 
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memahami apa itu biaya overhead karena sebagian besar bukan dari kalangan 

akademisi ekonomi, sehingga masih menggunakan ketiga unsur tersebut. Dari 

ketiga unsur tersebut, ternyata pencatatan untuk kerusakan bahan sebelum 

produksi belum dilaksanakan secara maksimal padahal dalam praktiknya kadang 

dijumpai pembelian sayuran organik dari luar oleh bagian produksi karena 

sayuran yang dibeli dari pusat kondisinya busuk. 

 
3.2 Saran 

Saran penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh 

perusahaan untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, yaitu: 

1. Pengakuan barang jadi tidak terjual, CV Anugrah Jaya Mandiri sebaiknya 

tetap membebankannya sebagai biaya overhead, karena perusahaan 

menggunakan metode process costing tidak ada pesanan sehingga barang 

jadi tidak terjual disebabkan hanya karena kegagalan internal. 

2. Pengukuran barang jadi tidak terjual, produk bubur dan tim sebaiknya 

ditimbang untuk mengetahui kuantitas yang sebenarnya. 

3. Pencatatan barang jadi tidak terjual, perusahaan tetap mencatatnya sesuai 

kuantitas, jenis produk, dan asal outlet. Akan tetapi, sebaiknya dasar yang 

digunakan adalah biaya produksi per unit untuk mendapatkan nilai 

kerugian dari barang jadi tidak terjual aktual dan melakukan penjurnalan. 

4. Biaya overhead, tiga unsur biaya overhead yang telah dikelompokkan 

perusahaan sebaiknya tetap dibebankan ke dalam biaya overhead, namun 

pengelompokkan unsur biaya overhead yang lain penting untuk 

memudahkan penghitungan harga pokok produksi. 
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