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BAB 3 
PENUTUP 

 

3.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan dan pembahasan mengenai 

pengalokasian biaya overhead pabrik untuk penentuan biaya overhead harga 

pokok produksi, penulis menarik simpulan bahwa: 

1. Metode alokasi biaya yang digunakan dalam pengalokasian biaya overhead 

pabrik untuk penentuan biaya overhead harga pokok produksi pada PT 

Petrokimia Gresik adalah metode alokasi langsung.  

2. Faktor yang diperlukan dalam menentukan keakuratan dari pengalokasian 

biaya overhead pabrik yang sesuai dengan yang ada di PT Petrokimia Gresik 

adalah pengklasifikasian biaya produksi dan biaya overhead menjadi dua 

kelompok besar, pembentukan pusat biaya (cost center) menjadi lima 

kelompok pusat biaya (cost center), serta menentukan dasar alokasi yang 

cocok sebagai dasar penentuan tarif alokasi biaya overhead. 

3. Tahapan atau proses pengalokasian biaya overhead di PT Petrokimia Gresik 

dilakukan melalui tiga tahapan yang telah sesuai dengan teori dan konsep 

yang ada yaitu melakukan kompilasi data biaya overhead, melakukan 

perhitungan tarif biaya overhead, dan melakukan proses pengalokasian biaya 

overhead. 

 

3.2. Saran 

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan, pembahasan, dan simpulan yang 

telah dikemukakan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan khususnya dalam pengalokasian 

biaya overhead pabrik yang berkaitan untuk penentuan biaya overhead harga 

pokok produksi. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1. PT Petrokimia Gresik sebaiknya tetap mempertahankan menggunakan 

metode alokasi langsung dalam melakukan proses pengalokasian biaya 
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overhead pabrik untuk menentukan biaya overhead harga pokok produksi 

yang tepat dan wajar. 

2. Sebaiknya untuk penentuan dasar alokasi pusat biaya diperiksa atau 

dievaluasi setiap tahunnya sesuai dengan kondisi perusahaan untuk dijadikan 

dasar dalam mengukur keefektifan dari perhitungan biaya overhead untuk 

menentukan biaya overhead harga pokok produksi dari setiap produk 

perusahaan. 

3. Sebaiknya proses pengalokasian biaya overhead pada PT Petrokimia Gresik 

juga dievaluasi secara berkala agar dalam menentukan biaya overhead harga 

pokok produksi suatu produk tetap berdasarkan nilai yang wajar sehingga 

tidak terdapat varian yang terlalu jauh dengan realisasinya. 
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