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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif. Hasil 

analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan 

diinterpretasikan dalam suatu uraian.  Berdasarkan uraian dan analisis dalam 

BAB sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. UMKM SEHI Kota Sukabumi belum melakukan perhitungan akan  biaya 

bahan baku langsung secara tepat. Pemilik dalam perhitungan biaya bahan 

baku tidak memperhitungkan persediaan awal dan persediaan akhir bahan 

baku. 

2. UMKM SEHI Kota Sukabumi dalam melakukan perhitungan biaya tenaga 

kerja langsung kurang tepat. Pemilik UMKM SEHI belum dapat memperinci 

dalam laporan produksi biaya tenaga dalam masing-masing bagian produksi. 

3. UMKM SEHI Kota Sukabumi belum melakukan perhitungan dan 

pengelompokan akan biaya  overhead  pabrik variabel secara tepat. 

Pengelompokan biaya produksi seperti biaya listrik, biaya telepon dan biaya 

bahan penolong yang seharusnya merupakan bagian dari biaya overhead 

pabrik variabel. Kesalahan dalam pengelompokan biaya tersebut 

menyebabkan perhitungan jumlah biaya overhead  pabrik variabel menjadi  

lebih rendah.  
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4. Perhitungan biaya overhead  pabrik tetap yang dilakukan pemilik UMKM 

SEHI Kota Sukabumi belum tepat. Pemilik dalam perhitungan biaya  

overhead  pabrik tetap tidak memperhitungkan persediaan awal dan akhir 

bahan pembantu, serta biaya penyusutan dan depresiasi alat kantor dan 

kendaraan masih mencampurkan biaya  overhead  pabrik secara keseluruhan.  

5. Dalam Biaya Overhead Pabrik Varibale terdapat biaya lain-lain yang belum 

terperinci. 

 

a. Saran 

Setelah mengetahui hasil penilitian mengenai Analisis Penetapan Harga 

Pokok Produksi dengan Metode Full Costing di UMKM Keripik SEHI Kota 

Sukabumi, selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

- Sebaiknya UMKM SEHI Kota Sukabumi menggunakan metode  full 

costing dalam menghitung biaya produksinya karena metode ini lebih 

akurat dibandingkan dengan metode yang dilakukan oleh perusahaan. 

Metode  full costing merinci seluruh biaya produksi yang terkait dengan 

proses produksi sehingga hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan 

hasil jelas, akurat dan terperinci yang dikeluarkan selama proses produksi. 

- Dalam perhitungan harga pokok produksi seharusnya persediaan awal dan 

akhir bahan baku di perhitungkan karena persediaan bahan baku ini akan 

menjadi biaya bahan baku tersedia.   

- Biaya tenaga kerja langsung seharusnya diperinci sesuai dengan 

pembayaran kepada bagian-bagian produksi seperti bagian pengadaan, 
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bagian produksi, bagian pengemasan dan bagian pemasaran. Jumlah yang 

dibayarkan apakah per hari, per minggu atau per bulan, harus diperjelas 

lagi dalam perhitungan biaya tenaga kerja langsung. 

- Dalam biaya overhead pabrik tetap, persediaan awal dan akhir bahan 

pembantu diperhitungkan Bersama biaya bahan pembantu, biaya 

penyusutan mesin, biaya depresiasi alat kantor dan biaya depresiasi 

kendaraan seharusnya diperhitungkan nilai perolehan dan nilai residunya.  

- Dalam biaya overhead pabrik variabel terdapat biaya lain-lain sebaiknya 

dirinci secara mendetail.  

- Kemudian persediaan awal dan akhir barang jadi diperhitungkan ke 

alokasi biaya penjualan, bukan dimasukkan ke alokasi pada harga pokok 

produksi. 

2. Bagi Peneliti lain 

Disarankan untuk memperluas cakupan  penelitian tentang penentuan harga 

pokok produksi dengan menggunakan metode-metode lain selain metode yang 

telah digunakan pada penelitian ini  tentunya untuk tahun yang telah di teliti 

maupun tahun yang akan datang.  

 

 


