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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai analisis penerapan Activity Based Costing dalam penentuan harga pokok 

produksi di Perumahan Villa Alam Asri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Perhitungan harga pokok produksi Perumahan Villa Alam Asri Tahun 2019 

belum menggunakan metode Activity Based Costing. Akan tetapi,  penulis 

menerapkan perhitungan harga pokok dengan metode Activity Based Costing 

pada perusahaan tersebut. Adapun perhitungannya dilakukan dalam dua tahap. 

Dimana pada tahap pertama terdiri dari lima langkah, yaitu menggolongkan 

aktivitas atau biaya overhead pabrik kedalam beberapa level aktivitas, 

menghubungkan berbagai biaya dengan berbagai aktivitas, menentukan cost 

driver, mengelompokan biaya yang homogen, dan penentuan tarif kelompok. 

Selanjutnya pada tahap kedua barulah membebankan biaya overhead pabrik ke 

berbagai produk untuk menentukan harga pokok produksi. Jadi dengan 

perhitungan tersebut biaya overhead pabrik setiap produk berbeda karena sesuai 

dengan konsumsi masing-masing aktivitas. Adapun hasil perhitungan harga 

pokok produksi menggunakan metode Activity Based Costing per unit tahun 

2019 yaitu untuk tipe 36/78 Rp 241.457.938, tipe 40/91 Rp 281.464.710, dan 

tipe 45/104 Rp 323.470.326.
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2. Terdapat perbedaan antara hasil perhitungan harga pokok produksi menurut 

perusahaan dan metode Activity Based Costing. Perhitungan harga pokok 

produksi menggunakan metode Activity Based Costing memberikan hasil yang 

lebih murah untuk tipe rumah 36/78 yaitu sebesar Rp 241.457.938 sedangkan 

perhitungan perusahaan sebesar Rp 242.353.232. Akan tetapi, untuk tipe 40/91 

dan tipe 45/104 memberikan hasil yang lebih mahal yaitu untuk tipe 40/91 

bedasarkan Activity Based Costing Rp 281.464.710 menurut perusahaan Rp 

280.926.257 . Lalu tipe 45/104 berdasarkan Activity Based Costing Rp 

323.470.326 sedangkan menurut perhitungan perusahaan Rp 322.753.766 

.Perbedaan ini disebabkan karena dalam perhitungan harga pokok produksi 

menurut perusahaan hanya menggunakan satu cost driver, sedangkan 

perhitungan harga pokok produksi dengan metode Activity Based Costing 

masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver. Sehingga 

perhitungannya menjadi lebih rinci. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka ada 

beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi pihak Perusahaan 

a. Bagi pihak perusahaan yaitu Villa Alam Asri sebaiknya dapat mengevaluasi 

kembali pembebanan biaya dalam menentukan harga pokok produksi. 

Meskipun perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode Activity 

Based Costing memberikan hasil yang lebih mahal dibandingkan dengan 
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perhitungan perusahaan. Akan tetapi, Activity Based Costing menggunakan 

lebih dari satu cost driver sehingga hasil  perhitungan lebih baik  karena 

disesuaikan dengan konsumsi masing-masing produk. 

b. Perumahan Villa Alam Asri masih dapat menentukan harga pokok produksi 

dengan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan selama hasilnya tidak 

melebihi jauh dari perusahaan lain sehingga tetap dapat bersaing dengan 

harga di pasaran. Karena penentuan harga pokok produksi mempengaruhi 

kecepatan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, harga pokok produksi 

tentu akan mempengaruhi posisi produk dan keunggulan bersaing di pasar. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai 

metode Activity Based Costing, penelitian sebaiknya menggunakan obyek yang 

lain. Karena penelitian ini pun dapat dilakukan pada perusahaan lain, seperti 

perusahaan jasa hotel, rumah sakit, ataupun perusahaan lain agar informasi yang 

didapat lebih bervariasi. 

 


