BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

KESIMPULAN

Perkembangan perusahaan manufaktur saat ini sangat pesat yang dapat
menimbulkan pesaingan yang sangat ketat antara perusahaan yang satu
dengan yang lain, sehingga semakin banyak tantangan yang dihadapi oleh
perusahaan. Umumnya suatu usaha didirikan dengan tujuan untuk memperoleh
laba,

maka

perusahaan

ini

berusaha

menjalankan

operasinya

dengan

menggunakan sumber-sumber ekonomi dan pengusaha ini harus menekan biaya
produksi agar harga pokok produksi menjadi lebih rendah, sehingga harga jual
dapat ditekan. Hal ini akan membuat para pengusaha benar-benar memperhatikan
setiap biaya yang dikeluarkan di dalam kegiatan produksinya. Selama penelitian
di PT. Hikmah Sejahtera Surabaya,dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.

PT. Hikmah Sejahtera Surabaya adalah salah satu perusahaan
yang bergerak di dalam bidang

manufaktur

di Surabaya.

Perusahaan ini berdiri karena adanya kemampuan untuk
memproduksi suatu barang mentah menjadi barang jadi.
2.

PT Hikmah Sejahtera Surabaya adalah bagian dari Yayasan
Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Al Hikmah merupakan
corporate bisnis yang bergerak di bidang yang terkait dengan
pelayanan kepada keluarga besar Al Hikmah dan pasar eksternal,
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terbagi dalam beberapa strategi bisnis unit, antara lain Hikmah
Food yang di dalamnya terdapat catering, cafe, warung,
Breadsource, Hikmah Swalayan beserta Cake Shopnya, Toko
Hikmah beserta butiknya, Hikmah Fresh dan Hikmah Press.
3.

Dalam perhitungan harga pokok produksi, perusahaan memiliki
kebijakan berdasarkan area pemasaran dan bagian-bagian yang
terkait. Area pemasaran ada dua yaitu area SD Al-hikmah dan
SMP/SMA Al-hikmah. Sedangkan, bagian-bagian yang terkait
adalah Bagian Accounting, Bagian Quality Control (QC), Bagian
Chief Produksi, Bagian Purchasing, dan Bagian Servis.

4.

PT. Hikmah Sejahtera memiliki perhitungan harga pokok
produksi yang sederhana. Harga pokok produksi hikmah fried
chicken (HFC) berasal dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja
langsung,

dan

biaya

overhead

pabrik.

perusahaan tidak

mempunyai produk dalam proses yang tersimpan.

5.2

Saran
Dari hasil kegiatan penelitian mengenai proses penentuan harga pokok

produksi Hikmah Fried Chicken (HFC) di PT. Hikmah Sejahtera Surabaya. Saran
ini diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang bagi
perusahaaan.
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1. PT. Hikmah Sejahtera sebaiknya dalam perhitungan biaya bahan baku
dipisahkan antara bahan baku langsung dengan bahan baku tidak langsung.
Bahan baku tidak langsung akan dimasukkan ke dalam baiya overhead
pabrik.
2. Dalam perhitungan tenaga kerja sebaiknya perusahaan menentukan tarif
biaya tenaga kerja dihitung dari persentase omzet penjualan produk dan
pelaksanaan produksi dilakukan pemisahan tugas antara tenaga kerja untuk
produksi Hikmah Fried Chicken dengan tenaga kerja yang memproduksi
jenis produk makanan lainnya agar biaya tenaga kerja langsung untuk
produksi Hikmah Fried Chicken lebih akurat.
3. Biaya Overhead Pabrik yang seharusnya lebih diperinci agar biaya
overhead pabrik per unit lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Dunia, Firdaus A, dan Wasilah Abdullah. 2012. Akuntansi Biaya. Edisi Tiga.
Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat
Riwayadi. 2006. Akuntansi Biaya. Cetakan kedua. Padang: Penerbit Andalas
University Press
William K. Carter. 2009. Akuntansi Biaya. Edisi Empat Belas. Jakarta: Penerbit
Salemba Empat

