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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan peneliti pada 

bab sebelumnya, maka berikut beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh : 

1.  Hasil menunjukkan bahwa perolehan harga pokok produksi yang dilakukan 

oleh UKM Maiza Busana tidak sesuai dengan teori yang ada, sehingga 

perhitungan harga pokok produksinya menjadi lebih rendah dari yang 

seharusnya dan berdampak juga terhadap penentuan harga jual. Karena UKM 

Maiza Busana tidak memasukkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik tetap ke dalam perhitungan harga pokok produksi bajunya. 

Seperti harga pokok produksi baju gamis bahan satin velvet Rp. 150.000,- , 

baju gamis bahan brokat tulle Rp. 325.000,- , baju seragam SMA Rp. 105.000,- 

, baju kemeja batik riau semi sutra lengan panjang Rp. 130.000,- , dan baju 

kemeja batik riau semi sutra lengan pendek Rp. 105.000,-.  

2. Sedangkan menurut Metode Job Order Costing harga pokok produksi untuk 

baju gamis bahan satin velvet adalah Rp. 253.684,13,- , serta baju gamis bahan 

brokat tulle Rp. 453.684,13,- , untuk baju seragam SMA Rp. 228.683,13,- , 

untuk baju kemeja batik riau semi sutra lengan panjang Rp. 253.684,13 dan 

baju kemeja batik riau semi sutra lengan pendek RP. 218.684,13. Harga pokok 

produksi dengan metode job order costing lebih tinggi dari harga pokok 

produksi oleh UKM Maiza Busana karena metode job order costing 

memasukkan semua biaya-biaya produksi pesanan ke dalam perhitungannya. 
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6.2 Saran 

6.2.1 Bagi UKM Maiza Busana 

a. Bagi UKM Maiza Busana sebaiknya dalam melakukan perhitungan harga 

pokok produksi baju menggunakan metode job order costing, karena dengan 

metode tersebut kita dapat menghitung sesuai dengan pesanan baju yang 

berbeda jenisnya. 

b. Untuk mendapatkan hasil perhitungan harga pokok produksi secara tepat, 

sebaiknya UKM Maiza Busana harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan 

melakukan pendataan jenis bahan dan alat yang digunakan yang berhubungan 

langsung dengan proses produksi (pemakaian listrik dalam proses produksi). 

Serta biaya non produksi harus diperhitungkan juga. 

c. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan sebaiknya UKM Maiza 

Busana melakukan Mark up dalam penentuan harga jual bajunya, serta agar 

menarik perhatian pelanggan UKM Maiza Busana bisa berinovasi untuk 

memasarkan produk melalui media elektronik terutama media berbasis internet 

seperti media sosial. Serta memberikan pelayanan free delivery untuk yang 

masih terjangkau dalam area tempat usaha dilakukan. 

6.2.2 Bagi Akademika (Peneliti Selanjutnya) 

a. Untuk akademika selanjutnya agar dapat menggunakan penelitian ini dalam 

menjadikan referensi dengan sebaik-baiknya, serta agar meneliti UKM-UKM 

yang lain, karena menurut penulis masih kurangnya pengetahuan bagi para 

pelaku UKM tentang bagaimana menghitung harga sebuah produk agar 
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nantinya harga lebih tepat dan sesuai sehingga menghasilkan keuntungan yang 

lebih diharapkan oleh UKM tersebut. 

b. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya meneliti tidak hanya dalam jangka 

pendek juga meneliti dalam jangka panjang. Serta objeknya sebaiknya 

dilakukan juga pada perusahaan berskala besar, serta disarankan untuk 

menganalisa kasus-kasus dari sekitar lingkungan rumah terlebih dahulu karena 

bagi penulis alangkah lebih baik menolong orang yang butuh bantuan di sekitar 

kita dibanding perusahaan-perusahaan yang go public karena mereka telah 

mempunyai seorang akuntan yang handal. Dari sinilah fungsi mahasiswa untuk 

membantu masyarakat sekita terutama dalam segi ekonomi. 

6.2.3 Bagi Peneliti 

Sebaiknya penelitian ini dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan 

ilmu yang telah didapat selama proses perkuliahan serta dapat diterapkan kedalam 

kehidupan pribadi ataupun dalam dunia kerja nanti, serta dapat dijadikan motivasi 

untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses yang berhasil dalam usahanya dan 

mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain agar dapat membantu 

terhadap sesama manusia. 


