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6.1 KESIMPULAN  

 Adapun kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini yaitu: 

1. Perhitungan biaya harga pokok penjualan dengan menggunakan metode 

Tradisional dari setiap produk yaitu, Lemari kaca sebesar Rp 

1.303.103,85, untuk jemuran sebesar Rp 400.402,56, Westafel sebesar Rp 

1.208.435,50, dan Tangga sebesar Rp 696.638,46 sedangkan dengan 

metode Activity Based Costing (ABC) diperoleh untuk setiap produk yaitu, 

untuk produk lemari kaca didapatkan Rp 1.356.887, untuk Jemuran 

sebesar Rp 435.600, untuk westafel sebsar Rp 1.271.835, dan untuk tangga 

sebesar Rp754.919.  Berdasarkan hasil perhitungan terdapat selisih antara 

metode perusahaan dengan metode ABC yaitu lemari kaca sebesar Rp. 

156.887, Jemuran Rp. 135.600, Westafel Rp. 271.835 dan Tangga sebesar 

Rp. 104.919. Sedangkan selisih antara metode tradisonal dan metode 

perusahaan yaitu lemari kaca sebesar Rp 103.103,85, Jemuran Rp 

100.402,56,  Westafel Rp 208.435,50, dan Tangga 46.638,46 terjadi selisih 

antara metode ABC dan Metode Tradisional terhadap metode perusahaan 

tejadi karna dalam perhitungannya perusahaan tidak mengalokasikan biaya 

overhead ke tiap-tiap produk. Biaya overhead  tidak dihitung dengan rinci 

dan juga tidak disesuaikan dengan aktivitas proses produksi yang benar-

benar terjadi. Penetapan untuk biaya ini hanyalah berdasarkan asurnsi atau 

estimasi yaug dilakukan oleh pihak perusahaan. Hal ini berimplikasi pada 

ketidaktepatan penetapan harga pokok penjualan untuk tiap produk. 

2. Perancangan sistem informasi penentuan harga pokok penjualan dirancang 

untuk memudahkan UKM atau perusahaan untuk menghitung harga pokok 

produksi dari setiap produk. Rancang sistem informasi ini menggunakan 

Software pemograman. Perancangan sistem informasi memiliki output 

HPP (harga pokok produksi perunit) dengan metode ABC dan metode 

Tradisional. 
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3. Sistem yang di rancang dijalankan dan di uji hasilnya. Pengujian 

dilakukan dengan cara metode blackbox dan didapat tidak ada aplikasi 

yang eror. Dan selanjutnya di uji dengan User Accept Test (UAT) oleh 

penggguna dan didapatkan bahwa 38,23% sangat sesuai, dan sesuai 

47,67%, dan kurang sesuai 14,11%  dari  aplikasi tersebut. 

 

6.2       SARAN 

Adapun saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini yaitu: 

1. UKM dari salma sebaiknya melakukan peninjauan ulang terhadap 

kebijakan metode untuk penetapan harga pokok produksinya. Biaya 

overhend pabrik sebaiknya dicatat dengan rinci sehingga dapat 

dialokasikan keproduk. Seluruh biaya yang terkait pada proses produksi 

dihitung secara rinci agar kinerja perusahaan dapat berjalan lebih efisien. 

2. Penggunaan metode ABC bisa menjadi solusi altematif penetapan harga 

pokok produksi untuk perusahaan yang ingin mendapatkan perhitungan 

biaya yang lebih akurat. Karena dengan perhitungan biaya yang akurat 

informasi untuk penetapan harga jual dapat ditentukan dengan efektif juga 

sehingga laba yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan biaya yang telah 

dikeluarkan. 

3. Perusahaan atau UKM dapat menggunakan sistem yang sudah dibuat 

4. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengembang sistem dengan lebih rinci 

dan memiliki informasi yang banyak seperti laporan rincian biaya, 

pendapatan dan lain-lain. 


