
BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada

PT.Surya Agrolika Reksa mengenai masalah harga pokok produksi dan telah

membandingkan dengan pernyataan Standar  Akuntansi Keuangan No. 14. tahun

2009 (PSAK No.14.2009) yang berhubungan dengan masalah serta analisis yang

dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini akan dikemukakan

beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berkemungkinan dapat berguna bagi

pihak manajemen PT. Surya Agrolika Reksa dalam melakukan perhitungan harga

pokok produksi.

A. Kesimpulan

1. PT. Surya Agrolika Reksa adalah perusahaan perkebunan yang

bergerak dalam pengolahan Tandan Buah Sawit (TBS) menjadi

minyak kelapa sawit aktivitas perusahaan menggunakan 2 (dua) devisi

yaitu devisi kebun dan devisi pabrik.

2. Dalam memperoleh biaya bahan baku perusahaan mengorbankan biaya

angkut pembelian sawit sebesar Rp.365.756.680, tetapi biaya tersebut

diklasifikasikan perusahaan sebagai biaya operasi dilaporan laba/rugi

bukan dialokasikan kedalam harga pokok perolehan bahan baku. Hal

ini mengakibatkan biaya operasi dilaporan laba/rugi terlalu tinggi dan

mengakibatkan laba yang dihasilkan peruashaan menurun.

3. Dalam perolehan bahan baku perusahaan tidak memasukan biaya

panen sebesar Rp.1.587.695.900, dan biaya pemupukan sebesar



Rp.2.451.258.750, serta biaya pemeliharaan sebesar Rp.1.545.125.650,

kedalam biaya bahan baku tetapi dimasukan kedalam biaya operasi

dilaporan laba/rugi bukan dialokasikan kedalam biaya bahan baku. Hal

ini mengakibatkan biaya operasi dilaporan laba/rugi terlalu tinggi dari

semestinya, harga pokok produksi rendah karena tidak memasukan

ketiga biaya tersebut diatas sehingga laba kotor tinggi.

4. Dalam menghitung biaya overhead, perusahaan mengklasifikasikan

biaya upah CPO sebesar Rp.102.451.500, kedalam biaya produksi

tidak langsung sementara biaya tersebut digolongkan kedalam biaya

tenaga kerja, hal ini mengakibatkan biaya tenaga kerja menjadi lebih

kecil dari semestinya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah

:

Dalam kalkulasikan biaya produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel dan

melaporkanya dalam laporan harga pokok produksi yang dilakukan oleh pihak

manajeman perusahaan supaya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

daialam PSAK No.14 tahun 2009. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi

kesalahan pengklasifikasian, dan perhitungan harga pokok produksi yang

berdampak pada laporan Laba/rugi. Apabila harga pokok produksi terlalu tinggi

dan digunakan sebagai dasar harga jual produk akan mengakibatkan perusahaan

tidak mampu bersaing dipasaran sehingga produk tidak dapat dijual atau

konsumen tidak mampu membeli dan laba yang diperoleh kecil bahkan bisa rugi.



Sebaliknya jika perhitungan harga pokok produksi terlalu rendah akan dapat

merugikan perusahaan karena laba yang tercantum dalam laporan laba rugi terlalu

besar sebab tidak menggambarkan laba yang sebenarnya.


