
77 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Pengakuan biaya – biaya dalam UKM Rumah Mode Wulan Gumilang 

adalah yang diakui dalam perhitungan HPP hanya Biaya Bahan Baku, 

Biaya Tenaga Kerja, dan Biaya Listrik yang digunakan selama 

produksi dan masih ada beberapa biaya yang belum dimasukkan 

dalam penghitungan.  

2. Penerapan pencatatan akuntansi biaya dalam penentuan harga adalah 

penghitungan yang dihitung oleh UKM Rumah Mode Wulan 

Gumilang belum membebankan seluruh biaya overhead pabrik 

sehingga hasilnya pun kurang tepat dan akurat. Penghitungan menurut 

UKM Rumah Mode Wulan Gumilang belum memasukkan biaya 

overhead pabrik seperti penyusutan kendaraan dan penyusutan 

peralatan, serta mesin. UKM Rumah Mode Wulan Gumilang juga 

belum memasukkan biaya air, biaya perlengkapan, dalam 

penghitungan harga pokok produksi. 

3. Pengungkapan, pengukuran, dan pelaporan masih sangat sederhana 

pengukuran penghitungan metode Full Costing yang dilakukan oleh 

penulis harga pokok produksi yang didapat lebih tinggi karena metode 

Full Costing lebih rinci memasukkan komponen-komponen biaya 

yang digunakan dalam proses produksi. Perbedaaan antara 

penghitungan metode Full Costing dengan metode UKM Rumah 

Mode Wulan Gumilang terletak pada biaya overhead pabrik.  
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B. SARAN 

1. UKM Rumah Mode Wulan Gumilang sebaiknya menggunakan 

penghitungan dengan metode Full Costing. Karena metode Full 

Costing lebih rinci dalam memasukkan semua komponen biaya yang 

digunakan selama produksi berlangsung. Sehingga hasilnya lebih 

akurat karena dengan biaya yang lebih terinci, harga pokok produksi 

yang ditetapkan juga akan lebih tepat. Hal ini juga berpengaruh 

terhadap penentuan harga jual dan laba yang dihasilkan.  

2. UKM Rumah Mode Wulan Gumilang sebaiknya memisahkan biaya 

air dan listrik.  

3. UKM Rumah Mode Wulan Gumilang sebaiknya meminimalisasi 

biaya yang bias ditekan. Seperti biaya bahan penolong dengan 

mencari supplier yang lebih murah harganya tapi juga tidak lupa tetap 

memperhatikan kualitas agar laba yang diperoleh bias lebih 

maksimum.  

4. UKM Rumah Mode Wulan Gumilang sebaiknya menghitung biaya 

penyusutan. Karena biaya penyusutan merupakan elemen penting 

untuk menghitung biaya overhead pabrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


