
 

 

BABV 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1     Kesimpulan 

 
Setelah melakukan  penelitian  berkaitan  dengan  perhitungan  harga 

pokok produksi menurut pada unit usaha kuliner Donpao di Surabaya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut : 

1.    Donpao merupakan sebuah usaha keluarga yang menyediakan pao 

spesial Singapura dengan beberapa macam varian rasa. 

2.   Total produksi pao varian rasa chocolate lava adalah sebesar 40% 

dari total produksi keseluruhan sehingga biaya tenaga kerja langsung 

dan tidak langsung beserta biaya overhead yang dialokasikan dalam 

perhitungan harga pokok produksi untuk pao varian rasa chocolate 

lava adalah 40%. 

3.  Donpao  tidak  membuat  perhitungan  harga  pokok  produksi  baik 

untuk perhitungan harga pokok  produksi per unit produk maupun 

harga pokok produksi total. 

4.   Donpao membuat laporan laba rugi sederhana dengan membebankan 

seluruh biaya yang dikeluarkan dalam periode beserta hutang yang 

dimiliki pada pendapatan yang diterima dalam periode bersangkutan 

sehingga nilai laba pada periode menjadi terlihat lebih kecil daripada 

seharusnya (minus). 
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5.   Donpao belum menerapkan sistem pencatatan persediaan, melainkan 

hanya  membuat  sebuah  kartu  untuk  merekap  penggunaan  bahan 

yang digunakan pada kegiatan produksi harian, hal ini membuat nilai 

stok bahan baku tidak dapat diketahui secara langsung melainkan 

harus dengan melakukan stok opname pada setiap akhir periode 

bulan). 

 

 
 

5.2    Saran 

 
Berdasar penelitian yang telah  dilaksanakan maka beberapa  saran 

yang dapat penulis sampaikan diantaranya sebagai berikut : 

1.    Hendaknya  Donpao menyusun perhitungan  harga pokok  produksi 

untuk setiap periode agar dapat mengetahui realisasi biaya yang 

dikeluarkan dalam kegiatan produksi pada periode bersangkutan. 

2.   Hendaknya unit usaha kuliner Donpao membuat perhitungan harga 

pokok produksi agar dapat menilai laba dengan lebih tepat. 

3.   Untuk dapat menghitung biaya produksi dengan lebih tepat, setiap 

biaya hendaknya diklasifikasikan sesuai dengan jenis biayanya, yaitu 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik. 

4.   Dalam menghitung  laba rugi usaha  seharusnya nilai  hutang tidak 

dibebankan dalam pendapatan melainkan dimasukan dalam laporan 

neraca perusahaan. 

5.  Dalam sebuah kegiatan produksi, hendaknya sebuah usaha dapat 

memantau   nilai   persediaan   yang  dimiliki.    Salah  satunya   agar
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kegiatan  produksi  bisa dipastikan  dapat berjalan dengan baik, untuk 

itu   perlu   adanya   suatu   pencatatan   persediaan   khusus   sehingga 

apabila    mungki n    di    pertengahan    periode    manajemen     ingin 

mengetahui  nilai  persediaan  dapat  diketahui  dengan  mudah  tan pa 

harus melakukan stock opname.
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