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BAB V  

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah, 

berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penentuan harga jual pada PT Mbelinger Sejahtera Bersama pada kategori 

Bijak Jawa hanya mengguankan estimasi atau perkiraann dari biaya -  biaya 

yang terkandung dalam setiap produk kaos.  Harga jual dari hasil 

perhitungan perusahaan dengan tingkat keuntungan sebesar 20% dari harga 

jual. 

2. Penentuan Harga Jual Produk  kaos kategori Bijak Jawa pada PT. Mbelinger 

Sejahtera Bersama belum sesuai dengan kajian teori karena perbedaan 

konsep penghitungan Harga Jual Produk menurut perusahaan, dimana 

perusahaan masih memperhitungkan biaya – biaya  pada penghitungan 

Harga Jual Produknya. 

3. Penentuan Harga Jual Produk pada PT Mbelinger Sejahtera Bersama 

menurut teori kurang tepat dan tidak wajar, karena penentuan harga pokok 

produksi yang tepat dapat dicapai dengan menghitung biaya  bahan baku 

langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik secara  

tepat.  Menghitung  biaya  produksi  secara  tepat  dapat dicapai dengan 

ketepatan penggolongan elemen-elemen apa saja yang dimasukan pada 

biaya tersebut. 
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B. Implikasi 

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran yang 

dapat diberikan kepada perusahaan: 

1. Perusahaan sebaiknya memperhitungkan seluruh unsur-unsur biaya 

overhead pabrik sehingga perhitungan harga pokok produksi 

menggambarkan total biaya produksi yang sesungguhnya atau biaya yang 

lebih akurat dan dapat dijadikansebagai dasar dalam penetapan harga jual 

yang tepat. 

2. Perusahaan sebaiknya menurunkan harga jual produk karena harga jual 

produk sudah lumayan mahal dibandingkan dengan kaos sejenis. 

C. Keterbatasaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa keterbatasan, berikut 

keterbatasan yang ditemui oleh peneliti, yaitu:  

1. Data biaya khususnya biaya listrik hanya berdasarkan estimasi yang 

dilakukan oleh pihak perusahaan setiap bulannya. 

2. Data dalam menentukan harga jual sesuai dengan teori tidak didapatkan. 

3. Terdapat beberapa data yang tidak diperoleh oleh peneliti, seperti data 

mengenai depresiasi gedung dan beberapa alat produksi yang digunakan 

perusahaan dalam melakukan proses produksi. Sehingga perhitungan harga 

pokok produksi mengenai data tersebut tidak diperhitungkan sesuai dengan 

kajian teori. 

 

 

 


