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BAB V 

PENUTUP 

 

Dari Permasalahan yang ada, Penulis telah menguraikan dan membahas masalah-

masalah pada bab-bab sebelumnya. Maka, di bab ini penulis menyampaikan 

kesimpulan dan saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan atau 

pertimbangan bagi Konveksi Damas Kencono Sukoharjo untuk mencoba 

menerapkan. Adapun maksud kesimpulan tersebut  antara lain 

5. 1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pengamatan dari penulis selama melakukan penelitian dan 

obervasi di Konveksi Damas Kencono Sukoharjo, maka dapat dihasilkan  

Sistem Komputerisasi  Perhitungan HPP dengan Metode Harga Pokok Proses 

berbasis MultiUser pada Konveksi Damas Kencono Sukoharjo. Yang disusun 

dengan Diagram Konteks, Hierarchy Input dan Output (HIPO), Diagram Arus 

Data (DAD), Desain Kamus Data, Desain Database, Desain Input dan Output, 

serta pedoman dalam menjalankan program. Penulis membuat sebuah program 

aplikasi yang dapat di jalankan Oleh Pimpinan, Administrasi, Bagian 

Produksi, dan Bagian Pemasaran.  

Program aplikasi ini juga dapat membantu perhitungan Harga Pokok 

Produksi dalam penentuan Harga Jual dan Laba perusahaan. Dan program 

aplikasi yang dibuat kedepannya bisa dikembangkan menjadi program yang 
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dapat disandingkan dengan sistem persediaan barang maka data dapat 

terhubung dan update secara otomatis sehingga sesuai dengan kondisi 

lapangan dan berdasarkan kebutuhan masing-masing bagian serta dapat 

diintregasi dengan system keuangan. Fasilitas aplikasi ini terdiri dari input 

data Biaya Bahan Baku (BBB), Biaya Tenaga Kerja (BTK), Biaya Overhead 

Pabrik (BOP), Kebutuhan Barang dan transaksi Perhitungan HPP dan harga 

jual. Adapun laporan yang dihasilkan antara lain Laporan Data Bahan Baku, 

Laporan Data Biaya Tenga Kerja, Laporan Biaya Overhead Pabrik, Laporan 

Kebutuhan Barang serta Laporan Data HPP dan Harga jual. Untuk 

menjalankan program tersebut dibantu dengan database dan table antara lain 

HPP.mdf, Bahan baku, BOP, BTk, KB dan Transaksi 

 

5. 2 SARAN 

Melihat Kenyataan bahwa persaingan dunia usaha semakin berat, maka 

perlu adanya kebijakan dalam menentukan harga pokok produksi dan harga 

jual agar perhitunganya tepat . Komputer sebagai pengolahan data  dalam 

suatu bisnis sudah banyak dilakukan, dalam hal ini dimaksudkan agar 

perusahan tidak mengalami keterlambatan dalam melakukan perhitungan HPP 

dan Harga Jual serta menghitung keuntungan. Dengan membuat  Program ini, 

semoga bermanfaat dalam peningkatan kinerja system perhitungan HPP dan 

Harga jual pada Konveksi Damas Kencono Sukoharjo. Jadi dalam pengerjaan 

laporan HPP dan harga jual untuk lebih tepat dan dapat meningkatkan mutu 

dan kualitas produk serta pelayanan pada pelanggan.  


