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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

mengenai pengaruh biaya produksi dan biaya pemasaran terhadap laba pada Usaha 

Kecil Menengah (UKM) Sehi Kota Sukabumi. Maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Biaya Produksi berpengaruh signifikan tetapi berpengaruh negative 

terhadap laba pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Sehi Kota Sukabumi. 

Hal ini terbukti dari hasil uji t yaitu thitung -3,299 > ttabel 2,037, dan nilai 

signifikan 002 < 0,05, yang menunjukkan biaya produksi berpengaruh 

signifikan terhadap laba pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Sehi. Hal ini 

menunjukkan bahwa biaya produksi memiliki peran penting untuk tingkat 

laba. 

2. Biaya Pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba pada 

Usaha Kecil Menengah (UKM) Sehi Kota Sukabumi. Hal ini terbukti 

dari hasil uji t yaitu thitung 4,465 > ttabel 2,037, dan nilai signifikan 0,000 

< 0,05, yang menunjukkan biaya pemasaran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap laba pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Sehi. Hal 

ini menunjukkan bahwa biaya produksi memiliki peran penting untuk 

tingkat laba. 
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3. Biaya Produksi dan Biaya Pemasaran Terhadap Laba pada Usaha Kecil 

Menengah (UKM) Sehi Kota Sukabumi. Hal ini terbukti dari hasil uji F 

yaitu Fhitung 21,553 > Ftabel 3,28 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05, 

yang menunjukkan bahwa Ha3 diterima H03 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa biaya produksi dan biaya pemasaran secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap laba secara signifikan pada Usaha 

Kecil Menengah (UKM) Sehi Kota Sukabumi. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan diatas dan keterbatasan penelitian 

yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Perusahaan  

Diharapkan perusahaan dalam memperhitungkan dan memutuskan 

dengan teliti mengenai biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sehingga dapat 

menekan harga pokok produksi yang terjadi. Begitu pula dengan harga 

jual yang harus disesuaikan dengan pengeluaran biaya bahan baku, 

sehingga memutuskan laba atau keuntungan yang maksimal. Serta 

sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan lagi pangsa pasar dalam 

memasarkan produk sehi yang ada (promosi) seperti menambahkan 

varian dan cita rasa lain dalam produk sehi, sehingga para konsumen 

yang menikmati tidak bosan dengan varian dan cita rasa yang itu-itu 

saja. Dan diharapkan perusahaan bisa menambah teknologi terbaru agar 
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proses dalam mengolah keripik sehi tersebut dari efesien waktu bisa 

lebih cepat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan  

Diharapkan agar memperluas dan memperbanyak wawasan, serta 

untuk lebih lagi meningkatkan penelitian dengan menambahkan 

variabel-variabel yang berbeda pada daerah penelitian yang lebih luas 

sebagai sampel penelitian yang mempengaruhi laba perusahaan. 

 


