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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Target produksi terhadap Laba, hasil penelitian membuktikan bahwa target 

produksi tidak mempunyai pengaruh terhadap laba. Hal ini dinyatakan 

oleh uji hipotesis secara masing-masing (parsial) dari hasil tersebut 

ternyata t-hitung lebih kecil dari t-tabel, nilai t-hitung 0,981  sedangkan t-

tabel 2,035. Dari hasil pengujian koefisien korelasi untuk hubungan antara 

variabel laba dengan target produksi, nilai yang dihasilkan untuk target 

produksi sebesar 0,442. Hal tersebut membuktikan bahwa hubungan target 

produksi dengan laba sangat kecil sehingga menyebabkan target produksi 

tidak berpengaruh terhadap laba. 

2. Pendapatan terhadap Laba, dari hasil penelitian membuktikan bahwa 

pendapatan tidak berpengaruh terhadap laba. Hal ini dinyatakan dalam 

hasil uji hipotesis secara masing-masing (parsial) dari hasil tersebut 

ternyata t-hitung lebih besar darpada t-tabel, nilai t-hitung sebesar 0,235 

sedangkan t-tabel 2,035. Dari hasil pengujian koefisien korelasi untuk 

melihat hubungan antara variabel laba dengan pendapatan, nilai yang 

dihasilkan untuk pendapatan sebesar 0,438. hal tersebut membuktikan 
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bahwa hubungan laba bersih dengan deviden sangat kecil sehingga 

menyebabkan pendapatan tidak berpengaruh terhadap laba. 

3. Target produksi dan Pendapatan terhadap Laba, dari hasil penelitian 

membuktikan bahwa target produksi dan pendapatan berpengaruh 

terhadap laba. Hal ini dinyatakan oleh hasil uji hipotesis secara bersama-

sama (simulatan) dari hasil tersebut ternyata f-hitung lebih besar dari f-

tabel, nilai f-hitung 5 sedangkan f-tabel 3.29. Dari hasil pengujian 

koefisien determinasi untuk melihat hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen, nilai yang dihasilkan sebesar 0,214 ini 

menunjukan bahwa sebesar 21,4% variabel independen (target produksi 

dan pendapatan) mampu menjelaskan variabel dependen (laba). Hal 

tersebut membuktikan bahwa hubungan target produksi dan pendapatan 

sangat kuat sehingga menyebabkan target produkssi dan pendapatan 

berpengaruh terhadap laba. 

 

5.2 Saran 

 Dikarenakan keterbatasan penulis dalam penelitian ini, maka hanya 

menggunakan sampel 1 perusahaan dengan rentang waktu 36 bulan yaitu dari 

tahun 2014-2016. Untuk itu disarankan sebagai berikut: 

1. Untuk target produksi agar selalu mendapatkan laba yaitu dengan cara 

meningkatkan suatu kualitas yang baik dan tidak mendapatkan target yang 

kecil serta target yang tidak berubah-ubah setiap bulannya. 
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2. Untuk pendapatan agar selalu mendapatkan hasil laba yang tinggi yaitu 

harus memperhatikan biaya produksi yang dikeluarkan agar tidak terlalu 

besar, serta harus memperhatikan pada proses produksi hal ini berakibat 

pada hasil produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Apabila hasil 

produksi bagus dan meningkat maka pendapatan yang diterima juga akan 

semakin meningkat. 

3.  Untuk target produksi dan pendapatan agar selalu stabil mendapatkan laba 

yaitu fokus terhadap mengerjakan proses produksi dan mengembangkan 

produk yang ada, serta koreksi pengeluaran yang terlalu besar dalam hal 

operasional karena menjadi hal penting untuk bisa memaksimalkan 

pengeluaran dana yang ada dan koordinasikan semua keperluan yang 

dibutuhkan untuk proses produksi. 

 


