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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya produksi terhadap harga 

jual dan  mengetahui pengaruh dari variabel tersebut. Dari rumusan masalah 

penelitian yang diajukan, maka analisis yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya bahwa  dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Meskipun biaya produksi meningkat setiap tahunnya, dikarenakan naiknya 

biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. akan 

tetapi PD Pangan sejahtera mampu mengantisipasi masalah-masalah 

tersebut dan mampu menutupi biaya produksi dan menghasilkan laba dari 

produk tauco tersebut. 

2. Penentuan Harga Jual pada PD Pangan Sejahtera dipengaruhi oleh faktor 

produk, biaya produksi dan faktor laba. Faktor ekstern seperti permintaan 

di pangsa pasar, dan persaingan pasar. 

3. Penetapan harga merupakan faktor penting bagi perusahaan, karena harga 

jual produk tauco adalah kunci pendapatan bagi PD Pangan Sejahtera. 

Salah satu faktor yang paling bisa dikendalikan adalah biaya produksi 

pembuatan tauco.  informasi perhitungan harga jual PD Pangan sejahtera 

akurat dan efisien agar memiliki dasar yang rasional dalam menentukan 

65 



 
 

66 
 

harga jual, Hasil perhitungan dari statistic dan analisis yang telah 

dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya, diketahui adanya pengaruh 

biaya produksi terhadap harga jual. Hasil uji adalah menunjukan bahwa 

biaya produksi berpengaruh terhadap harga jual sebesar 40,8% dan sisanya 

59,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis ingin 

memberikan saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam upaya 

meningkatkan proses produksinya guna meningkatkan tingkat penjualannya. 

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan dapat perhitungan biaya produk dibantu dengan 

komputerisasi akuntansi yang akan meringankan pekerjaan bagian 

keuangan. Keuntungan yang dapat dilihat secara jelas dari penggunaan 

komputer ini adalah kecepatan, ketepatan dan kemudahan. Karena kerja 

secara manual itu sangat lamban, tidak efisien dan efektif. 

2. Perusahaan PD Pangan Sejahtera harus mempertahankan faktor kualitas 

produk dan menciptakan inovasi produk karena menurut saya sangat 

penting dalam mempengaruhi kebijakan dalam menetapkan harga jual. 

Apabila sudah yakin bahwa kualitas produknya berada diatas rata-rata 

dengan tawaran inovasi yang cukup baik , maka perusahaan bisa 

menetapkan harga jual tauco yang lebih tinggi dari harga pasar. Hal 
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tersebut juga bertujuan untuk menutupi biaya produksi dan menghasilkan 

laba maksimal. 

3. Perusahaan sebaiknya perlu untuk membandingkan biayanya dengan biaya 

pesaing, apakah biaya produksinya lebih rendah atau lebih tinggi. 

Membandingkan harga jual produknya dengan harga jual produk pesaing 

serta membandingkan kualitas produknya denga kualitas produk pesaing. 

Agar perusahaan PD Pangan Sejahtera dapat mengevaluasi hal-hal tesebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


