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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

mengenai pengaruh biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung terhadap 

laba kotor pada CV. Antara Kota Sukabumi. Maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Biaya Bahan Baku tidak berpengaruh terhadap Laba Kotor Pada CV. 

Antara Kota Sukabumi hal ini terbukti dari hasil uji t yaitu thitung -814 < 

ttabel 2,003, dan nilai signifikan 419 > 0,05, yang menunjukkan biaya bahan 

baku tidak berpengaruh signifikan terhadap laba kotor pada CV. Antara. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada CV. Antara bahwa biaya 

bahan baku yang ada di CV. Antara terdapat beberapa faktor diantaranya 

yaitu metode dalam perusahaan ini adalah metode pesanan, sehingga 

apabila dimana ada pesanan yang masuk maka perusahaan berproduksi 

sesuai dengan jumlah pesanan tersebut, dan sebaliknya apabila tidak ada 

pesanan perusahaan tidak berproduksi secara maksimal. 

2. Biaya tenaga kerja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Laba Kotor pada CV. Antara Kota Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji 

t yaitu thitung 4,978 > ttabel 2,003, dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, yang 

menunjukkan pengaruh biaya tenaga kerja langsung terhadap laba kotor 

pada CV. Antara. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada CV. 
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Antara dalam berlangsungnya proses produksi membutuhkan tenaga kerja 

manusia untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi yang siap 

dijual. Dengan melihat kondisi ekonomi yang sekarang ini terus menerus 

meningkat mengakibatkan para  pegawai meminta gajinya untuk dinaikkan 

karena pegawai tidak ingin gajinya kecil terus menerus. Maka hal ini 

berpengaruh terhadap laba kotor CV. Antara Kota Sukabumi. 

3. Biaya Bahan Baku dan Biaya Tenaga Kerja Langsung Terhadap Laba 

Kotor Pada CV. Antara Kota Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji F 

yaitu Fhitung 22,132 > Ftabel 3,18 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05, yang 

menunjukkan bahwa Ha3 diterima dan H04 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba kotor secara signifikan 

pada CV. Antara Kota Sukabumi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas dan keterbatasan 

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

1. Bagi Pihak Perusahaan 

a. Diharapkan CV. Antara untuk senantiasa memperhatikan biaya bahan 

baku yang dikeluarkan dan disesuaikan dengan harga jual yang telah 

ditetapkan agar mendapatkan laba yang maksimal. 
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b. Diharapkan CV. Antara untuk lebih memperhatikan sumber daya manusia 

atau pekerja yang dimiliki agar berlangsungnya proses produksi berjalan 

dengan lancar. 

c. Diharapkan CV. Antara untuk selalu memperhatikan dalam unsur biaya 

produksi nya agar tingkat laba yang diperoleh perusahaan maksimal. 

Karena sesuai dengan penelitian penulis yaitu, biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat laba 

kotor pada CV. Antara ini. 

d. Diharapkan CV. Antara lebih efektif dan efesien dalam penyusunan 

laporan keuangan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Diharapkan dapat menambah variabel serta faktor lain yang dapat 

berpengaruh terhadap laba perusahaan. 

b. Diharapkan dalam pengambilan sampel lebih banyak serta rentang waktu 

penelitian lebih panjang. 

c. Diharapkan dapat memperluas sampel yang diteliti. 

 


