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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sehingga di peroleh simpulan 

sebagai berikut : 

 Industri PD. Sari Murni adalah perusahaan manufaktur yang mengolah bahan 

baku menjadi produk jadi yaitu mengolah kacang kedelai yang merupakan bahan 

baku utama pembuatan tahu, menjadi tahu. PD. Sari murni beralamat di  Jl.Tipar, 

Gang Meralaya III RT 006 / 004 kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota 

sukabumi, Jawa Barat 43141. Industri PD. Sari Murni ini didirikan oleh Ibu Hj. Iis 

pada tahun 1996. Kegiatan produksi di PD. Sari Murni ini di mulai dari jam 01:00 

sampai dengan jam 18:00. PD. Sari Murni setiap harinya mengolah 800 kg sampai 

dengan 1 Ton kacang kedelai perharinya. Harga kacang kedelai pada tahun 2016 

yaitu sebesar Rp. 6.600 per kg, pada tahun 2017 sebesar Rp. 6,800 per kg, dan pada 

tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 7,200 kg. 800 kg kacang kedelai menjadi 80 saringan, 

satu saringan nya terdiri dari 5 papan dengan berbagai macam ukuran yaitu 9 X 9 

tahu besar, 10 X 10 tahu besar,  11 X 12 tahu sedang, 12 X 13 tahu kecil, 13 X 13 

tahu kecil. Harga persaringan tahu besar yaitu Rp.  162.000  persaringan dan harga 

per pcs nya yaitu Rp. 500, harga persaringan tahu sedang yaitu Rp. 165.000 

persaringan dan harga per pcs nya yaitu Rp. 300, harga persaringan tahu kecil yaitu 

Rp. 161.200  dan harga per pcs nya Rp. 200. Upah biaya tenaga kerja langsung pada 

tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 24.000 per saringan, pada tahun 2017 yaitu sebesar 

Rp. 26.000 persaringan dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 27,000 persaringan. 
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Industri PD. Sari Murni mendistribusikan produk tahunya ke berbagai pasar yang 

ada di kota dan kabupaten sukabumi yaitu ke pasar pelita, pasar gudang, pasar 

cibadak, pasar parung kuda, pasar BRI dan pasar pangleseran. 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa Ho  ditolak, yaitu dengan 

melihat hasil dari (thitung < ttabel) (-2,360 < 2,028), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, sehingga dapat di simpulkan bahwa biaya bahan baku berpengaruh 

negatif terhadap laba pada PD. Sari Murni secara parsial.  

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa Ha diterima, yaitu 

dengan melihat (thitung <  ttable) (2,774 > 2,028), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja langsung 

berpengaruh positif terhadap laba pada PD. Sari Murni secara parsial.  

3. Berdaarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa Ho diterima, yaitu dengan 

melihat (thitung <  ttable) ( 0,831 < 2,028), maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

sehingga dapat di simpulkan biaya overhead pabrik tidak berpengaruh terhadap 

laba pada PD. Sari Murni secara parsial. 

4. Berdasarkan uji hipotesis, dapat diketahui bahwa Ha diterima, yaitu dengan 

melihat (Fhitung > Ftabel) (4,865 > 2,634 ), maka Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik berpengaruh terhadap laba pada PD. Sari Murni secara simultan. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan pembahasan dan simpulan, adapun saran yang dapat di ajukan 

adalah sebagai berikut : 
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1. Sebaiknya dalam perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung  dan biaya overhead pabrik harus di perhatikan dan di 

perhitungkan secara rinci agar tidak terjadinya pemborosan biaya sehingga 

dapat merugikan perusahaan.  

2. Industri PD. Sari Murni perlu melakukan evaluasi terhadap biaya produksi 

yang di keluarkan, hal ini untuk mengetahui kembali biaya yang di 

keluarkan sebanding atau tidak dengan harga jual produk. 

3. Industri PD. Sari Murni diharapkan dapat membuat produk yang berkualitas 

dan diharapkan agar industri PD. Sari Murni dapat mempertahankan 

kualitas dari produk itu agar menarik pembeli dan memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi konsumen. Dan dapat mempertahankan kelangsungan 

dari usahanya. 

4. Industri PD. Sari Murni diharapkan dapat mengembangkan inovasi ataupun 

temuan yang baru agar usahanya membuat konsumen tetap memiliki daya 

tarik tersendiri. 

 

 


