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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengarung Biaya 

Operasional dan Biaya Bahan Baku Terhadap Laba Bersih pada Usaha Kecil 

Menengah (UKM) Kripik Singkong SEHI. Maka pada bagian akhir dari penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh biaya operasional terhadap laba bersih. Dilihat dari 

hasil statistik dimana nilai Thitung >  Ttabel , yaitu 2,660 > 2,034. Dan 

dilihat dari signifikansi yaitu sig 0,012 < taraf signifikansi 0,05 (5%). 

Maka  Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Tidak terdapat pengaruh biaya bahan baku terhadap laba bersih, hal ini 

dibuktikan dengan uji statistik bahwa Thitung sebesar -1,797 jika 

dibandingkan dengan Ttabel  sebesar 2,034, maka Thitung < Ttabel. Maka ini 

menunjukan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Dan nilai signifikansi sig 

0,081 > taraf signifikansi 0,05 (5%). 

3. Biaya operasional dan biaya bahan baku berpengaruh secara simultan atau 

secara bersama-sama terhadap laba bersih. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

statistik dimana Fhitung > Ftabel (4,813 > 3,285). Sedangkan untuk melihat 

signifikannya, terlihat hasil statistik Ftabel pada tingkat signifikansi 5% dari 

nilai sig 0,015 < taraf signifikansi 0,05 (5%). Maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dan dari hasil koefisien korelasi R
2 

 (R square) dalam penelitian 

ini adalah sebesar 0,226 atau 22,6% yang artinya sumbangan pengaruh 
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dari variabel independen yaitu hanya 22,6%. sedangkan sisanya  77,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis, namun 

memiliki pengaruh terhadap Laba Bersih. 

 

1.2 Saran 

1. Saran Bagi Pihak Perusahaan 

a. Disarankan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) SEHI untuk 

lebih efesien dalam penggunaan atau pengalokasian biaya 

operasional yang dikeluarkan secara teratur yaitu dengan cara 

menghemat atau pengeluaran biaya operasional seminimal 

mungkin dengan menekan biaya operasional agar peningkatan laba 

yang diperoleh dapat mengalami peningkatan yang besar setiap 

bulannya. 

b. Diharapkan agar UKM SEHI sebaiknya bekerjasama dengan petani 

singkong yang diharapkan dapat membudidayakan singkong jenis 

mangu dan singkong madu. Sehingga UKM SEHI mampu menjaga 

kualitas dari bahan baku itu sendiri sehingga mampu meningkatkan 

penjualan dan berdampak baik pada laba.  

c. Diharapkan UKM SEHI dapat memiliki lahan untuk 

membudidayakan singkong sebagai alternatif untuk mengatasi 

kelangkaan bahan baku.  

d. UKM SEHI diharapkan terus berinovasi dalam berbagai varian rasa 

maupun kemasan, dan memperluas pemasaran dengan 

memanfaatkan media sosial maupun bekerjasama dengan situs 
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belanja online. sehingga mampu bersaing dengan produk yang 

sejenis dipasaran sehingga ini akan mampu mempertahankan 

perusahaan dan mampu meningkatkan laba. 

e. Dalam upaya meningkatkan atau mengoptimalkan laba bersih, 

maka UKM SEHI harus menekan biaya operasional setiap 

bulannya agar laba bersih setiap bulannya dapat mengalami 

peningkatan setiap bulannya. 

2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Diharapkan untuk lebih meningkatkan penelitian dengan 

menambah daerah penelitian yang lebih luas sebagai sampel. 

b. Diharapkan untuk dapat menambah variabel-variabel serta faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi laba bersih, pengambilan sampel 

lebih banyak dan waktu rentang penelitiam lebih panjang. 

 


