
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Biaya tenaga kerja langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap laba 

bersih. Dengan nilai thitung dari variabel biaya tenaga kerja langsung (X1) 

sebesar -,798 dengan tingkat signifikan 0,248. Nilai thitung -,798 < ttabel 

2,002, dapat diartikan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya biaya 

tenaga kerja langsung tidak berpengaruh terhadap laba bersih. 

2. Biaya bahan baku berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih. 

Dengan nilai thitung dari variabel biaya bahan baku (X2) sebesar -,679 

dengan tingkat signifikan 0,500. Nilai thitung -,679 < ttabel 2,002, dapat 

diartikan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya bahwa biaya 

bahan baku tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan 

dan nilai signifikan 0,500 > 0,05. 

3. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku, secara simultan 

berpengaruh terhadap laba bersih. Dengan nilai Fhitung 4,105 > Ftabel 3,16 

dengan signifikan 0,022 < 0,05 maka hipotesis Ho ditolak, artinya 

menerima hipotesis Ha, yaitu secara simultan (bersama-sama) biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku berpengaruh signifikan 

terhadap laba bersih pada perusahaan keripik singkong sehi sukabumi. 

 

 

 



5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin 

memberikan saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam upaya 

meningkatkan proses produksinya guna meningkatkan tingkat penjualan. 

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan perusahaan dalam perhitungan biaya produksi lebih tepat agar 

dapat meminimalisir biaya-biaya yang dikeluarkan dan bisa memprediksi 

apabila ada biaya-biaya yang tidak terduga terhadap perusahaan. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel biaya 

overhead pabrik, jadi tidak hanya variabel biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya bahan baku saja. 

3. Sebaiknya perusahaan diharapkan lebih meningkatkan pangsa pasar dalam 

memasarkan produk sehi yang ada (Promosi) serta dapat membuat 

inovasi-inovasi terbaru seperti membuat kemasan sehi agar lebih menarik 

lagi, menambah cita rasa yang ada didalam keripik, serta membuat varian 

tebaru sehingga para konsumen yang menikmati produk sehi tidak cepat 

bosan mencoba produk sehi tersebut. 

 

 


