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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

Harga Pokok Persediaan dan Tingkat Penjualan terhadap Laba pada Apotek 

CINTHYA, Apotek Rahmat Farma, Apotek ALFAM’S, dan Apotek Harapan 

Farma pada tahun 2015-2019 dengan melihat laporan laba rugi Apotek. 

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di bab satu dengan pembahasannya di 

bab empat, maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan dari hasil pengujian yang sebelumnya telah dilakukan oleh 

peneliti, bahwa harga pokok persediaan berpengaruh terhadap laba. Dalam 

penelitian ini yang paling dominan berpengaruh yaitu variabel harga pokok 

persediaan dengan sumbangan pengaruh sebesar 22,8%. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa harga pokok persediaan berpengaruh terhadap laba, 

yang dimana jika harga pokok persediaan meningkat maka laba yang akan 

diperoleh akan menurun. Begitupun sebaliknya jika harga pokok persediaan 

menurun maka laba yang diperoleh akan ikut meningkat. Harga pokok 

persediaan dihitung mulai dari Apotek dalam membeli persediaan, biaya 

tenaga kerja, dan biaya overhead. Jadi jika ingin meningkatkan laba 

perusahaan harus bisa meminimalisir dalam menentukan biaya-biaya 

tersebut. 
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2. Berdasarkan dari hasil pengujian yang sebelumnya telah dilakukan oleh 

peneliti, didapatkan hasil bahwa tingkat penjualan berpengaruh terhadap 

laba. Dengan sumbangan pengaruh sebesar 8,2%. Yang dimana ketika 

tingkat penjualan meningkat maka laba yang akan diperoleh akan semakin 

besar, begitupun sebaliknya jika tingkat penjualan menurun maka laba yang 

akan diperoleh akan semakin kecil. Tingkat penjualan merupakan suatu hal 

yang penting untuk diperhatikan agar tidak mengalami kerugian. 

3. Berdasarkan hasil pengujian yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti, 

maka didapatkan hasil bahwa harga pokok persediaan dan tingkat penjualan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba. Dengan besarnya 

pengaruh antara harga pokok persediaan dan tingkat penjualan sebesar 31%, 

sedangkan untuk sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 

dimasukan ke dalam penelitian ini. 

4. Besarnya pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen sebesar 31% yang diambil dari nilai R Square sebesar 0,310 atau 

31% Dengan adanya hal ini maka dapat menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh antara harga pokok persediaan dan tingkat penjualan sebesar 31%. 

Atau semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

mampu menjelaskan sebesar 31%. Sedangkan untuk sisanya 69% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam penelitian ini. 

Sehingga jika harga pokok penjualan naik sebesar 1% maka laba akan turun 

sebesar 31%. Begitupun dengan tingkat penjualan, jika tingkat penjualan 

naik sebesar 1% maka laba akan naik sebesar 31%. 



90 

 

1.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti mengajukan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya, yaitu : 

1. Agar laba terkontrol dengan baik, Apotek harus mampu dalam 

meminimalisir harga pokok persediaan agar tidak terlalu besar yaitu dengan 

cara mempekecil biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam 

mendapatkan suatu persediaan. karena nantinya akan berpengaruh terhadap 

harga jual. Agar dapat melakukan perhitungan harga pokok persediaan 

dengan tepat, Apotek harus mengelompokkan biaya-biaya yang akan 

dikeluarkan oleh agar dapat dibebankan dengan tepat sehingga Apotek 

dapat menentukan harga produk secara wajar, dalam artian tidak terlalu 

rendah atau terlalu tinggi. Yang nantinya akan berpengaruh terhadap laba 

yang akan diperoleh. 

2. Keadaan penjualan yang setiap tahunnya mengalami naik turun, ketika 

terjadinya penurunan penjualan agar lebih diperhatikan untuk menghindari 

terjadinya risiko. Untuk meningkatkan penjualan yaitu dengan cara Apotek 

harus lebih cermat dalam menetapkan harga pokok persediaan, karena 

nantinya akan berpengaruh terhadap harga jual yang akan diberikan kepada 

konsumen sesuai atau tidak dengan harga yang ada dipasaran. Jika harga 

jual yang diberikan sudah sesuai dengan harga yang ada dipasaran maka 

konsumen tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan produk 

tersebut. Dalam meningkatkan penjualan, Apotek juga harus melakukan 
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suatu promosi seperti memasang banner didepan Apotek agar semua orang 

tahu bahwa disitu ada Apotek yang menjualan persediaan kefarmasian. 

3. Peneliti sarankan untuk penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian ke 

tempat yang berbeda atau bahkan bisa menambah variabel lain guna dalam 

pembuktian konsistensi bahwa hasil dari penelitian ini dapat berpengaruh 

terhadap laba, serta lebih mengkaji lagi tentang sumber informasi dan 

referensi yang akan digunakan. 


