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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik terhadap laba 

kotor pada Konveksi Buanajaya. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh biaya bahan baku terhadap laba kotor pada Konveksi 

Buanajaya, hal ini terbukti dari hasil uji t yaitu thitung 9,444 > ttabel 2,037, dan 

nilai signifikan 0,000 < 0,05, yang menunjukan pengaruh  bahwa biaya 

bahan baku berpengaruh signifikan terhadap laba kotor pada Konveksi 

Buanajaya. 

2. Terdapat pengaruh antara biaya tenaga kerja langsung terhadap laba kotor 

pada Konveksi Buanajaya, hal ini terbukti dari hasil uji t yaitu thitung 8,727 

> ttabel 2,037, dan nilai signifikan 0,01 < 0,05, yang menunjukan pengaruh 

biaya tenaga kerja langsung berpengaruh signifikan terhadap laba kotor 

pada Konveksi Buanajaya. 

3. Terdapat pengaruh antara biaya overhead pabrik terhadap laba kotor pada 

Konveksi Buanajaya, hal ini terbukti dari hasil uji t yaitu thitung 3,065 > ttabel 

2,037, dan nilai signifikan 0,023 < 0,05, yang menunjukan pengaruh biaya 
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overhead pabrik tidak berpengaruh signifikan terhadap laba kotor pada 

Konveksi Buanajaya. 

4. Terdapat pengaruh antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik terhadap laba kotor pada Konveksi Buanajaya, 

hal ini terbukti dari hasil uji F yaitu Fhitung 39,471 > Ftabel 2,90 dengan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05, yang menunjukan bahwa Ha4 diterima dan H04 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap laba kotor secara signifikan pada Konveksi 

Buanajaya. 

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 perusahan 

a. Diharapkan Konveksi Buanajaya untuk senantiasa selalu memilih bahan 

baku yang berkualitas baik agar produk yang dihasilkan terjaga kualitasnya. 

b. Diharapkan Konveksi Buanajaya untuk lebih memperhatikan sumber daya 

manusia yang di miliki pekerja agar proses produksi berjalan dengan lancar. 

c. Diharapkan Konveksi Buanajaya untuk senantiasa menghemat biaya 

produksi agar pencapaian laba perusahaan maksimal. 

d. Diharapkan Konveksi Buanajaya untuk selalu memperhatikan unsur biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik agar 
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tingkat laba yang diperoleh perusahaan maksimal. Karena sesuai dengan 

penelitian, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat laba kotor pada 

Konveksi Buanajaya ini. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Diharapkan untuk lebih meningkatkan penelitian dengan menambahkan 

daerah penelitian yang lebih luas sebagai sampel penelitian. 

b. Diharapkan juga untuk menambah variabel-variabel serta faktor-faktor lain 

yang dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan, pegambilan sampel lebih 

banyak dan rentang waktu penelitian lebih panjang. 


