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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat pengaruh biaya bahan baku terhadap  laba pada PD. Yanti 

Furniture,  hipotesis ini sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan 

oleh penulis dengan uji t (parsial) melalui SPSS 27. Hal ini 

menunjukan biaya bahan baku sangat berpengaruh terhadap laba di 

perusahaan PD. Yanti Furniture. Karena biaya bahan baku sangat 

penting dalam proses produksi di perusahaan tersebut. 

2. Terdapat Pengaruh biaya tenaga kerja terhadap Laba  pada PD. Yanti 

Furniture, hipotesis ini sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan 

oleh penulis dengan uji t (parsial) melalui SPSS 27, bahwa Terdapat 

Pengaruh efisiensi biaya tenaga kerja terhadap Laba secara signifikan.  

3. Biaya bahan baku dan Biaya tenaga kerja berpengaruh terhadap Laba, 

hipotesisi ini sessuai dengan pengujian yang telah dilakukan oleh 

penulis dengan Uji F (simultan) melalui SPSS 27, menunjukan bahwa 

biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja  berpengaruh terhadap laba 

secara signifikan. 

5.2. Saran  
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Saran yang penulis berikan dalam kaitannya dengan peneliti ini yaitu: 

1. Agar diperoleh laba yang tinggi, maka bagi manajemen perusahaan 

untuk lebih memperhatikan tingkat biaya bahan baku dan tingkat biaya 

tenaga kerja, seperti mencari supplier yang memberikan harga bahan 

baku yang lebih murah agar pengendalian biaya bahan baku lebih 

efisien, di samping itu harus juga meningkatkan biaya tenaga kerja 

dengan meminimalkan terjadinya batas waktu penyelesaian pesanan 

atau menghindari pemborosan waktu produksi khususnya pada bagian 

konstruksi. 

2. Untuk lebih meningkatkan laba melalui peningkatan kegiatan produksi 

maka pihak perusahaan diharapkan dapat lebih mengefektifkan dan 

mengefisiensikan biaya produksi yang dikeluarkan. 

3. Karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat pada industri papan 

partikel (furniture), maka disarankan agar perusahaan dapat 

memperbanyak bahan baku guna memperlancar produksi furniture dan 

tidak ada lagi kekurangan bahan baku yang mengurangi penjualan. 

Saran bagi peneliti selanjutnya : 

1. Untuk penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan faktor-faktor 

selain biaya bahan baku dan  biaya tenaga kerja yang dapat 

memperbesar laba seperti efisiensi biaya overhead pabrik, memperbesar 

penjualan dengan jumlah harga pokok produksi atau harga pokok 

penjualan tertentu. 
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2. Disarankan agar lebih memperbanyak variabel independen peneliti yang 

mempunyai kemungkinan berpengaruh dalam naik turunnya tingkat 

penjuaan sehingga hasil peneliti nantinya akan dapat menjelaskan 

semua variabel yang mempengaruhi laba. 

3. Memperbanyak sampel dan tahun penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut. 

4. Dari hipotesis yang diajukan yaitu Ha : Terdapat pengaruh biaya bahan 

baku terhadap  laba pada PD. Yanti Furniture,  hipotesis ini sesuai 

dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh penulis dengan uji t 

(parsial) melalui SPSS 27. Hal Ini Dapat Dibuktikan dari hasil 

pengujian uji t statistik , dimana nilai Thitung  sebesar 2,933 lebih besar 

dari Ttabel  sebesar 2.028. dan didapatkan nilai signifikasi Pvalue sebsar 
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0,06, karena nilai Pvalue lebih dari 0,05 maka Ha diterima dan Ho 

ditolak dan H1 dinyatakan diterima. 

Hal ini menunjukan biaya bahan baku sangat berpengaruh terhadap 

laba di perusahaan PD. Yanti Furniture. Karena biaya bahan baku 

sangat penting dalam proses produksi di perusahaan tersebut. 

5. Dari hipotesis yang diajukan yaitu Ha : Terdapat Pengaruh biaya tenaga 

kerja terhadap Laba  pada PD. Yanti Furniture, hipotesis ini sesuai 

dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh penulis dengan uji t 

(parsial) melalui SPSS 27, bahwa Terdapat Pengaruh efisiensi biaya 

tenaga kerja terhadap Laba secara signifikan, hal ini dapat dibuktikan 

dari hasil statistik dimana nilai Thitung 10,892 lebih besar dari Ttabel  

yaitu sebesar dari nilai Ttabel 2,028, dan didapatkan nilai signifikasi 

Pvalue sebesar 0,000. Karena nilai Pvalue kurang dari 0,05 maka Ha 

diterima dan Ho ditolak dan H2 dinyatakan diterima. Maka biaya 

tenaga kerja berpengaruh terhadap laba di perusahaan PD. Yanti 

Furniture karena biaya tenaga kerja mewakili kontribusi manusia ke 

produksi. Hal ini merupakan biaya penting yang membutuhkan 

pengukuran, pengendalian, dan analisis sistematis. 

6. Dari hipotesis yang diajukakn yaitu Ha : biaya bahan baku dan Biaya 

tenaga kerja berpengaruh terhadap Laba, hipotesisi ini sessuai dengan 

pengujian yang telah dilakukan oleh penulis dengan Uji F (simultan) 

melalui SPSS 27, menunjukan bahwa biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja  berpengaruh terhadap laba secara signifikan, hal ini dapat 
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dibuktikan dari hasil statistik dimana nilai Fhitung sebesar 59,561 lebih  

besar dari nilai Ftabel sebesar 3,28. Dan didapatkan nilai signifikasi 

Pvalue 0,000. Karena nilai Pvalue lebih kecil dari  0,05 maka Ha 

diterima dan Ho ditolak dan H3 dinyatakan diterima, serta dari uji 

koefisien korelasi diperoleh nilai R sebesar 0,885. berada diantara 

0.005 sampai dengan 1,00 hal ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh positif yang kuat antara biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja terhadap laba. Selain itu dapat dilihat dari hasil uji koefisien 

determinasi yang diperoleh nilai  sebesar  78,3% sedangkan sisanya 

21,6% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini oleh penulis. 

 

5.4. Saran  

Saran yang penulis berikan dalam kaitannya dengan peneliti ini yaitu: 

4. Agar diperoleh laba yang tinggi, maka bagi manajemen perusahaan 

untuk lebih memperhatikan tingkat biaya bahan baku dan tingkat biaya 

tenaga kerja, seperti mencari supplier yang memberikan harga bahan 

baku yang lebih murah agar pengendalian biaya bahan baku lebih 

efisien, di samping itu harus juga meningkatkan biaya tenaga kerja 

dengan meminimalkan terjadinya batas waktu penyelesaian pesanan 

atau menghindari pemborosan waktu produksi khususnya pada bagian 

konstruksi. 
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5. Untuk lebih meningkatkan laba melalui peningkatan kegiatan produksi 

maka pihak perusahaan diharapkan dapat lebih mengefektifkan dan 

mengefisiensikan biaya produksi yang dikeluarkan. 

6. Karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat pada industri papan 

partikel (furniture), maka disarankan agar perusahaan dapat 

memperbanyak bahan baku guna memperlancar produksi furniture dan 

tidak ada lagi kekurangan bahan baku yang mengurangi penjualan. 

Saran bagi peneliti selanjutnya : 

4. Untuk penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan faktor-faktor 

selain biaya bahan baku dan  biaya tenaga kerja yang dapat 

memperbesar laba seperti efisiensi biaya overhead pabrik, memperbesar 

penjualan dengan jumlah harga pokok produksi atau harga pokok 

penjualan tertentu. 

5. Disarankan agar lebih memperbanyak variabel independen peneliti yang 

mempunyai kemungkinan berpengaruh dalam naik turunnya tingkat 

penjuaan sehingga hasil peneliti nantinya akan dapat menjelaskan 

semua variabel yang mempengaruhi laba. 

6. Memperbanyak sampel dan tahun penelitian.  
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