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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mengenai 

pengaruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerjalangsung dan biaya overhead 

pabrik terhadap harga jual PD Sari Murni periode 2015-2017 maka dapat diambil 

kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Biaya bahan baku  yang dikeluarkan oleh PD Sari Murni dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan 

karena harga dari bahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi 

selalu mengalami peningkat. Berdasakan hasil penelitian dan pengujian secara 

statistik yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukan bahwa variabel biaya 

bahan baku (X1) memberi pengaruh terhadap harga jual (Y) pada PD Sari Murni, 

semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh industri maka semakin tinggi harga 

jual. 

2.  Biaya Tenaga Kerja Langsung yang dikeluarkan oleh PD Sari Murni  dari 

tahunm 2015 sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami kenaikan, hal ini 

disebabkan karena pegawai ingin setiap tahun gajinya / saringnya naik. Biaya 

tenaga kerja langsung digunakan untuk melakukan proses kegiatan produksi 

selalu mengalami peningkatan . Berdasakan hasil penelitian dan pengujian secara 

statistik yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukan bahwa variabel biaya 

tenaga kerja langsung (X2) memberi pengaruh terhadap harga jual (Y) pada PD 
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Sari Murni, semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh industri maka semakin 

tinggi harga jual Produk.  

3. Biaya Overhead Pabrik yang dikeluarkan oleh PD Sari Murni  dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan 

karena harga dari bahan penolong atau pembantu yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan produksi selalu mengalami peningkatan. Berdasakan hasil 

penelitian dan pengujian secara statistik yang telah dipaparkan sebelumnya 

menunjukan bahwa variabel biaya Overhead Pabrik  (X3) memberi pengaruh 

terhadap harga jual (Y) pada PD Sari Murni, semakin besar biaya yang 

dikeluarkan oleh industri maka semakin tinggi harga jual Produk.  

4. biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 

berpengaruh  terhadap  harga jual, maka sebaiknya industri untuk tetap 

mengeluarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung , biaya overhead 

pabrik dan memberikan harga jual  yang wajar supaya tetap bisa mempertahankan 

para pelanggannya dan menarik minta para pelanggan baru untuk membeli produk 

yang di produksi oleh industri PD Sari Murni. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengujian secara statistik yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukan bahwa 

variabel biaya bahan baku (X1), biaya tenaga kerja langsung (X2) dan biaya 

overhead pabrik (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Harga Jual (Y) di PD 

Sari Murni. 
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5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Sebaiknya dalam perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik harus di perhatikan dan di 

perhitungkan dengan rinci, karena biaya memiliki pengaruh besar 

dalam penetapan harga jual. 

2. Pihak indutri perlu melakukan evaluasi terhadap biaya produksi yang 

dikeluarkan, hal ini maksudnya untuk mengetahui kembali biaya 

produksi  yang dikeluaar oleh Industri sebanding atau tidaknya dengan 

Harga jual produk. 

3. Inndustri harus meningkatkan lagi kualitas dan macam-macam dari 

produkyang dihasilkan dengan menginovasi produk tahu selain warna 

kuning.agar tidak kalah persaingan dengan industri lainnya. 

4. Industri di harapkan dapat membuat produk yang berkualitas agar 

menarik pembeli dan memberikan pelayan yang terbaik bagi 

konsumen. 
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