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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1      Simpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efesiensi dan efektivitas bahan baku 

dalam penentuan harga jual pada ukm Sehi. Berdasarkan pembahasan dan analisis 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Terdapat pengaruh  efesiensi bahan baku terhadap penentuan harga jual pada 

Ukm Kiripik Singkong Sehi Sukabumi, hipotesis ini sesuai dengan hasil 

pengujian yang dilakukan oleh penulis dengan uji t (persial) melalui SPSS 24. 

Hal ini menunjukan bahwa efesiensi bahan baku sangat berpengaruh terhadap 

penentuan harga jual di Ukm Kiripik Singkong Sehi di Sukabumi. Karena 

efesiensi bahan baku sangat penting dalam proses produksi di perusahaan 

tersebut. Sehi sudah mengetahui mana yang termasuk efesiensi bahan baku dan 

efektivitas bahan baku seperti umumnya yang dilakukan oleh perusahaan lain. 

2. Terdapat pengaruh efektivitas bahan baku terhadap penentuan harga jual pada 

Ukm Kiripik Singkong Sehi Sukabumi, hipotesis ini sesuai dengan hasil 

pengujian yang dilakukan oleh penulis dengan uji t (persial) melalui SPSS 24. 

Hal ini menunjukan bahwa efektivitas bahan baku sangat berpengaruh terhadap 

penentuan harga jual di Ukpm Kiripik Singkong Sehi di Sukabumi. Karena 
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efektivitas bahan baku sangat penting dalam proses produksi di perusahaan 

tersebut. 

3. Efesiensi dan efektivitas bahan baku berpengaruh terhadap penentuan harga 

jual. Hipotesis ini sesuai dengan pengujian yang telah dilakukan oleh penulis 

dengan uji f (simultan) melalui SPSS 24, menunjukan bahwa efesiensi dan 

efektivitas bahan baku berpengaruh terhadap penentuan harga jual secara 

signifikan. Hal tersebut juga didukung oleh temuan fakta dilapangan, yaitu 

perusahaan Sehi melakukan efesiensi dan efektivitas bahan baku. 

Demikian hipotesis tersebut menyatakan bahwa ‘efesiensi dan efektivitas bahan baku 

berpengaruh signifikan terhadap penentuan harga jual’’. 

5.2 Saran  

Setelah melakukan penelitian di ukm sehi di Sukabumi, maka maka penulis mencoba 

memberikan masukan atau saran. Diantaranya sebagai berikut ini : 

1. Bagi perusahaan  

Sebaiknya perusahaan harus tetap mempertahankan efesiensi dan efektivitas 

bahan baku agar pada saat harga tidak stabil perusahaan tersebut masih tetap 

diatas.  

2. Bagi peneliti selanjutnya  

 Dalam item pernyataan dalam kuesioner sebaiknya diperbanyak yang 

mungkin akan diperoleh hasil yang diharapkan. 
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 Melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas atau sampel yang 

lebih besar atau seluruh populasi dijadikan sampel. 

 Meneliti semua responden yang berhubungan dengan efesiensi dan 

efektivitas terhadap penentuan harga jual, sehingga dapat lebih terukur 

atau lebih banyak mengetahui hasil baik yang diharapkan peneliti dan 

masing-masing responden.  

 

 

 


