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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data berdasarkan judul “ Pengaruh Biaya 

Produksi dan Biaya Kualitas terhadap Laba”. Maka dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut: 

1. Variabel biaya produksi ( ) memiliki pengaruh terhadap laba sebesar 49% 

dengan besarnya sig 0,041 dan nilai koefisien beta sebesar -1,651. Hal ini 

berarti penurunan biaya produksi akan mempengaruhi kenaikan laba secara 

siginifkan sebesar 49% dan sebesar 51% kenaikan laba dipengaruhi oleh 

faktor lain seperti pendapatan, biaya dan pendapatan lain-lain. Dapat 

disimpulkan biaya produksi berpengaruh secara negatif terhadap laba. 

2. Variabel biaya kualitas ( ) terhadap laba memiliki pengaruh sebesar 40,9% 

dengan sig 0,047 dan nilai koefisien beta sebesar -0,938. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa biaya kualitas terhadap laba memiliki pengaruh yang 

negatif yaitu sebesar 40,9% dan sisanya di pengaruhi oleh faktor lain seperti 

pendapatan, biaya dan pendapatan lain-lain. 

3. Variabel biaya produksi ( ) dan biaya kualitas ( ) memiliki pengaruh 

sebesar  40,2% dengan sig 0,045 dan koefisien beta sebesar – 0,844. Hal ini 

berarti bahwa biaya produksi dan biaya kualitas berpengaruh secara negatif 

terhadap laba dan keduanya memiliki pengaruh yang signifikan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis akan mencoba untuk memberikan saran 

yang dapat dipertimbangkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan: 

1. Bagi perusahaan 

Dengan lebih memfokuskan pada kualitas produk maka perusahaan akan 

dapat memiliki keahlian dalam memproduksi produk, mengurangi inefisiensi 

dan dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Dalam perusahaan ini, biaya 

produksi dan biaya kualitas memiliki pengaruh yang cukup untuk 

meningkatkan laba, sehingga diperlukan penelitian kembali bagi perusahaan 

untuk mengetahui adanya faktor lain yang berperan untuk menaikkan laba 

agar perusahaan lebih dapat memenuhi keinginan pelanggan. 

 

2. Bagi penulis selanjutnya 

Penulis berharap agar penulis selanjutnya dapat mengkaji metode-metode lain 

yang dapat mempengaruhi laba di perusahaan lain selain manufaktur dan 

menguraikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi laba dalam penelitian 

tersebut. 


