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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan didukung oleh teori-teori yang ada,

untuk menjawab identifikasi masalah dari penelitian ini dapat ditarik simpulan

sebagai berikut:

1. Pengaruh yang signifikan antara sistem Just In Time terhadap produktivitas

adalah sistem Just In Time dengan prinsipnya menyediakan solusi-solusi

untuk masalah-masalah dalam manajemen yang akan meningkatkan

produktivitas dalam perusahaan.

2. Dan pengaruh yang signifikan antara produktivitas terhadap laba perusahaan

yaitu sebagai berikut: produktivitas memiliki pengaruh langsung dengan

profitabilitas perusahaan, artinya dengan meminimalkan jumlah input untuk

memperoleh output tertentu, atau dengan jumlah input tertentu untuk

mendapatkan output yang maksimal, maka biaya per unit akan lebih kecil,

yang akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan.

3. Sedangkan untuk menjawab identifikasi masalah terakhir yaitu pengaruh

yang signifikan antara sistem Just In Time dalam produktivitas terhadap laba

perusahaan, penulis melakukan penelitian terhadap PT Sinergy Media

Informasi dan penulis mengambil kesimpulan bahwa PT Sinergy Media

Informasi telah menerapkan sistem Just In Time. Setelah itu penulis

menganalisa data-data yang diperoleh dengan menggunakan analisis korelasi
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dan regresi dan didapatkan suatu simpulan yaitu ada pengaruh produktivitas

sebesar 95,3% terhadap laba, sedangkan sisanya sebesar 4,7% dipengaruhi

oleh faktor lainnya, seperti faktor iklan dan promosi, penghematan biaya-

biaya operasional (biaya sewa, ekspedisi dan transportasi, serta biaya listrik,

air dan telepon), dan korelasi antara kedua variabel sangat kuat yaitu sebesar

0,988. Tingkat signifikan yang diperoleh dari hasil pengolahan SPSS adalah

sebesar 0.049 yang ternyata ≤ 0.05, maka H0 ditolak dan hipotesis penelitian

dapat diterima, yaitu: ”Terdapat pengaruh yang signifikan dari sistem Just In

Time dalam produktivitas terhadap laba perusahaan.”

5.2 Saran

Sebagai implikasi dari kesimpulan yang diperoleh, maka penulis mengajukan

beberapa saran sebagai berikut:

 Bagi PT Sinergy Media Informasi

Sebagai saran bagi PT Sinergy Media Informasi, penulis menyarankan

sebaiknya diadakan pengawasan terhadap pegawai atau karyawan untuk

meninjau bagaimana kinerja karyawan dan juga sebagai pengendalian dalam

kegiatan operasionalnya, sehingga dapat menunjang peningkatan

produktivitas juga. Dan dari segi persediaan material, sebaiknya disiapkan

tempat khusus atau gudang yang tertutup supaya mencegah terjadinya

kerusakan pada material yang telah dibeli.
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 Bagi penelitian selanjutnya

Penulis menyarankan supaya menambahkan periode penelitian baik dalam

hitungan bulan maupun tahun, supaya dalam pengolahan datanya dapat

diperoleh tingkat signifikan yang lebih baik.


