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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan 

SPSS versi 16, peneliti menemukan hasil analisis sebagai berikut: 

1. Biaya bahan baku (X1) tidak berpengaruh terhadap efisiensi biaya 

produksi (Y) pada Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung periode 

tahun 2016-2018. 

2. Biaya tenaga kerja langsung (X2)  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap efisiensi biaya produksi (Y) pada Pabrik Gula 

Modjopanggoong Tulungagung periode tahun 2016-2018. 

3. Biaya bahan baku (X1) dan biaya tenaga kerja langsung (X2) secara 

bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terfadap efisiensi 

biaya produksi (Y) pada Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung 

periode tahun 2016-2018. 

 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberi saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi IAIN Tulungagung 

Topik penelitian ini kedepannya memperkaya skripsi yang ada di 

IAIN Tulungagung, oleh karena itu perlu adanya penguatan teori 
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mengenai topik yang ada dalam penelitian ini. IAIN Tulungagung harus 

menyediakan referensi baik berupa jurnal atau buku-buku yang terkait dengan 

penelitian ini sehingga dapat mendukung dilaksanakannya penelitian sejenis. 

2. Bagi Pihak Pabrik Gula Modjopanggoong 

Pihak Pabrik Gula Modjopanggoong sudah cukup baik dalam menangani 

perihal biaya terutama biaya produksi serta biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja langsung, namun akan lebih baik lagi jika menejemen dikembangkan dan 

disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan agar biaya produksi yang dikeluarkan 

lebih efisien. Sehingga biaya yang dikeluarkan sebanding dengan output yang 

dihasilkan atau bahkan output yang dihasilkan melebihi standar yang ditargetkan 

dengan begitu diharapkan usaha yang dijalankan akan semakin baik dan bertahan 

hingga jangka panjang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel yang 

belum disebutkan dalam penelitian ini. Selain itu periode penelitian diperpanjang 

agar mampu memberi gambaran yang lebih luas. Juga akan lebih baik jika 

penelitian selanjutnya dilakukan dengan wawancara dari pihak Pabrik Gula 

Modjopanggoong. dengan demikian kita akan mendapatkan pemahaman yang 

lebih mendalam tentang tema yang diusung melalui penelitian. 

 


