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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan IBM 

SPSS Statistic 26.0, peneliti menemukan hasil analisis sebagai berikut: 

1. Rencana kerja anggaran perusahaan (X1) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap biaya produksi (Y) di Pabrik Gula Modjopanggoong 

Tulungagung. 

2. Rencana kerja operasional (X2) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap biaya produksi (Y) di Pabrik Gula Modjopanggoong 

Tulungagung. 

3. Rencana kerja anggaran perusahaan (X1) dan rencana kerja operasional 

(X2) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

biaya produksi (Y) di Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung. 

Dari tiga poin kesimpulan diatas, menggambarkan bahwa setiap 

penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dan persamaan dalam 

memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan dikarenakan setiap 

perusahaan berbeda-beda dalam menentukan biaya produksi, bukan hanya dari 

pertimbangan biaya yang dikeluarkan, namun ada beberapa aspek lain yang 

dipertimbangkan oleh setiap perusahaan. 

Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung dalam menganggarkan biaya 

produksi sudah ditetapkan oleh kantor pusat yang disebut rencana kerja 

anggaran perusahaan dan pabrik akan membuat rencana kerja operasional yaitu 

turunan dari rencana kerja anggaran perusahaan yang berfungsi sebagai 

penekan biaya produksi yang dikeluarkan. 
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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 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 anggaran biaya terutama rencana kerja anggaran 

perusahaan dan rencana kerja operasional, namun akan lebih baik lagi jika 

menejemen dikembangkan dan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan 

agar biaya produksi yang dikeluarkan lebih efisien. Sehingga usaha yang 

dijalankan akan semakin baik dan bertahan hingga jangka panjang.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang 

belum disebutkan dalam penelitian ini seperti pendapatan, perputaran 

aktiva, perputaran pitang dan lain-lain. Selain itu periode penelitian 

diperpanjang agar mampu memberi gambaran yang lebih luas. Juga akan 

lebih baik jika penelitian selanjutnya dilakukan wawancara dari pihak 

Pabrik Gula Modjopanggoong dengan demikian kita akan mendapat 

pemahaman yang lebih mendalam tentang tema yang diusung melalui 

penelitian. 




