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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari pemnahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Biaya produksi berpengaruh positif signifikan terhadap penetapan harga 

jual parut listrik pada perusahaan Timbul Jaya Kecamatan Ngunut 

Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut berarti semakin tinggi biaya 

produksi maka semakin tinggi pula penetapan harga jual, jika biaya 

produksi tersebut mengalami penurunan maka penetapan harga jual juga 

mengalami penurunan. 

2. Biaya distribusi berpengaruh positif signifikan terhadap penetapan harga 

jual parut listrik pada perusahaan Timbul Jaya Kecamatan Ngunut 

Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut berarti biaya distribusi tersebut 

mengalami kenaikan maka penetapan harga jual juga mengalami 

kenaikan, jika biaya distribusi tersebut mengalami penurunan maka 

penetapan harga jual juga mengalami penurunan.  

3. biaya promosi memiliki pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan 

terhadap penetapan harga jual. Hal tersebut dikarenakan biaya promosi 

tidak mempengaruhi penetapan harga jual akan tetapi biaya promosi 

memiliki pengaruh terhadap bvolume penjualan parut listrik pada 

perusahaan Timbul Jaya. 
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4. Variabel biaya produksi, biaya distribusi dan biaya promosi secara 

simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penetapan haga jual 

parut listrik pada perusahaan Timbul Jaya Ngunut Tulungagung. Dalam 

artian bahwa semakin tinggi biaya produksi, biaya distribusi dan biaya 

promosi maka semakin tinggi pula penetapan haga jual parut listrik pada 

perusahaan Timbul Jaya Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian diatas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan Timbul Jaya Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung diharapkan dalam melakukan promosi penjualan bisa 

menggunakan media elektronik atau online, sehingga dapat menekan 

biaya promosi parut listrik dan dalam proses mempromosikan parut 

listrik lebih dikenal di kalangan lebih luas karena media online pada 

saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat. Selanjutnya perusahaan 

Timbul Jaya diharapkan dapat memaksimalkan biaya produksi dalam 

bidang tenaga kerja. 

2. Bagi Akademik 

Bagi akademik penelitian ini bisa dijadikan referensi atau 

tambahan untuk memperkaya kajian-kajian serta guna sebagai 
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penambahan wawasan dalam penelitian yang akan datang. Serta 

sebagai penambahn ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi biaya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

     Bagi peneliti selanjutnya diharapkan sebelum melakukan 

penelitian terlebih dahulu untuk melakukan pra-penelitian di tempat 

yang akan diteliti serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat  

menyempurnakan penelitian ini dengan memperbaiki serta melakukan 

penelitian terhadap penetapan harga jual dengan menggunakan dua 

perusahaan atau lebih atau juga bisa menambahkan tentang variabel 

yang lainnya seperti halnya biaya administrasi, harga pokok penjualan, 

harga pokok produksi maupun yang lainnya. 

 


