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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan  bab sebelumnya mengenai 

Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Operasional terhadap Harga Jual 

Kacang Shanghai Putri Panda Tulungagung, maka kesimpulan yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Hasil pengujian Biaya Produksi memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Harga Jual Kacang Shanghai Putri Panda 

Tulungagung. Hal ini menunjukkan semakin naik Biaya Produksi  maka 

semakin naik tingkat Harga Jual. 

2. Hasil pengujian Biaya Operasionl memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Harga Jual Kacang Shanghai Putri Panda 

Tulungagung. Hal ini menunjukkan semakin naik Biaya Operasioanl 

maka semakin naik tingkat Harga Jual. 

3. Hasil pengujian Biaya Produksi dan Biaya Operasional secara simultan 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Jual Kacang 

Shanghai Putri Panda Tulungagung. Hal ini menunjukan apabila Biaya 

Produksi dan Biaya Operasional mengalami kenaikan maka Harga Jual 

juga akan ikut naik. 
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B. Saran 

1. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembuktian 

keterkaitan teori Biaya Produksi dan Biaya Operasional serta teori Harga 

Jual sebagai tindak lanjut dari teori tersebut dapat dibuktikan pada 

penelitian ini. Dalam hal lain penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi pelajar maupun mahasiswa 

lain.  

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

memberikan kontribusi kepada perusahaan Putri Panda Tulungagung 

khususnya dalam mengambil keputusan yang baik terkait dengan 

mekanisme penentuan Harga Jual suatu produk. Sehingga berdampak 

baik di dalam kesejahteraan perusahaan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi 

penelitian selanjutnya kususnya tentang Harga Jual. Peneliti memberikan 

saran untuk penelitian selanjutnya agar tidak terfokus terhadap Biaya 

Produksi dan Biaya Operasional saja, tetapi dengan menambah variabel 

lain agar lebih variatif serta mendapat ilmu baru tentang faktor Harga 

Jual tersebut. Peneliti menyadari penelitian ini jauh dari kata sempurna, 

sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya yang lebih mendalam lagi. 

 




