
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahaasan

pada Bab IV mengenai pengaruh biaya kualitas terhadap tingkat profitabilitas

perusahaan, maka penulis mengambil kesimpulan dan memberikan saran sebagai

masukan bagi perusahaan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, hipotesis, dan hasil penelitian,

maka menghasilkan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Hasil penelitian menunjukan bahwa biaya kualitas berpengaruh secara

signifikan terhadap tingkat profitibailitas. Semakin tinggi biaya kualitas, maka

akan semakin tinggi tingkat profitabilitas. Besarnya biaya kualitas dalam

memberikan kontribusi pengaruh terhadap tingkat profitabilitas sebesar 37,0%.

Turunnya profitabilitas perusahaan disebabkan rendahnya biaya pencegahan dan

penilaian yang mengakibatkan tingginya biaya kegagalan internal dan biaya

kegagalan eksternal. Berdasarkan hasil penelitian pada CV Putra Jaya

menunjukan bahwa tingginya profitabilitas CV Putra Jaya dipengaruhi oleh

tingginya biaya kualitas yaitu biaya pencegahan dan biaya penilaian yang

menyebabkan menurunya biaya kegagalan internal dan biaya ekseternal,s ehingga

dapat meningkatkan penjualan produk yang berimbas pada meningkatnya

profitabilitas.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin

dapat berguna sebagai dasar penimbangan atau masukan bagi perusahaan untuk

mengatasi kekurangan/kelemahan pelaksanaan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Saran Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian mengenai biaya kualitas sangat penting untuk dipelajari dan

dipahami terkait dengan peningkatan kualitas produk yang dapat

mempengaruhi penjualan perusahaan dalam memperoleh laba. Maka

disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan perusahaan-

perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Jakarta yang menerapkan

biaya kualitas dalam meningkatkan kualiats produknya. Selain itu untuk

peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan periode penelitian

dengan tahun terbaur, hal-hal tersebut dimaksudkan agar penelitian

selanjutnya dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai pengaruh

biaya kualitas terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

2. Saran Bagi Operasional

a. Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis melihat hal

yang dapat dijadikan masukan bagi CV Putra Jaya jika dilhat dari hasil

penelitian yang menunjukan bahwa adanya pengaruh biaya kualitas

terhadap tingkat profitbailitas. Maka disarankan untuk CV Putra Jaya

untuk meningkatkan efesiensi biaya kualitas dengan meningkatkan biaya

pengendalian berupa biaya pencegahan dan biaya penilaian untuk

menurunkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal,



sehingga kualitas produk yang dihasilkan dapat meningkat. Dengan

meningkatnya kualitas produk, maka akan menigkatkan penjualan dan

berimbas pada  meningkatnya profitbailitas perusahaan.

b. Perusahaan juga disarankan agar memperhatrikan biaya operasional yang

dikeluarkan untuk memnimalisir pemborosan biaya yang tidak diperlukan,

karena biaya operasional juga akan mempengaruhi laba bersih perusahaan.


