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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah 

dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji F-test, dapat dilihat bahwa nilai F hitung 

(141.7532) > nilai F tabel (4,23), artinya Kas dan Harga Pokok 

Penjualan secara bersama-sama / simultan mempengaruhi Laba 

Kotor. Begitu juga pengujian dengan melihat nilai signifikansi F pada 

tingkat a sebesar 5%, nilai Prob(F-statistik) 0.000000 < 0,05 yang 

berarti Kas dan Harga Pokok Penjualan secara bersama-

sama/simultan mempengaruhi Laba Kotor. 

2. Dari hasil uji T dengan membandingkan nilai T hitung dan nilai T 

tabel, didapatkan hasil sebagai berikut : 

a. Nilai T hitung variabel KAS (0.938790) < T tabel (1.70562), 

dengan demikian Kas tidak berpengaruh secara sigifikan terhadap 

Laba Kotor. Begitu juga pengujian dengan melihat nilai 

Probabilitas variabel KAS pada tingkat a sebesar 5%, nilai Prob. 

variabel KAS = 0.3585 > 0,05, berarti Kas tidak berpengaruh 

secara sigifikan terhadap Laba Kotor. 
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b. Nilai T hitung variabel HPP (16.55901) > T table (1.70562), 

dengan demikian Harga Pokok Penjualan berpengaruh  secara 

signifikan terhadap Laba Kotor. Begitu juga pengujian dengan 

melihat nilai Probabilitas variabel HPP pada tingkat a sebesar 5%, 

dapat dilihat bahwa nilai Prob. variabel HPP = 0.0000 < 0,05, 

maka Harga Pokok Penjualan berpengaruh  secara signifikan 

terhadap Laba Kotor. 

B. Saran 

Melalui tulisan ini, ada beberapa hal yang mungkin dapat saya 

rekomendasikan sehubungan dengan keterbatasan dalam penelitia ini 

kepada pelaku usaha juga bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian sejenis ini, sebagai berikut: 

1. Karena kas dan harga pokok penjualan secara bersama-sama 

mempengaruhi laba kotor sebesar 93,1% maka perusahaan sebaiknya 

memperhatikan dua variabel ini untuk meningkatkan laba perusahaan, 

serta mengetahui variabel lain yang dapat mempengaruhi laba kotor. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, yakni : 

a. disarankan menggunakan variabel lain selain variabel kas dan 

harga pokok penjualan sebagai variabel yang mempengaruhi 

laba kotor, karena pada penelitian ini menemukan bahwa 
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variabel kas tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba 

kotor. 

b. Untuk variabel kas, peneliti menyarankan agar mengambil 

variabel kas cukup dari aktivitas operasional karena lebih 

spesifik mencakup penjualan dan perolehan laba. 

c. Melakukan penelitian dengan objek diperusahaan lain yang 

menggunakan laporan keuangan yang lebih mudah dipahami 

 



 

 

 

 

 


