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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Pendapatan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) berasal dari 

penjualan yang terdiri dari penjualan ekspor dan penjualan lokal. 

2. Jumlah keseluruhan pendapatan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) 

selama kurun waktu 9 tahun, 1996 s/d 2004 sebesar  Rp 12.796.080.964.238 

dengan tingkat pertumbuhan 207,49% sedangkan rata-rata pertumbuhan tiap 

tahunnya sebesar 23,05%. Sementara jumlah biaya sebesar  Rp 

2.286.661.810.412 dengan tingkat pertumbuhan 342,45% atau dengan rata-

rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 42,81%. 

3. Jumlah keseluruhan laba operasi pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) 

setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Di mana pertumbuhan laba paling tinggi 

terjadi pada tahun 1998 sebesar Rp 92.673.339.616  dengan tingkat 

pertumbuhan 232,27%. Rata-rata pertumbuhan laba setiap tahunnya 30,23%. 

4. Hasil analisis data dari perhitungan regresi linier menunjukkan bahwa jika 

pendapatan meningkat sebesar 1% maka peningkatan pendapatan tersebut 

akan meningkatkan laba sebesar 0,22 dengan asumsi apabila terjadi 

penurunan biaya sebesar 0,86. Perhitungan product moment bahwa ada 

pengaruh antara variabel bebas (X1, X2) yaitu pendapatan dan biaya dengan 

variabel terikat (Y) yaitu laba adalah positif dan tergolong pada pengaruh 
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yang rendah yaitu 0,09 berada pada kisaran 0,000 – 0,1999. Hasil uji 

determinasi menunjukkan bahwa pengaruh variabel X1 (pendapatan), X2 biaya 

terhadap Y (laba) sebesar 0,08% sedangkan sisanya sebesar 99,92% (100-

0,08) laba perusahaan dipengaruhi oleh faktor lain. Sementara hasil uji-t 

menunjukkan bahwa thitung lebih kecil dari ttabel (0,24 < 2,365) sehingga Ha 

ditolak dan Ho diterima, berarti pengaruh pendapatan dan biaya terhadap laba 

perusahaan adalah tidak signifikan. Dengan kata lain bahwa pengaruh 

pendapatan dan biaya terhadap laba pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

(Persero) tidak berpengaruh signifikan walaupun hubungan antar variabel 

positif. 

 

B. Saran 

1. Pendapatan yang diperoleh PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebaiknya 

dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi, agar dapat mendorong peningkatan 

laba pada tahun yang akan datang. 

2. Laba operasi perusahaan yang selalu mengalami fluktuasi yang cenderung 

menurun sebaiknya diantisipasi oleh perusahaan dengan mengefisiensikan 

biaya-biaya operasi sehingga akan mendorong peningkatan laba operasi 

perusahaan. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan statistik di atas menunjukkan angka positif 

namun masih tergolong rendah, di mana peningkatan pendapatan perusahaan 

dinaikkan dan mengefesiensikan biaya sehingga akan tercapai laba operasi 

yang maksimal. 


