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 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

UD Sumber Agung merupakan perusahaan yang volume produksinya 

terus mengalami peningkatan, tetapi seperti perusahaan pada umumnya juga 

mengalami penurunan. Kinerja karyawan dan persediaan bahan baku 

merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan terhadap volume 

produksi.  

Produksi dalam satu tahun periode 2014 mengalami naik turun. Pada 

bulan januari yang dicapai 18.54 kg/orang sedangkan pada bulan berikutnya 

pada bulan februari naik menjadi 18.66 kg/orang, namun tidak untuk bulan 

berikutnya. Pada bulan maret mengalami penurunan yaitu sebesar 18.47 

kg/orang. Pada bulan berikutnya naik yang derastis yaitu 19.47 kg/orang, 

dibulan Mei menurun derastis yaitu 18.58 kg/orang .Dibulan Juni menigkat lagi 

yaitu 18.71 kg/orang, dibulan berikutnya, pada bulan Juli mengalami 

peningkatan 19.26 kg/orang.Dibulan Agustus mengalami penurunan 19.10 

kg/orang, namun di bulan September menurun menjadi 18.74 kg/orang, 

selanjutnya pada bulan  Oktober meningkat menjadi 19.25 kg/orang dan di dua 

bulan yang terakhir November dan Desember mengalami penurunan 18.77 

kg/orang.  
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Untuk analisis korelasi, produksi dalam satu tahun periode 2015 

mengalami naik turun bisa. Pada bulan januari yang dicapai 18.74 kg/orang 

sedangkan pada bulan berikutnya pada bulan februari menurun menjadi 18.63 

kg/orang, untuk bulan berikutnya. Pada bulan maret mengalami penurunan 

yaitu 18.55 kg/orang. Pada bulan berikutnya april naik yang derastis yaitu 

19.42 kg/orang, dibulan Mei menurun derastis yaitu 18.43 kg/orang .Dibulan 

Juni menigkat lagi yaitu 18.58 kg/orang, dibulan berikutnya, pada bulan Juli 

mengalami peningkatan 19.17 kg/orang.Dibulan Agustus mengalami 

penurunan 18.73 kg/orang, namun di bulan September menurun menjadi 18.70 

kg/orang, selanjutnya pada bulan  Oktober meningkat menjadi 18.81 kg/orang 

dan di dua bulan yang terakhir November naik menjadi 19.09 dan Desember 

mengalami penurunan 18.69 kg/orang. 

Pada uji T didapat hasil, untuk menguji sejauhman perbandingan anatara 

tahun 2014 dan 2015  kinerja karyawan, persediaan bahan baku terhadap 

peningkatan volume produksi program SPSS for windows. Pada tahun 2014 

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung = 4,566 sedangkan pada α= 0,05 

diperoleh nilai t tabel = 1,9840. Jadi t hitung > t tabel dengan probalitas 0,000 

lebih kecil dari 0,5 maka Ho ditolak Hi terima.  

Pada uji F didapat hasil, nilai f hitung untuk variabel x tahun 2014 

sebesar 10,517 dan tahun 2015 sebesar 13,326 sedangkan pada ftabel didapat 

nilai sebesar 3,832 hal ini berarti f hitung lebih besar dari pada f tabel. Jadi Ho 

ditolak dan terima Hi, artinya secara bersama-sama/keseluruhan variabel 
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kinerja (1x), persediaan bahan baku (x2) berpengaruh terhadap variabel y 

(peningkatan volume produksi). 

B. Saran 

1. Dalam meningkatkan volume produksi yang baik dan sesuai dengan harapan 

perusahaan dapat menggunakan metode kerja yaitu banyaknya kinerja 

karyawan akan memperlancar produksi yang baik 

2. Untuk kinerja karyawan supaya dapat bekerja dengan baik seharusnya 

UD.Sumber Agung menetapkan target kapasitas produksi yang disertai 

bonus-bonus sehingga dapat menarik perhatian karyawn untuk masuk kerja 

secara rutin 

3. Persediaan bahan baku yang baik seharusnya UD.Sumber Agung 

mempunyai stock persediaan yang lebih banyak supaya produksi tidak 

terhambat 


