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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Setelah peneliti lakukan analisis dalam penelitian ini, 

maka selanjutnya peneliti memberikan simpulan sebagai 

berikut:  

a. Penetapan harga penjualan produk meubel di CV. Wira 

Swasta Agung Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan 

Kabupaten Jepara didasarkan pada semua bahan baku, 

produksi dan lainnya serta juga melihat pangsa pasar 

yang ada sehingga dihasilkan data penjualannya adalah 

kursi di CV. Wira Swasta Agung selama periode 2015 

(1 tahun) adalah sebesar Rp. 153.401.000 meja di CV. 

Wira Swasta Agung selama periode 2015 (1 tahun) 

adalah sebesar Rp. 86.401.000,- almari di CV. Wira 

Swasta Agung selama periode 2015 (1 tahun) adalah 

sebesar Rp. 13.200.000,- dan hiasan dinding di CV. 

Wira Swasta Agung selama periode 2015 (1 tahun) 

adalah sebesar Rp. 23.040.800,- 

b. Penetapan harga penjualan produk meubel di CV. 

Ochard Collection Desa Rengging, Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara ditentukan pada semua 

bahan baku, produksi sehingga akan dapat mengetahui 

harga pokok penjualan produk yang tepat dan sesuai 

dengan tujuan perusahaan, yaitu kursi di CV. Ochard 

Collection selama periode 2015 (1 tahun) adalah 

sebesar Rp. 153. 601.000,- meja di CV. Ochard 

Collection selama periode 2015 (1 tahun) adalah 

sebesar Rp. 80.41.000,- almari di CV. Ochard 

Collection selama periode 2015 (1 tahun) adalah 

sebesar Rp. 144.000.000,- dan hiasan dinding di CV. 
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Ochard Collection selama periode 2015 (1 tahun) 

adalah sebesar Rp. 23.040.800,- 

c. Terdapat perbandingan penetapan harga penjualan 

produk meubel tradisional antara CV. Wira Swasta 

Agung dengan CV. Ochard Collection di Desa 

Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, 

yaitu:  

1. Kursi di CV. Wira Swasta Agung selama 

periode 2015 (1 tahun) adalah sebesar Rp. 

153.401.000 meja di CV. Wira Swasta Agung 

selama periode 2015 (1 tahun) adalah sebesar 

Rp. 86.401.000,- almari di CV. Wira Swasta 

Agung selama periode 2015 (1 tahun) adalah 

sebesar Rp. 13.200.000,- dan hiasan dinding di 

CV. Wira Swasta Agung selama periode 2015 (1 

tahun) adalah sebesar Rp. 23.040.800,- 

2. Kursi di CV. Ochard Collection selama periode 

2015 (1 tahun) adalah sebesar Rp. 153. 601.000,- 

meja di CV. Ochard Collection selama periode 

2015 (1 tahun) adalah sebesar Rp. 80.41.000,- 

almari di CV. Ochard Collection selama periode 

2015 (1 tahun) adalah sebesar Rp. 144.000.000,- 

dan hiasan dinding di CV. Ochard Collection 

selama periode 2015 (1 tahun) adalah sebesar 

Rp. 23.040.800,- 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di 

atas, perlu juga peneliti memberikan saran-saran 

sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu: 

1. Diharapkan CV. Wira Swasta Agung dan CV. Ochard 

Collection di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, 

Kab.Jepara dalam melakukan penjualan agar tidak 
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terjadi kerugian dan saling mendapatkan keuntungan 

demi menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat 

setempat.   

2. Bagi karyawan sebagai acuan untuk pengembangan 

peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam 

meningkatkan kinerja karyawan, agar karyawan tetap 

memiliki motivasi dalam bekerja yang baik.  

C. Penutup  

Syukur Alhamdulillah berkat nikmat, taufik dan 

hidayah Allah SWT, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan maksimal, tetapi tentunya masih ada 

kekurangan yang membutuhkan sumbangsih saran, kritik 

dari berbagai pihak di antaranya para pembaca. 

Tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan 

skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi kita semua. Akhirnya peneliti minta maaf atas 

segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


