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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Strategi Pengembangan Industri Kerajinan Genteng Desa Sumberingin 

Kulon Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. 

a. Penetrasi Pasar.  

Merupakan usaha perusahaan meningkatkan penjualan pada 

pasar yang telah ada melalui promosi dan distribusi secara aktif. 

b. Pengembangan produk. 

Merupakan usaha meningkatkan penjualan dengan cara 

mengembangkan produk-produk baru. 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan. 

d. Menyediakan fasilitas bersama, misalnya koperasi sentra usaha pada 

sentra-sentra industri kecil.  

2. Dampak Strategi Pengembangan Industri Kerajinan Genteng Desa 

Sumberingin Kulon Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

a. Dampak bagi pengrajin genteng yaitu meningkatkan taraf hidup.  

b. Dampak bagi karyawan atau pekerja pengrajin genteng yaitu 

mengurangi tingkat pengangguran. 
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c. Dampak bagi penjual bahan bakar genteng yaitu mengurangi limbah 

kulit padi dan juga menambah penghasilan. 

3. Kendala dan Solusi Strategi Pengembangan Industri Kerajinan Genteng 

Desa Sumberingin Kulon Untuk Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

a. Kendala yang dialami oleh para pengrajin genteng 

1) Sulitnya mencari bahan baku kualitas baik dengan harga yang 

murah. 

2) Kurangnya modal untuk digunakan sebagai biaya produksi. 

3) Persaingan dengan perusahaan besar. 

b. Solusi atas kendala yang dialami pengrajin genteng 

1) Mencampur bahan baku kualitas baik dengan bahan baku kualitas 

sedang. 

2) Melibatkan orang ketiga atau pihak perbankan untuk menambah 

modal. 

3) Melakukan inovasi bentuk genteng sehingga tetap bisa menarik 

minat pembeli.  
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B. Saran  

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini: 

1. Bagi pemerintah desa Sumberingin Kulon  

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pemerintah desa. 

Baik keputusan tentang pengembangan desa atau keputusan yang lain.  

2. Bagi akademis  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangsih 

kepada akademik IAIN Tulungagung dan juga sebagai pembendaharaan 

di perpustakaan IAIN Tulungagung. Sehingga, dapat menambah wawasan 

bagi para mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan IAIN Tulungagung. 

Terutama materi mengenai strategi pengembangan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai referensi para peniliti selanjutnya agar tidak menggunakan 

variabel yang sama dan bisa digunakan sebagai bahan bacaan para peneliti 

selanjtnya yang mungkin memiliki judul penelitian yang hampir sama 

dengan penelitian ini.  


