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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 

modal dan tenaga kerja terhadap hasil produksi pada batik Gajah Mada 

Tulungagung, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh modal terhadap hasil produksi pada batik Gajah Mada 

Tulungagung berpengaruh signifikan. Hal ini dikarenakan modal 

merupakan faktor terpenting dalam menjalankan suatu usaha, tanpa 

adanya modal maka suatu usaha tidak dapat berjalan atau bahkan akan 

berhenti. Besar kecilnya modal juga akan mempengaruhi hasil 

produksi, jika modal sedikit maka akan menyebabkan produktivitas 

menurun, begitupun sebaliknya. 

2. Pengaruh tenaga kerja terhadap hasil produksi pada batik Gajah Mada 

Tulungagung berpengaruh signifikan. Hal ini dikarenakan dikarenakan  

tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat diperlukan dalam 

menjalankan suatu usaha, dengan kata lain tanpa adanya tenaga kerja 

maka suatu usaha tidak akan mengahasilkan output sesuai dengan yang 

diharapkan. 

3. Pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap hasil produksi pada batik 

Gajah Mada Tulungagung menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja 

berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi. Hal ini dikarenakan 
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kedunya merupakan faktor produksi dalam menjalankan sebuah usaha 

industri yang saling mempengaruhi satu sama lain. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba untuk 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Industri Batik Gajah Mada 

Modal memiliki pengaruh terhadap hasil produksi pada industri 

batik “Gajah Mada” oleh karena itu, bagi industri batik “Gajah Mada” 

untuk meningkatkan produksi konveksi hendaknya dapat menambah 

jumlah modal untuk hasil produksi yang optimal, baik dari modal 

sendiri maupun modal pinjaman. Serta lebih mengatur penggunaan 

modal sehingga pengaturan modal pinjaman dapat terkontrol, sehingga 

hutang dapat diminimalisir. 

Begitu pula dengan tenaga kerja yang memiliki pengaruh 

terhadap hasil produksi pada industri batik “Gajah Mada”, oleh karena 

itu bagi industri batik “Gajah Mada” hendaknya dapat menambah 

tenaga kerja untuk menghasilkan produksi yang optimal. Secara 

aplikatif bagi industri “Gajah Mada” sebaiknya perlu meningkatkan 

manajemen sumber daya sehingga dapat menstabilkan tenaga kerja 

yang bekerja. 

2. Bagi Institusi 

Diharapkan penelitian skripsi ini bisa menambah informasi bagi 

institusi bahwa tidak hanya variabel modal dan tenaga kerja yang bisa 

memengaruhi hasil produksi pada suatu perusahaan atau industri. 
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Dengan demikian, hal tersebut bisa dijadikan bahan informasi 

tambahan untuk dikaji lebih lanjut. 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Hal-hal yang berpengaruh terhadap hasil produksi tidak hanya 

mencakup modal dan tenaga kerja saja. Sehingga dianjurkan bagi 

peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan data yang lebih banyak 

lagi, sehingga hasil penelitiannya lebih baik. Selain itu objek yang 

dipakai dalam penelitian ini masih menggunakan satu tempat industri, 

sehingga diharapkan peneliti yang akan datang dapat mengambil dari 

keseluruhan industri batik yang ada di Tulungagung. 

 

 


