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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di bab sebelumnya 

mengenai pengaruh Bahan Baku dan Tenaga Kerja terhadap Hasil Produksi 

pada Industri Konveksi Swarga Hijab Production House 2 Wonorejo 

Tulungagung yang telah dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, maka 

peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Hasil analisis pengaruh bahan baku terhadap hasil produksi diketahui 

bahwa bahan baku berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil 

produksi. Dengan kontribusi sebesar 64,9% yang berarti  kuat. Indikator 

yang mempengaruhi bahan baku diantaranya perkiraan pemakaian, harga 

bahan baku, biaya-biaya persediaan,kebijakan pembelanjaan,pemakaian 

sesungguhnya,dan waktu tunggu. Hal ini harus diperhatikan karena 

indikator-indikator tersebut akan sangat mempengaruhi dalam hasil 

produksi. Ini artinya, apabila bahan baku yang dimiliki tinggi, maka 

kemungkinan hasil produksi akan semakin meningkat. 
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2. Hasil analisis pengaruh tenaga kerja terhadap hasil produksi diketahui 

bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil 

produksi. Dengan kontribusi sebesar 64,9% yang berarti kuat. Indikator 

yang mempengaruhi tenaga kerja diantaranya ketersediaan tenaga 

kerja,kualitas tenaga kerja, jenis kelamin dan upah. Hal ini harus 

diperhatikan karena indikator-indikator tersebut akan sangat 

mempengaruhi dalam hasil produksi . ini artinta, apabila tenaga kerja yang 

dimiliki tinggi , maka kemungkinan hasil produksi semakin meningkat 

3. Jika dilakukan pengujian serentak pada kedua  variabel bebas yaitu bahan 

baku, dan tenaga kerja terhadap variabel terikat, yaitu hasil produksi, maka 

hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel secara serentak memberikan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap  hasil produksi pada Industri 

Konveksi Swarga Hijab Production House 2 Wonorejo Tulungagung. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan 

maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat pada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademik  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan refrensi dan 

tambahan keilmuan di bidang Ekonomi Syariah  yang berkaitan dengan 
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produksi. Serta bermanfaat untuk sumbangan teori dan tambahan pustaka 

pada perpustakaan IAIN Tulungagung. 

2. Bagi Industri Konveksi (Swarga Hijab) 

Bagi  Industri konveksi “Swarga Hijab” bahan baku memiliki 

pengaruh terhadap hasil produksi oleh karena itu, bagi  Industri konveksi 

“Swarga Hijab” untuk meningkatkan produksi hendaknya dapat 

menambah bahan baku untuk hasil produksi yang optimal. Dan juga 

tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap hasil produksi oleh karena itu, 

bagi Industri  konveksi “Swarga Hijab” untuk meningkatkan produksi juga 

harus menambah tenaga kerja untuk hasil yang optimal. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitiam ini dapat dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan tenga kerja dan bahan baku dan pengaruhnya 

terhadap hasil produksi khususya. Peneilti mengharapkan agar peneliti 

selanjutnya untuk menggunakan variabel yang lain yang lebih banyak lagi 

untuk lebih mengetahui faktor apa saja yang bisa mempengaruhi industri 

dalam melakukan proses produksi. 
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