
BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tentang strategi wirausaha dalam 

meningkatkan produktivitas kerja pada usaha kerupuk rambak Sembung Tulungagung, 

maka dapat disimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Manajemen strategi wirausaha dalam meningkatkan produktivitas kerja pada usaha 

kerupuk rambak di Desa Sembung Kabupaten Tulungagung 

 Bahwa dengan cara melakukan perluasan cakupan pasar, dengan  itu 

diharapakan konsumen atau pelanggan lebih mengenal krupuk rambak UD Intan 

Jaya. Selanjunya, untuk membuat konsumen lebih tertarik, UD intan jaya lebih 

menekankan pada kualitas produk dan tetap menjaga rasa ke originalan dari krupuk 

rambak itu sendiri. Selanjutnya pasar yang dimiliki UD Intan Jaya masih berada di 

lingkup nasional saja, yang mana hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk jasa 

pengeriman produk kerupuk rambak UD Intan Jaya hanya di lingkup nasional belum 

tembus sampai ke pasar Internasional UD Intan Jaya melakukan promosi melalui 

media sosial seperti whatsapp, instagram, facebook, dan media sosial lainnya. Selain 

melalui media sosial, UD Intan Jaya juga mengikuti berbagai pameran dan seminar 

yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Untuk perspektif islam dalam 

penelitian ini bentuk CSR yang dilakukan oleh UD. Intan Jaya berupa pemberian 

santunan kepada anak yatim yang rutin dilakukan setiap tahunnya. 

2. Dampak dari manajemen strategi wirausaha dalam meningkatkan produktivitas kerja 

pada usaha kerupuk rambak di Desa Sembung Kabupaten Tulungagung  

Dampak dari manajemen strategi wirausaha yaitu meningkatnya volume 

penjualan yang secara otomatis dapat meningkatkan produktivitas kerja dari seluruh 



karyawan UD Intan Jaya. Hal ini disebabkan oleh terus berkembangya kualitas 

produk baik dari segi kualitas krupuk rambak, kemasan, dan proses penjualan. Serta 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja bagi masyarakat  

di sekitar Desa Sembung, usaha ini dijalankan semakin berkembang dan dikenal 

banyak masyarakat luar Tulungagung serta menjadikan krupuk rambak menjadi 

salah satu produk unggulan Kabupaten Tulungagung. 

3. Kendala dan solusi dalam meningkatkan produktivitas kerja pada usaha kerupuk 

rambak di Desa Sembung Kabupaten Tulungagung  

Kendala yang dihadapi yaitu  cuaca, bahan baku, dan para pesaing, karena tidak 

menuntut kemungkinan setiap produksi tidak ada kenda yang dialami. Dan solusi 

dalam mengatasi permasalahan tersebut salah satumya dengan cara menggunakan 

metode saving (penyimpanan) bahan mentah atau setengah jadi. Kendala selanjutnya 

ialah persaingan produk sejenis. Dan solusi untuk permasalahan tersebut UD intan 

Jaya menggunakan startegi penguatan kualitas produknya untuk berkompetisi 

dengan pesaing. Dan untuk mengatasi sulitnya bahan baku dengan cara menyimpan 

persediaan bahan baku untuik berjaga-jaga apabila bahan baku sulit didapatkan, 

karena pada situasi tertentu  bahan baku bisa menjadai sulit untuk di dapatkan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil serta kesimpulan dari penelitian ini, maka dari itu peneliti dapat 

memberikan beberapa saran atas penjabaran dari awal sampai akhir penelitian, antara 

lain: 

1. Bagi pelaku usaha khususnya pemilik UD Intan Jaya 

a. Dapat menerapkan strategi-strategi wirausaha yang dapat meningkatkan 

produktivitas kerja secara signifikan 



b. Dapat meminimalisisr dampak negatif yang mungkin muncul di wilayah sekitar 

usaha khususnya atau masyarakat luas pada umumnya 

c. Bisa segera mengatasi kendala yang dapat mengakibatkan terganggunya 

serangkaian proses usaha kerupuk rambak UD Intan Jaya 

2. Bagi penulis berikutnya 

a. Carilah variabel lain yang lebih baik 

b. Lebih teliti dalam menggali, mengumpulkan, dan menyimpulkan data hasil 

survei yang diperoleh dari proses wawancara dan dokumentasi 

c. Lebih memfokuskan terhadap program pengelolaan pemberdayaan masyarakat, 

agar para pembaca khususnya pemuda sebagai generasi penerus bangsa semakin 

sadar untuk mengamati, mengelola, dan memanfaatkan potensi-potensi yang 

ada di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Bagi masyarakat 

Khususnya bagi masyarakat desa Sembung, dengan adanya UD Intan Jaya 

diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pendapatan dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. 

 

 


