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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai peran industri kubah masjid dalam 

meningkatkan perekonomian di Kecamatan Karangrejo Kabupaten 

Tulungagung dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Peran industri kubah masjid dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat Kecamatan Karangrejo yaitu memiliki potensi yang besar 

dalam penyerapan tenaga kerja, memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan bahan baku lokal, mendukung pendapatan rumah tangga, 

dapat menumbuhkan peluang usaha lain bagi masyarakat.  

2. Adapun hambatan dalam mengembangkan usaha di Industri Kubah Sido 

Joyo yang terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan kendala 

eksternal. Kendala internal yang sering terjadi diantaranya dari 

produktivitas tenaga kerja, kurangnya tenaga kerja yang taat dan patuh 

dan peralatan produksi belum canggih. Sedangkan eksternal yang sering 

terjadi diantaranya adalah pesaing, kurang efisiensinya pemasaran 

produk. 

3. Adapun beberapa solusi yang digunakan Industri Kubah Sido Joyo dalam 

menanggulangi kendala dalam mengembangkan usaha yang terbagi 

menjadi dua yaitu solusi untuk kendala internal dan solusi untuk kendala 

eksternal. Solusi untuk kendala internalnya yaitu dengan meningkatkan 

semangat mereka seperti memberikan bonus atas hasil yang mereka 
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capai, meningkatkan gaji mereka agar mereka tidak beralih kepekerjaan 

lain, memberikan peralatan yang tepat agar hasil yang dikerjakan efektif 

dan efisien. Sedangkan solusi untuk kendala eksternalnya adalah sebagai 

pengusaha harus lebih meningkatkan ide kreatifnya dan inovasi agar 

usahanya tidak tertinggal oleh industri lain yang serupa, mengikuti 

beberapa pameran agar produknya terkenal. 

B. Saran 

Dari hasil yang peneliti dapatkan, peneliti mengemukakan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Industri Kubah Sido Joyo 

Dari hasil penelitian diharapkan Industri Kubah Sido Joyo dapat terus 

menciptakan tenaga kerja bagi masyarakat yang sangat membutuhkan 

pekerjaan yang nantinya dapat terus meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan pada umumnya memperlancar proses pembangunan 

perekonomian masyarakat yang jauh lebih baik. 

2. Bagi Akademik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambahkan 

wawasan tentang proses pembangunan ekonomi, khususnya dalam 

bidang keilmuan ekonomi pembangunan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih mengembangkan tentang 

peran industri kubah masjid dalam meningkatkan perekonomian dan 

penyerapan tenaga kerja melalui industri kubah di seluruh Jawa Timur. 
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Penelitian ini sebagai bahan referensi selanjutnya agar penelitian tentang 

pembangunan ekonomi bisa lebih berkembang dengan baik. 

 


