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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh signifikan biaya produksi terhadap pendapatan 

industri kecil dan menengah (IKM) kerupuk rambak di Kelurahan 

Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung karena 

biaya produksi merupakan salah satu faktor penting berhubungan 

langsung dengan kegiatan produksi. Meningkatnya biaya produksi 

berarti bertambahnya jumlah barang/jasa yang diproduksikan sehingga 

meningkatkan pendapatan secara langsung akan tetapi peningkatan 

biaya produksi tanpa disertai peningkatan permintaan akan 

barang/jasa yang diproduksikan dan tanpa disesuakan dengan 

permintaan maka akan mempengaruhi modal. Jadi dalam penelitian 

ini semakin naik biaya produksi maka semakin naik pendapatan 

kerupuk rambak. 

2. Tidak terdapat pengaruh signifikan jumlah pekerja terhadap 

pendapatan industri kecil dan menengah (IKM) kerupuk rambak di 

Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten 

Tulungagung. Hal ini dapat disebabkan beberapa alasan yaitu 

penggunaan tenaga kerja dalam keluarga untuk menghemat biaya 

tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja tetap dan tidak tetap, pekerja 
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yang sudah mahir melompat ke pemilik usaha lainnya dan penetapan 

upah pekerja.  

3. Terdapat pengaruh signifikan harga produk terhadap pendapatan 

industri kecil dan menengah (IKM) kerupuk rambak di Kelurahan 

Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Harga 

produk sangat berhubungan dengan pendapatan karena harga yang 

ditetapkan terhadap produk yang dijual akan memberikan pendapatan 

usaha. Jadi dalam penelitian ini semakin naik harga produk maka 

semakin naik pendapatan kerupuk rambak. 

4. Terdapat pengaruh biaya produksi, jumlah pekerja dan harga produk 

secara bersama-sama terhadap pendapatan industri kecil dan 

menengah (IKM) kerupuk rambak di Kelurahan Sembung Kecamatan 

Tulungagung Kabupaten Tulungagung. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kerupuk Rambak di 

Kelurahan Sembung 

Diharapkan penelitian ini dijadikan pertimbangan atau evaluasi 

kinerja dalam menjalankan usaha untuk mengembangkan usaha agar 

lebih berkembang lagi yang dapat dilihat dari beberapa faktor yang 

mempengaruhi pendapatan usaha yaitu biaya produksi, jumlah pekerja 

dan harga produk. Pemilik usaha dapat mengeluarkan inovasi baru 
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seperti menambah varian rasa pada kerupuk rambak sehingga lebih 

menarik minat konsumen dan memperluas pemasaran untuk 

meningkatkan pendapatan. 

2. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung 

Mengetahui bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peran 

memajukan perekonomian dan berdasarkan latar belakang 

pembahasan penelitian ini, diharapkan pemerintah memberikan 

bantuan permodalan karena dalam proses produksi membutuhkan 

biaya produksi cukup besar untuk mendatangakan bahan baku 

kerupuk rambak yang kebanyakan didapatkan dari luar daerah dan 

pengadaan bahan baku juga mempengaruhi harga jual produk. Selain 

itu diharapkan adanya pengadaan pelatihan proses produksi kerupuk 

rambak sehingga semakin banyak pekerja yang memiliki skill maka 

akan semakin banyak produk yang dihasilkan nantinya yang akan 

menyebabkan penambahan pendapatan bagi pengusaha dan pekerja. 

3. Bagi IAIN Tulungagung 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber tambahan 

literatur terutama mengenai peningkatan pendapatan usaha khususnya 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan tambahan pustaka 

pada perpustakaan IAIN Tulungagung. 

4. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh biaya 
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produksi, jumlah pekerja dan harga produk terhadap pendapatan 

usaha. Diharapkan tidak meneliti mengenai variabel bebas dalam 

penelitian ini saja tetapi juga menambahkan faktor lainnya yang 

berpengaruh terhadap pendapatan serta memperluas sampel penelitian 

dari daerah penelitian yang lain atau lebih dari satu tempat. 


