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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

mengeni peran sentra industri genteng dalam mensejahterakan 

perekonomian masyarakat di Desa Notorejo Gondang Tulungagung adalah 

sebagai berikut: 

1. Peran sentra industri genteng dalam upaya mensejahterakan 

perekonomian masyarakat di Desa Notorejo Gondang 

Tulunngagung. 

Peran sentra industry genteng dalam upaya mensejahteraksan 

perekonomian masyarakat di Desa Notorejo Gondang Tulungagung 

telah mensejahterakan masyarakatnya baik dari perekonomian atau 

kualitas hidup dari segi materi masyarakat dan salah satunya 

kesejahteraan perekonomian atau kualitas hidup materi masyarakat. 

Selain hal tersebut dengan adanya peran sentra industry genteng juga 

dapat: 

a. Mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumblah 

pengangguran di Desa Notorejo karena adanya pemilik sentra 

industri genteng yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam 

perekonian masyarakat di Desa Notorejo. 
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b. Meningkatkan pendapatan masyarakat karena dengan bekerja 

sebagai pengrajin genteng pendapatannya bisa maksimal dari pada 

sebagai tani dan buruh bangunan. 

2. Kendala di sentra industri genteng dalam era milenial dan 

solusinya. 

Dalam sebuah industri tentunya mempunyai beberapa kendala usaha 

di eramilenial ini diantaranya dari pemasaran, SDM yang kurang 

berkualitas, teknologi yang kurang canggih. Oleh karena itu perlu 

adanya peran dari pihak Desa serta generasi milenial dalam melakukan 

upaya tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa 

Notorejo khusunya pemilik sentra industri genteng agar mampu 

beradaptasi dengan perubahan.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menyampaikan 

saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi berbagai pihak atas 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagi pemilik sentra industri genteng diharapkan mampu memasarkan 

produk melalui media sosial untuk lebih dikenal masyarakat luas. 

Pemilik diharapkan mampu mengembangkan pengelolaan berdasarkan 

faktorfaktor produksi yang nantinya terus memberikan peran sentra 

industri genteng dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat.   
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2. Bagi pengrajin genteng diharapkan mampu mempertahankan kualitas 

produk dan mampu menciptakan kreasi baru yang nantinya memberikan 

nilai jual produk yang lebih besar.  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh 

peneliti yang lain dengan obyek maupun sudut pandang yang berbeda 

sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang 

ekonomi maupun ekonomi Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


