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BAB VI
PENUTUP

B. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan
mengenai

peran

sentra

industri

genteng

dalam

meningkatkan

kesejahteraan buruh genteng di Desa Notorejo Gondang Tulungagung
adalah sebagai berikut:
1. Peran sentra industri genteng di Desa Notorejo telah memberikan
dampak positif bagi masyarakat sekitar terutama bagi pemilik dan
pekerja industri genteng yaitu dapat membuka lapangan pekerjaa,
pemanfaatan sumber daya lokal, mampu menumbuhkan usaha daerah
dan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi para
pekerja atau buruh genteng. Selain itu industri genteng mampu
mambawa perubahan bagi pekerja atau buruh genteng kearah
kesejahteraan baik dari segi pendapatan, pemukiman/perumahan,
sandang, kesehatan, pendidikan lebih baik. Indikasi peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa Notorejo yang nyata ditandai dengan;
Pertama, pemerataan pendapatan. Kedua, kondisi perumahan dan
pemukiman yang semakin layak huni. Ketiga, kualitas kesehatan yang
semakin meningkat dan merata. Keempat, pendidikan yang semakin
mudah untuk dijangkau
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2. Hambatan

dan

solusi

pada

sentra

industri

genteng

dalam

meningkatkan kesejahteraan buruh genteng di Desa Notorejo
Gondang Tulungagung yaitu:
Modal, Bahan Baku, Sumber Daya Manusia dan Teknologi yang
digunakan masih bersifat tradisional. Akan tetapi dengan adanya
kendala tersebut maka mengharuskan para pelaku industri untuk
menggunakan beberapa solusi dalam hal menghadapi kendala-kendala
tersebut guna meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan
penjualan produk yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan
para pelaku industri genteng di Desa Notorejo. Solusi yang digunakan
dalam menghadapi bahn baku yaitu masyarakat mendatangkan bahan
baku dari wilayah lain, Untuk masalah modal masyarakat lebih
memilih untuk meminjam uang ke Bank, Faktor sumber daya manusia
(SDM) yang masih minim dapat diatasi dengan mengadakan pelatihan
serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sentra
industri.

Sedangkan,

faktor teknologi

maupun alat

produksi

masyarakat juga masih terbatas sehingga perlunya kesadaran
masyarakat untuk menggunakan alat-alat modern yang lebih canggih
dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan
menghasilkan produk yang lebih banyak guna meningkatkan
penjualan produk.
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C. SARAN
Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka peneliti menyampaikan
saran-saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat dari berbagai
pihak atas penelitian ini, sebagai berikut:
1.

Bagi pemilik sentra industri genteng. Para industri genteng
hendaknya melakukan pencatatan secara lebih terperinci dari biayabiaya yang dikeluarkan dari awal hingga akhir dan pendapatan dari
penjualan genteng. Sehingga penghasilan atau laba yang diperoleh
akan lebih jelas bukan hanya atas dasar perkiraan saja. Selian itu
pemilik

sentra

industri

genteng

untuk

lebih

meningkatkan

kesejahteraan para pekerja atau buruh misalkan dengan memberikan
tambahan bonus saat hari raya idul fitri.
2.

Bagi para pekerja sentra industri genteng diharapkan mampu
mempertahankan kualitas produk dan mampu menciptakan kreasi
baru yang nantinya memberikan nilai jual produk yang lebih besar
dan secara tidak langsung mampu meningkatkan pendapatan.

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.

