
1 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

diambil beberapa kesimpulan antara lain: 

1. kesimpulan bahwa industri yang skala produksinya besar tidak menjamin 

efisiensi pada usahanya. Ini dapat dilihat pada pengelompokan industri 

dalam penelitian, yang didasarkan pada pengelompokan skala produksi 

masing-masing industri usaha rotan di Kelurahan Balearjosari, di sini 

menjelaskan bahwa suatu industri yang besar dalam tingkat skala 

produksinya belum tentu menjamin efisien dalam proses produksinya, jika 

pemanfaatan input dan output yang ada tidak di manage atau diatur 

dengan perhitungan yang tepat.  

2. Sumber-sumber yang menyebabkan inefisiensi pada usaha industri 

kerajinan rotan secara keseluruhan berasal dari variabel input yang 

digunakan serta variabel output yang dihasilkan, serta perubahan pada 

variabel-variabel baik input maupun output sangatlah berpengaruh 

terhadap nilai efisiensi produksi kerajinan rotan, untuk meminimlakan 

ketidakefisienan tersebut antara lain: tidak membuang bahan sisa dan 

mengusahakan untuk memanfaatkannya kembali dalam prdoduksi 

kerajinan, mencoba untuk tidak meminjam kepada pihak rentenir dalam 

hal pendanaan modal, lebih kepada berusaha untuk mencoba program 

pemeritah dalam pendanaan usaha-usaha kecil yang disalurkan melalui 

Kelurahan .atau lebih meminjam kepada lembaga-lembaga keuangan 
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formal yang lebih jelas badan hukum dan jelas dalam bunga yang 

diberikan. Faktor-faktor ekternal tersebut merupakan beberapa faktor 

ekternal yang secara tidak langsung berpengaruh terhadapa 

ketidakefisienan usaha industri-industri rotan Kelurahan Blaerjosari, yang 

didapat dari data lapang secara lansung dari setiap industri-industri rotan 

Kelurahan Balearjosari,  

3. Dari penelitian ini diperoleh bahwa aspek proses produksi tidak hanya 

berdasarkan pada banyaknya produk yang dihasilkan dengan 

penggunaan variabel input yang ada, tetapi juga pada efisiensi dalam 

pemanfaatan variabel input yang digunakan dan pengoptimalan variabel 

output yang dihasilkan. dari penelitian ini juga didapat faktor-faktor  yang 

turut menyumbang ketidakefisienan para perajin rotan, antara lain: 

lemahnya jaringan atau informasi yang mereka miliki untuk program-

program yang diperuntutkan bagi keberlangsungan usaha kecil, lemahnya 

pasar market mereka sehingga barang yang dihasilkan para perajin 

masih harus di salurkan kepada industri atau perajin besar yang lebih 

memonopoli pangsa pasar di sentra kerajinan rotan Balerjosari. 

 

5.2  Saran 

 Dari kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti ingin menyapaikan 

beberapa saran yang antara lain: 

1. Produksi pada industri sangatlah berhubungan dengan pemanfaatan 

secara maksimal variable-variabel input dan output, guna mencapai 

efisiensi usaha dalam produksinya. Tidak terkecuali pada apa yang 

dialami oleh industri-industri rotan di Kelurahan Balearjosari, tingkat skala 

produksi yang tinggi bukan jaminan bagi sebuah industri untuk mencapai 
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efisiensi dalam usaha.  Alangkah baik bagi setiap industri di Kelurahan 

Balearjosari untuk menata dan mengatur variabel-variabel baik input 

maupun output untuk di manfaatkan secara optimal, dan mengacu pada 

data-data dari hasil produksi-produksi yang sudah dilakukan, banyak cara 

dan teknik dalam menata dan mengatur varaiabel-variabel yang ada. 

Salah satu cara dengan mendata variabel-variabel yang digunakan 

beserta biaya, yang kemudian diproporsikan dengan variabel output yang 

dihasilkan.  

2. Memang tidak mudah bagi industri rotan di Kelurahan Balearjosari dalam 

mengatasi sumber ketidakefisienan pada usaha produksi yang dilakukan, 

apalagi di tengah keterbatasan modal serta mulai terjadi kelangkaan  

bahan baku rotan saat ini yang berdampak pada  harga rotan yang 

semakin naik di pasaran . mungkin solusi untuk mengatasi permasalahan 

ini lebih mengacu pada metode  dalam produksi dan pemenuhan pada 

bahan baku yang secukupnya saja untuk dapat memenuhi target 

produksi. Karena menurut data lapangan yang ada selama ini perajin 

rotan dalam pemenuhan bahan baku selalu tidak terkontrol sehingga 

akan berdampak pada semakin naiknya biaya produksi mereka. 

3. Mungkin untuk kedepannya, perajin lebih selektif dalam pemenuhan 

bahan baku dan pengusahaan untuk modalnya, karena dari sumber data 

lapangan yang ada, selama ini perajin dalam pemenuhan bahan baku 

sangat tidak terkontrol atau tidak disesuaikan pada target produksinya, 

sehingga banyak bahan baku sisa yang menggangur setelah proses 

produksi lama-lama rusak dan membusuk karena tingkat ketahanan 

bahan baku rotan sangalah rendah. Serta juga pada pendanaan atau 

modal pada perajin rotan di Balearjosari yang selama lebih condong 
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untuk meminjam kepada rentenir dengan bunga yang di atas rata-rata 

dan ketidakjelasan badan hukum yang dimilki, karena monopoli oleh 

beberapa industri besar,sehingga menyebabkan para perajin rotan yang 

dengan industri yang kecil akan mengalami kesulitan untuk memperoleh 

program pendanaan dari pemerintah melalui lembaga kelurahan yang 

ada. Lebih baik dalam pendanaan atau modal para perajin lebih 

meminjam kepada lembaga-lembaga seperti koperasi atau BPR (Bank 

Pengkreditan Rakyat), karena lembaga-lembaga tersebut memberikan 

bunga yang normal dan kejelasan pada badan hukum yang dimiliki. 

 


