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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bagian sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor 

dominan yang mempengaruhi industri kecil Kain Tenun Sipirok. Sedangkan untuk 

pendapatan responden di dapatkan setelah hasil dari pemasaran dikurangi biaya 

operasional dan pembayaran upah karyawan. Faktor – faktor dominan dalam 

usaha industri kecil Kain Tenun Sipirok adalah: 

a. Faktor Modal 

Dalam menjalankan usaha kain tenun sipirok, responden mengeluhkan 

keterbatasan modal menyebabkan susah dalam mengembangkan 

usahanya, responden berharap agar ada perhatian khusus dari 

pemerintah ataupun instansi terkait dan para pemilik modal mau 

bekerja sama dalam memajukan usaha industri Kecil Kain Tenun 

Sipirok. 

b. Faktor Bahan Baku 

Bahan baku sangat vital pengaruhnya dalam menjalankan usaha kain 

tenun sipirok. Responden mengeluhkan tentang ketersediaan bahan 

baku di pasar setempat belum cukup memadai, sedangkan untuk 

mendatangkan bahan baku dari luar daerah membutuhkan biaya 

tambahan dan waktu pengiriman yang relatif lama dan hanya beberapa 



64 
 

responden saja yang memiliki akses ke luar daerah untuk 

mendatangkan bahan baku. 

c. Pendapatan 

Setelah semua proses produksi dilalui maka akan di dapatkan hasil dari 

pemasaran berupa uang, uang ini digunakan untuk pembayaran upah 

karyawan dan sisanya setelah dikurangi dengan modal operasional 

maka responden akan memperoleh pendapatan. pendapatan setiap 

responden tentunya berbeda – beda, pendpatan responden di rata – 

ratakan setiap bulannya. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil dari kesimpulan, maka ada beberapa hal yang perlu 

disampaikan penulis dalam kesempatan ini, yaitu sebagai berikut: 

 1. Dari beberapa faktor – faktor industri yang mempengaruhi untuk 

mengembangkan usaha Kain Tenun Sipirok diharapkan pemerintah berperan aktif 

untuk membantu para pengusaha, dan tidak tertutup kemungkinan bagi pemilik 

modal yang mau memberikan modal dalam mengembangkan usaha Kain Tenun 

Sipirok.  

2. Bagi para pengusaha Kain Tenun Sipirok diharapkan bisa memberikan 

terobosan baru guna meningkatkan hasil kain tenun sehingga memiliki daya saing 

dengan kain tenun dari daerah lain.  

3. Diharapkan dengan bantuan pemerintah para pengusaha tidak hanya 

menghasilkan kain berupa bahan baju akan tetapi kedepannya bisa langsung 

menghasilkan baju siap pakai, melalui pelatihan nantinya para tenaga kerja bisa 

sekalian menjahit kain tenun manjadi baju siap pakai. 


