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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran kegiatan industri rumah tangga yang dibina kelompok 

UPPKS di Kecamatan Percut Sei Tuan ada satu kelompok yang bernama 

kelompok UPPKS Tunas Harapan, kegiatan industri rumah tangga 

memanfaatkan salah satu rumah warga yang diketuai oleh keluarga 

Sejahtera I yaitu ibu Sulastri yang memiliki anggota kelompok dari 

keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang berjumlah 30 orang, 

pemasaran hasil produksi dari usaha industri rumah tangga dilakukan 

dengan dari warung ke warung, pameran, dan sampai penjualan keluar 

kota.  

2. Gambaran pendapatan keluarga setelah mengikuti kegiatan industri 

rumah tangga semakin baik dan telah mampu memenuhi kebutuhan 

keluarganya, berdasarkan pengelolaan data yang diperoleh dari rata-rata 

pendapatan keluarga setelah mengikuti kegiatan industri rumah tangga 

sebesar 3,96 termasuk kategori sangat baik. Pendapatan keluarga dari hasil 

kegiatan industri rumah tangga mencapai rata-rata diatas 3.500.000 

perbulan  termasuk kedalam golongan tinggi, sehingga pendapatan 

keluarga di sekitar desa tersebut semakin meningkat dari pendapatan 
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sebelumnya, dan sebahagian keluarga sudah mempunyai pekerjaan 

sampingan.  

3. Dari hasil angket yang disebarkan dilapangan diperoleh nilai rata-rata 

(Mean) = 52,7, Varians = 16,17, Standar Deviasi 261,7. Sedangkan 

Pendapatan Keluarga di peroleh nilai rata-rata (Mean) = 30,1, Varians= 

12,62 dan Standar Deviasi = 159,5. Maka dari hasil nilai yang diperoleh 

bahwa kegiatan industri rumah tangga yang dapat mempengaruhi 

pendapatan keluarga. Terdapat pengaruh kegiatan industri rumah tangga 

terhadap pendapatan keluarga di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei 

Tuan. Hal ini kecenderungan antara dua variabel mempunyai pengaruh 

yang signifikan, karena semakin baik usaha kegiatan industri rumah tangga 

maka semakin tinggi pendapatan keluarga. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat diberikan saran sebagai 

berikut:  

1. Kepada para kelompok UPPKS Tunas Harapan harus lebih 

meningkatkan kegiatan industri rumah tangga sehingga industri makanan 

ringan dan industri bordir dapat berkembang menjadi usaha yang 

komersial sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

sekitar dan dapat membantu perekonomian keluarga. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan lebih lanjut 

tentang permasalahan yang sama agar diperoleh hasil yang lebih 
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menyeluruh sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap 

pendapatan keluarga. 

 


