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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan Hasil penelitian penulis terhadap struktur pasar, perilaku 

dan kinerja home  industry mebel di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Struktur pasar (structure) yang dihadapi home industry mebel di 

Kecamatan Batealit Jepara adalah pasar persaingan monopolistik dengan 

karakteristik banyak penjual; banyak pembeli; produk terdiferensiasi; 

terdapat halangan memasuki pasar rendah; terdapat integrasi vertikal dan 

terdapat bidang usaha lain yang dilakukan pengusaha mebel.  

2. Perilaku (conduct) home industry mebel dilihat dari aktivitas (product 

pricing, product strategy, research & innovation dan advertising) home 

industry di Kecamatan Batealit Jepara berada pada kriteria lemah, sebab 

dari pelaku home industry yang diteliti penulis belum ada yang melakukan 

semua aktivitas tersebut, hanya baru melakukan sebagiannya saja. Jika 

pelaku home industry mebel melakukan semua aktivitas tersebut maka 

dapat meningkatkan volume penjualan perbulannya, bahkan bisa 

memperluas pasar sampai kepasar internasional, itu bisa terjadi apabila 

dapat melakukan aktivitas-aktivitas perilaku industri secara maksimal. 

3. Kinerja (performance) dilihat dari aspek profitabilitas, efisiensi, 

pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja penuh, dan keadilan terhadap 

pelaku home industry mebel di Kecamatan Batealit Jepara sudah 

mendapatkan hasil atau keuntungan, akan tetapi hasil yang di peroleh 

belum maksimal, ini dikarenakan pelaku home industry mebel belum 

melakukan aktivitas-aktivitas  perilaku (conduct) home industry secara 

maksimal, selain itu para pelaku usaha home industry mebel di Kecamatan 

Batealit Jepara masih belum memahami struktur pasar yang ada secara 

maksimal, sehingga profit yang dihasilkan cenderung naik turun belum 

bisa menaikkan volume penjualan atau cenderung setabil pendapatan
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pertahunnya. 

4. Volume penjualan home industry mebel di Kecamatan Batealit Jepara 

cenderung naik turun, hanya bulan-bulan tertentu saja mengalami kenaikan 

yang signifikan ini karena pesanan dari para pelanggan cenderung tidak 

setabil. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

 Penulis menyadari bahwa karya kecil ini masih memerlukan kajian 

lebih, dalam konteks yang lebih luas, sehingga mampu menjadi rujukan 

semua kalangan untuk mengembangkan home-home industry yang ada. 

Adanya keterbatasan dan minimnya pengetahuan penulis menjadi motivasi 

untuk membuat karya yang lebih baik lagi, berikut adalah beberapa 

keterbatasan yang penulis rasakan dalam menyelesaikan karya ini : 

1. Keterbatasan literatur mengingat minimnya referensi terhadap kajian 

analisis mengenai paradigma SCP (structure, conduct, performance) dan 

home industry. Buku yang mengkaji khusus terhadap relasi tersebut 

belum penulis temukan. 

2. Keterbatasan waktu yang penulis miliki menjadi alasan mengapa karya 

ini di selesaikan dalam tempo yang cukup lama. Mengingat penulis 

mempunyai pekerjaan  pribadi yang menyita banyak waktu. 

3. Minimnya pengetahuan yang penulis miliki juga bisa dijadikan sebab 

mengapa karya ini cukup lama diselesaikan, dan dengan hasil yang jauh 

dari sempurna. 

 

C. Saran 

 Berdasarkan hasil temuan penulis, berikut adalah saran kepada 

beberapa pihak untuk direnungi bersama. 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya analisis setruktur pasar, perilaku, dan kinerja home 

industry mebel di Kecamatan Batealit Jepara, diharapkan dapat 

menjadikan pelaku usaha home industry mebel untuk memperluas 
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pengetahuan baik dari segi struktur pasar home industry Kecamatan 

Batealit Jepara secara khusus, dan secara umum untuk luar Jepara, 

propinsi, pulau, bahkan antar Negara, karena ini bisa memperluas pasar 

dan tentunya dapat meningkatkan volume penjualan.  

2. Bagi Pembaca 

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian penulis, setidaknya dapat 

memberikan pengetahuan tentang setruktur pasar, perilaku dan kinerja 

home industry mebel di Kecamatan Batealit Jepara, sehingga dapat 

memotivasi pembaca untuk menjadi pelaku usaha, baik pelaku usaha 

industry mebel atau yang lain, baik pembaca dari Jepara maupun luar 

Jepara. 

3. Bagi penulis 

Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

pengetahuan tentang  setruktur pasar, perilaku dan kinerja home industry 

mebel di Kecamatan Batealit Jepara sehingga dapat memotivasi penulis 

untuk menjadi pelaku usaha, baik usaha home industry mebel maupun 

yang lain, mengingat penulis adalah warga kota Jepara. 

 

D. Penutup  

 Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. atas rahmat dan kasih-Nya, 

telah memberi penulis kesempatan yang berharga, kekuatan, kemampuan dan 

kesehatan, sehingga karya sederhana ini bisa terselasaikan. Semoga karya 

yang jauh dari sempurna ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan 

pembaca yang budiman umumnya. 

 Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwasannya atas kekurangan 

dan keterbatasan yang penulis miliki, pastilah masih banyak kesalahan dan 

kekhilafan karena tiada manusia yang luput dari salah. Kritik dan saran yang 

konstruktif adalah motivasi yang berharga bagi penulis, sehingga mampu 

menjadikan penulis kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik dalam 

berkarya.  
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 Akhir kata, sepenggal do’a untuk kedua orangtua tercinta, yang 

senantiasa memberi motivasi dalam diam, nyata dalam tingkah, semoga 

kalian selalu dalam naungan, rahmat dan kasih-Nya. Kalian adalah 

penyemangat, inspirasi, dan pemberi arti untuk apa hidup. Sampaikan kepada 

Tuhan-Mu semoga anakmu yang sering salah ini, menjadi anak yang berbakti 

kepada orangtua, taat menjalani perintah-Nya, dan disetiakan dalam kebaikan. 

Amin ya Rabbal ‘alamin. 

 

 

 

 


