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BAB V 

SIMPULAN DAN PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang berjudul “Optimalisasi produksi melalui  

pembagian dan  spesialisasi kerja (Studi kasus Konveksi Al-Anfas Collection 

Desa Hadipolo Jekulo Kudus) maka, penulis dapat menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Sistem pembagian dan spesialisasi kerja di Konveksi Al-Anfas Jekulo 

kudus dengan penempatan kerja dan beban kerja. beban karyawan belum 

semaksimal mungkin dalam meningkatkan produksi, masih adanya jabatan 

rangkap dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab hal ini dapat 

menyebabkan hasil pekerjaan yang dicapai kurang maksimal karena 

terkonsentrasi karyawan akan bercabang. Dengan penempatan kerja yang 

baik serta sesuai dengan bidang ketrampilan yang dimiliki karyawan akan 

meningkatkan kualitas produksi. 

2. Usaha optimalisasi produksi melalui pembagian dan spesialisasi kerja di 

Konveksi Al-Anfas Collection Desa Hadipolo Jekulo Kudus dilakukan 

dengan menciptakan karyawan yang berkualitas diberi pelatihan dan cara 

praktek langsung, sehingga sumber daya manusia bisa mengaplikasikan 

sendiri. Banyak hal yang perlu diperhatikan perusahaan guna menarik 

konsumen untuk menggunakan produk yang di tawarkan, diantaranya  

adalah perbaikan, kualitas secara profesionalisme dalam memproduksi 

barang, sehingga mampu meningkatkan daya saing produknya di pasar. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun telah diupayakan  secara maksimal namun, penulis 

menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangan dan keterbatasan 

yang terdapat dalam penelitian ini, yang meliputi : 
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1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih  kurang 

peneliti  dapatkan. Sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki 

kelemahan, baik dari segi hasil maupun analisisnya. 

2. Keterbatasan mengenai data yang peneliti butuhkan untuk melakukan 

penelitian di lapangann  sehingga hasil penelitian ini hanya 

menggunakan data yang terbatas. 

 

C. Saran 

Setelah selesai menyusun skripsi ini, peneliti dapat mengemukakan 

saran-saran sebagai berikut :  

1. Konveksi Al-Anfas Collection Desa Hadipolo Jekulo Kudus harus 

meningkatkan kebijaksanaan pembagian kerja bagi karyawannya 

khususnya pada bagian produksi sehingga dalam bekerja para karyawan 

benar-benar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan keahlian dan 

bidangnya. 

2. Konveksi Al-Anfas Collection Desa Hadipolo Jekulo Kudus harus selalu 

melakukan pengawasan pembagian kerja yang ada sehingga hasil 

produksinya sesuai dengan standar perusahaan. 

 

D. Penutup  

Alhamdulillah puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat 

rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, akhirnya dengan keterbatasan yang dimiliki 

oleh peneliti, skripsi yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan. Walupun 

penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan dan 

keyakinan yang ada. Namun peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan meskipun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal 

ini disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu 

peneliti dengan rendah hati mengharapakan kritik serta saran yang 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Sholawat dan salam tidak lupa peneliti ucapkan kepada junjungan kita 

nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang halus tutur katanya, tiada dusta 
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dalam setiap periangainya, yang selalu menjadi pelita manusia sepanjang 

masa. Beliau yang telah begitu berjasa pada kehidupan setiap umatnya,  

begitu pula pada peneliti yang selalu salah ini.  

Akhirnya sebagai penutup peneliti mohon maaf atas segala kekurangan 

dan kesalahan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin. 

 


