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BAB V 

 PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya-upaya pengelolaan manajemen pengembangan usaha yang 

dilakukan oleh konveksi Naura Collection untuk meningkatkan 

perekonomian karyawan Desa klumpit, sudah sesuai dan dalam teori 

Philip Kotler, diantaranya melalui manajemen  perencanaan, keuangan, 

produksi, pemilihan bahan baku, dan manajemen pemasaran, yang 

dilakukan usaha tersebut sudah mampu mengembangkan usaha menjadi 

usaha yang lebih maju. Perkembangan usaha ini  mampu  meningkatkan  

perekonomian Desa dan mampu mengurangi pengangguran di Desa 

Klumpit. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi usaha koveksi naura collection dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Klumpit, adalah adanya 

banyak pesaing atau banyaknya pengusaha lain dalam bidang yang sama. 

Hal itu yang membuat agak kesulitan untuk memasarkan, tapi dengan 

kualitas yang bagus dapat membuat konsumen tidak lari. 

3. Kondisi taraf perekonomian karyawan Desa Klumpit semenjak adanya 

usaha Konveksi Naura Collection. Usaha ini sudah mampu meningkatkan 

taraf ekonomi desa menjadi taraf ekonomi sedang, Namun berkembangnya 

usaha ini tidak serta merta mampu menjunjung kehidupan ekonomi 

keseluruhan masyarakat Desa,  
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B. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat 

dalam penelitian ini, yang meliputi: 

1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang yang 

peneliti dapatkan. 

2. Keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga membuat penelitian ini 

kurang maksimal. 

3. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun tulisan 

ini sehingga perlu diuji kembali keandalannya ke depan. 

 

C. Saran 

Hasil kajian teori dan penelitian di lapangan yang telah penulis 

sampaikan di atas, penulis merasa terpanggil untuk sedikit menyumbangkan 

pemikiran yang berbentuk saran, yaitu sebagai berikut: 

Kepada Usaha Konveksi Naura Colection di Desa Klumpit, diharapkan 

dapat mempertahankan dan mengembangkan keberadaan konveksi Naura 

Collection agar tetap terjaga kelestariannya, khususnya yang bertempat di 

Desa Klumpit Kudus. Hendaknya selalu dapat memanfaatkan bahan baku 

yang berkualitas baik agar dapat menghasilkan produk-produk yang 

berkualitas yang mampu membantu peningkatan perekonomian seluruh 

masyarakat Desa. 

 

D. Penutup  

Demikianlah penelitian yang peneliti lakukan apabila ada kekurangan 

dan kekhilfan sebagai manusia. Menyadarkan penulis akan kekurangan 

sempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif 

sangat peneliti harapkan. 

Sebagai akhir kata, terbesit suatu harapan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya, dan khususnya bagi 

peneliti di masa- masa yang akan datang. Amin Ya Robbal ‘Alamin. . . . . . . . . 

 


