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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai 

pengrajin kain perca di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten 

Pringsewu Tahun 2012 dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Jumlah respoden yang menyatakan tidak mudah mendapatkan bahan 

baku adalah 6 orang responden (54,54%) , dan 5 orang responden 

(45,45%)  menyatakan mudah dalam mendapatkan bahan baku.  

2. Jumlah responden yang menyatakan lancar dalam pemasaran di 1 bulan 

terakhir berjumlah 7 orang (63,63%), sedangkan yang menyatakan 

tidak lancar pemasarannya berjumlah 4 orang (36,36%).  

3. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kerajinan kain perca di Desa 

Sukamulya secara keseluruhan mudah didapatkan. Semua responden 

yaitu 11 orang (100%) menyatakan bahwa mudah dalam mendapatkan 

tenaga kerja, tidak mengalami kesulitan.  

4. Jumlah modal yang digunakan untuk proses produksi kerajinan kain 

perca secara keseluruhan sangat mendukung. 11 orang responden 

(100%) menyatakan bahwa keberadaan modal sangat mendukung 

dalam kegiatan kerajinan kain perca.  
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5. Sarana transportasi untuk kerajinan kain perca sangat mendukung. 11 

orang responden (100%) menyatakan bahwa sarana transportasi sangat 

mendukung dalam kegiatan kerajinan kain perca, terutama pada saat 

pengangkutan bahan baku menuju Desa Sukamulya.  

6. Pendapatan total yang diterima oleh pengrajin kain perca di Desa 

Sukamulya adalah Rp42.415.000,-. Pendapatan rata-ratanya adalah 

Rp3.855.900,-. Pendapatan tertinggi sebesar Rp6.500.000,- dan 

pendapatan terendah adalah sebesar Rp.2.045.000,-. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka saya dapat memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada pengrajin, untuk menyiasati ketersediaan bahan baku yang 

terkadang mengalami kelangkaan, maka diharapkan agar mencari lagi 

jaringan pabrik yang dapat menghasilkan kain perca, tidak hanya pada 

satu pabrik saja. 

2. Kepada pengrajin, pemasaran yang dilakukan ditambah dengan cara 

online, karena dalam pemasaran ini pengrajin dapat memperluas 

jaringan agen penjual kain perca. Cara ini juga sangat murah, tidak 

perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk promosi, sehingga akan dapa 

t meningkatkan laba. 

3. Selanjutnya,kepada pengrajin dan pemerintah daerah kabupaten 

Pringsewu agar dapat mengikutsertakan kerajinan kain perca pada 
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pameran-pameran sebagai sarana promosi untuk jangakauan pemasaran 

yang lebih luas. 

 


