
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian mengenai faktor-faktor pendukung 

berdirinya industri kerajian rotan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Lokasi industri strategis sebagai faktor pendukung  berdirinya industri kerajinan 

rotan di Desa Candimas Kecamatan Natar  Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

2013, karena letaknya di pinggir  jalan Lintas Sumatra, memudahkan dalam 

pengankutan bahan baku dan proses pemasaran.  

2. Mudahnya untuk mendapatkan bahan baku sebagai faktor pendukung  berdirinya 

industri kerajinan rotan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan Tahun 2013, karena 75%  pengusaha menyatakan mudah dalam 

memperoleh bahan baku. 

3. Tidak mudah untuk mendapatkan modal sehingga bukan sebagai faktor 

pendukung berdirinya industri kerajinan rotan di Desa Candimas Kecamatan 

Natar  Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013, karena 50% pengusaha 

manyatakan sulit untuk mendapatkan modal dalam proses produksi.  
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4. Mudahnya untuk mendapatkan tanaga kerja sebagai faktor pendukung  berdirinya 

industri kerajinan rotan di Desa Candimas Kecamatan Natar  Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2013, karena 75% pengusaha menyatakan mudah dalam 

mendapatakan tenaga kerja.  

5. Mudahnya untuk mendapatkan sarana transportasi sebagai faktor pendukung 

berdirinya industri kerajinan rotan di Desa Candimas Kecamatan Natar  

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013, karena semua pengusaha menyatakan 

mudah untuk mendapatkan sarana transportasi untuk pengambilan bahan baku 

dan peroses pengangkutan hasil produksi.  

6. Mudahnya untuk memasarkan hasil produksi sebagai faktor pendukung berdirinya  

industri kerajinan rotan di Desa Candimas Kecamatan Natar  Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2013, karena 62,5%  pengusaha menyatakan hanya 

butuh waktu satu sampai tiga hari untuk terjualnya hasil produksi.  

 

B. Saran 

1. Disarankan kepada pengusaha industri kerajinan rotan di Desa Candimas  

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan lebih meningkatkan kreativitas  

dalam membuat kerajinan rotan sehingga hasil kerajinan lebih menarik dan di 

minati oleh para konsumen.  

2. Disarankan kepada pengusaha industri kerajinan rotan di Desa Candimas 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan agar lebih meningkatkan  

pemasaran, sehingga hasil kerajinan mudah terjual dan dapat cepat memperoleh 

modal. 
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3. Disarankan kepada pengusaha industri kerajinan rotan di Desa Candimas  

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan lebih meningkatkan modal dengan 

cara meminjam kepada Bank agar dengan bertambahnya modal industri akan 

memproduksi kerajinan lebih banyak sehingga memperoleh keuntungan semakin 

banyak.   

 

 


