
 
 

 
 

 

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Rata-rata upah pengrajin adalah Rp 703.158/bulan, sebagian besar 

pengrajin menerima upah rata-rata sebesar Rp 687.662 sebanyak 77 

orang atau sebesar 81,1 persen dan sisanya menerima upah rata-rata 

sebesar Rp 761.765 sebanyak 17 orang atau sebesar 17,9 persen. 

2. Rata-rata pendapatan keluarga adalah Rp 1.080.526/bulan, sebagian 

besar rata-rata pendapatan keluarga pengrajin Rp858.088 sebanyak 68 

orang atau 72 persen. Lalu diikuti sebanyak 24 orang atau 25 persen 

memiliki rata-rata pendapatan keluarga sebesar Rp Rp1.516.667 dan 

sisanya sebanyak 3 orang atau sebesar 3,16 persen rata-rata 

pendapatan keluarga sebesar Rp2.633.333. 

3. Rata-rata pendapatan total keluarga pengrajin adalah Rp 

1.777.368/bulan, sebanyak 67 orang atau sebesar 70,5 persen memiliki 

rata-rata pendapatan total sebesar Rp1.550.746, lalu diikuti sebanyak 

25 orang atau sebesar 26,3 persen memiliki rata-rata pendapatan total 

sebesar Rp2.198.000 dan sisanya sebanyak 3 orang atau sebesar 3,16 

memiliki rata-rata pendapatan total sebesar Rp2.198.000. 
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4. Rata-rata pendapatan perkapita pengrajin adalah Rp 475.781/bulan, 

sebanyak 60 orang atau sebesar 63,2persen memiliki rata-rata 

pendapatan total sebesar Rp367.542, lalu diikuti sebanyak 29 orang 

atau 30,5 persen memiliki rata-rata pendapatan perkapita sebesar 

Rp601.034 dan sisanya sebanyak 6 orang atau sebesar 6,32 persen 

memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp952.778. 

5. Sebanyak 95 responden belum memenuhi tingkat kesejahteraan yang 

diukur dengan KHL karena besaran rata-rata pendapatan perkapita 

keluarga pengrajin yaitu Rp 475.781 berada dibawah nilai KHL 

Kabupaten Kebumen. 

6. Sebanyak 77 orang atau sebesar 81,1 persen berada diatas garis 

kemiskinan yang artinya tidak termasuk keluarga miskin dengan rata-

rata pendapatan perkapita sebesar Rp520.530 dan sisanya sebanyak 18 

orang atau 18,9 persen memiliki rata-rata pendapatan perkapita 

sebesar Rp284.352 yang artinya berada dibawah garis kemiskinan dan 

termasuk kedalam kategori keluarga miskin. 
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B. Implikasi  

Dari hasil penelitian ini maka implikasi berdasarkan dari 

kesimpulan penelitian yang telah disusun, yaitu 

1. Memberikan inovasi-inovasi agar para pekerja yang berkategori umur 

dewasa muda tertarik untuk menggeluti sebagai pengraji genteng 

berbahan tanah liat dan melestarikan usaha produk unggulan 

Kabupaten Kebumen. 

2. Diperlukannya tambahan pekerjaan sampingan bagi pengrajin genteng 

selain menjadi pengrajin untuk meningkatkan kesejahteraan yang 

diukur dengan KHL. 

3. Diperlukannya campur tangan pemerintah Kebumen agar dapat 

memperluas pasar penjualan genteng sokka dan pembaruan alat 

produksi genteng sehingga mampu menghasilkan genteng dalam 

jumlah yang banyak dari sebelumnya.  

4. Diperlukannya pelatihan-pelatihan agar para pengrajin yang memiliki 

pengalaman dengan kategori rendah bisa menghasilkan genteng secara 

efektif dan efisien. 

  


