
 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data yang telah diperoleh mengenai keuntungan usaha 

kerupuk kulit di Desa Dukuh Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha 

kerupuk kulit di Desa Dukuh Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. 

Artinya, Jika ada penambahan aset tetap maka jumlah keuntungan yang 

diperoleh akan bertambah.  

2. Omset Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan 

usaha kerupuk kulit di Desa Dukuh Kecamatan Sindang Kabupaten 

Indramayu. Artinya, jika omset penjualan bertambah maka jumlah 

keuntungan yang diperoleh akan bertambah. 

3. Lama usaha tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keuntungan usaha 

kerupuk kulit di Desa Dukuh Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. 

4. Pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keuntungan usaha 

kerupuk kulit di Desa Dukuh Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. 

5. Media sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keuntungan usaha 

kerupuk kulit di Desa Dukuh Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.  

6. Omset penjualan adalah variabel yang memiliki pengaruh paling besar 

terhadap keuntungan usaha kerupuk kulit di Desa Dukuh Kecamatan Sindang 

Kabupaten Indramayu. 



 

 

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa implikasi yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan keuntungan usaha kerupuk kulit di Desa Dukuh 

Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. Berdasarkan penelitan penulis, 

faktor-faktor yang mempengaruh keuntungan usaha kerupuk kulit di Desa Dukuh 

Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu adalah aset tetap, omset penjualan, 

lama usaha, pendidikan dan media sosial, ada beberapa saran yang dapat 

diaplikasikan untuk meningkatkan keuntungan usaha kerupuk kulit, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Pengusaha kerupuk kulit disarankan memaksimalkan penggunaan aset tetap 

yang dimiliki seperti mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses 

produksi. Pemanfaatan alat dan mesin yang efektif dan efisien bisa 

meningkatkan volume output dan mengakibatkan bertambahnya jumlah 

produk yang dihasilkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan maka akan 

semakin banyak juga produk yang akan terjual. Dengan demikian, peluang 

untuk memperoleh keuntungan lebih besar.  

2. Pengusaha kerupuk kulit disarankan lebih mengutamakan kualitas dan inovasi 

produk. Dengan produk yang berkualitas akan mengakibatkan konsumen 

tertarik untuk membeli produk yang dihasilkan. Memberikan varian rasa baru 

produk olahan bisa dijadikan inovasi. Produk yang telah dikenal oleh 

masyarakat akan memiliki banyak pelanggan. Dengan demikian, produk yang 

dijual semakin banyak dan akan memperoleh omset penjualan yang lebih 



 

 

besar serta meningkatkan keuntungan usaha kerupuk kulit di Desa Dukuh 

Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. 

3. Pengusaha kerupuk kulit disarankan lebih untuk terfokus pada pengembangan 

usaha sehingga usaha kerupuk kulit dapat dikelola dengan baik. Dengan 

demikian, perusahaan akan tumbuh dan terus berlanjut. Semakin lama umur 

usaha maka semakin banyak pengalaman dan mahir dalam menghadapi 

rintangan berwirausaha. Selain itu, lamanya usaha akan menimbulkan suatu 

kepercayaan kepada konsumen terkait produk yang telah dihasilkan. Jika 

jumlah pelanggan meningkat maka akan meningkatkan pendapatan serta 

keuntungan usaha kerupuk kulit di Desa Dukuh Kecamatan Sindang 

Kabupaten Indramayu. 

4. Pengusaha kerupuk kulit sebaiknya mengikuti pendidikan non-formal dalam 

bentuk pelatihan atau kursus dalam berwirausaha, sehingga pengusaha akan 

mendapatkan pengetahuan. Hal tersebut dapat membantu dalam 

meningkatkan produksi dan penjualan yang mengakibatkan keuntungan usaha 

kerupuk kulit di Desa Dukuh Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu akan 

bertambah. 

5. Pengusaha kerupuk kulit di era modern ini diharapkan bisa memanfaatkan 

media sosial, karena media sosial merupakan media yang sangat efektif untuk 

memasarkan produk. Semua orang di dunia bisa melihat sehingga, jangkauan 

promosi sangat luas. Meskipun media sosial tidak mudah digunakan namun, 

tujuannya sebagai sarana promosi dan memperluas pasar. Sehingga 

diharapkan media sosial memberikan kontribusi dalam meningkatkan 



 

 

keuntungan usaha kerupuk kulit di Desa Dukuh Kecamatan Sindang 

Kabupaten Indramayu. 

C. Keterbatasan penelitian  

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan usaha usaha kerupuk kulit di 

Desa Dukuh Kecamatan Indramayu terdiri dari lima varibel, yaitu aset tetap, 

omset penjualan, lama usaha, pendidikan dan media sosial. 

2. Kesulitan dalam proses wawacara karena kesibukan pengusaha dalam 

mengatur waktu wawancara dengan waktu berproduksi dan penjualan. 

3. Kesulitan dalam penyebaran kuisoner karena medan cukup sulit karena pada 

umumnya usaha kerupuk kulit di desa-desa dengan jalan yang bergelombang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


