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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa keberadaan industri sirup jeruk nipis peras dilihat dari beberapa indikator 

yaitu bahan mentah, tenaga kerja, pemasaran, dan modal. Dan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat dilihat ari beberapa indikator pula yakni pendapatan, 

pendidikan, dan kesehatan. 

Keberadaan industri sirup jeruk nipis peras tidak mengalami kesulitan, 

untuk mendapatkan bahan mentah seperti jeruk nipis dan gula putih para perajin 

mendapatkannya dari luar daerah dengan cara diantar dari Bandung, rata-rata 

bahan mentah yang diperlukan dalam sekali produksi yaitu jeruk nipis 1000kg dan 

gula putih 500kg. Dalam penyerapan tenaga kerjanya dapat menyerap 12 hingga 

18 tenaga kerja tetap tiap industrinya dengan sistem upah yang diberikan ada dua 

yaitu dengan cara harian adapula yang mingguan namun sebagian besar 

menggunakan sistem upah mingguan dengan jam kerja sehari penuh (8 jam) 

dimulai pukul 07.00 – 15.00. Dalam memasarkan produknya saat ini sudah 

memasarkan cukup luas. Cara menyalurkan hasil produksi yang dilakukan dengan 

cara melalui agen dengan pemasaran hasil industri hingga luar kota dan provinsi, 

seperti Bandung, Jakarta, Cirebon, Banten, Bekasi, Semarang, Yogyakarta, 

Cilacap, Kep.Riau, Bali. Modal yang digunakan industri sirup jeruk nipis peras 

lebih dari Rp.10.000.000 dengan asal modal dari pengusaha itu sendiri dan 

pinjaman ke bank, selain modal uang, modal barangpun harus dimiliki oleh 

pengusaha industri sirup jeruk nipis peras seperti mesin pengisian dan 

pembersihan botol. 

Industri sirup jeruk nipis peras berperan terhadap kondisi sosial ekonomi 

pengusaha dan tenaga kerja. Tingkat pendapatan pengusaha industri sirup jeruk 

nipis peras di desa Ciawigebang telah dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan 

kegiatan sehari-hari dimana rata-rata lebih dari Rp. 5.000.000 hingga Rp. 

10.000.000 perbulannya. 74.51% tenaga kerja menjadikan tenaga kerja industri 
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sebagai pekerjaan pokoknya dan untuk pendapatan lebih dari separuh tenaga kerja 

industri berpenghasilan ≤ Rp. 1.000.000. Adapun tingkat pendidikan para 

pengusaha industri sirup jeruk nipis peras di Desa Ciawigebang berpendidikan 

terakhir tamat SMA dan tingkat pendidikan anak pengusaha industri sirup jeruk 

nipis peras sebagian besar memiliki anak yang bersekolah atau lulusan Akademi 

atau Perguruan Tinggi. Pendidikan terakhir tenaga kerja rata-rata tamatan SMP 

dan SMA, namun untuk keterampilan tenaga kerja di bidang industri sebagian 

besar didapatkan dari teman kerja satu profesi. Tingkat kesadaran pengusaha 

industri sirup jeruk nipis peras terhadap pentingnya kesehatan cukup baik salah 

satunya dapat terlihat dari pengusaha yang mengaku selalu memeriksakan 

kesehatannya ketika terasa kurang enak badan ke rumah sakit atau dokter yang 

ada di daerah sekitar. Dan untuk kesehatan tenaga kerja cukup baik dapat 

diindikasi dari tidak adanya penyakit berat yang diderita dan tenaga kerja yang 

sebagian besar memeriksakan kesehatannya apabila terasa sakit ke dokter atau 

puskesmas. 

Keberadaan  industri sirup jeruk nipis peras memberi pengaruh terhadap 

kondisi sosial ekonomi pengusaha dan tenaga kerjanya.  Kebaradaan Industri 

sirup jeruk nipis peras yang dilahat dari empat indikator yaitu bahan mentah, 

tenaga kerja, pemasaran, dan modal, berdasarkan hasil analisis berpengaruh 

terhadap kondisi sosial ekonom masyarat sebesar 14,91%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan, peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran 

yang bisa dipertimbangkan. Berikut adalah saran yang peneliti ajukan: 

1. Bagi Pengusaha Industri sirup jeruk nipis peras sebaiknya sebisa mungkin 

lebih memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat 

khususnya tenaga kerja industri dan lebih mengembangkan industrinya 

seperti memasarkan produknya hingga ke luar darah karena produk sirup 

tersebut sudah cukup dikenal sebagai produk unggulan Kabupaten Kuningan. 
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Karena apabila industri ini lebih berkembang dapat menyerap tenaga kerja 

lebih banyak lagi dan mensejahterakan masyarakat sekitar industri. 

2. Bagi pemerintah dan instansi terkait agar lebih memperhatikan dan 

mengawasi setiap praktika bisnis suatu industri. Dan meningkatkan  

kepedulian pada sektor usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan 

ekonomi makro. Selain itu pemerintah kabupaten Kuningan harus bisa lebih 

mempromosikan potensi daerahnya untuk menyedot konsumen yang lebih 

besar lagi. 

3. Bagi peneliti lain yang hendak meneliti mengenai pengaruh keberadaan 

industri suatu industri terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, semoga 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan dapat dikembangkan lebih 

luas lagi.  


