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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan analisis 

deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan path analysis antara kompetensi 

kewirausahan terhadap keberhasilan usaha (Survei pada Pengusaha di Industri 

Genteng Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka) maka 

berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Gambaran mengenai kompetensi kewirausahaan yang dimiliki oleh pengusaha 

di industri genteng jatiwangi menunjukkan bahwa pengusaha di Industri 

Genteng Jatiwangi telah memiliki kompetensi kewirausahaan. Competency to 

protect the business atau kompetensi untuk melindungi bisnis merupakan 

kompetensi yang paling dimiliki oleh pengusaha dalam mempengaruhi 

keberhasilan usaha. Sedangkan kompetensi yang kurang dimiliki dalam 

mempengaruhi keberhasilan usaha adalah competency to manage customer 

credits and collection atau kompetensi untuk mengelola kebijakan kredit 

pelanggan dan penagihan. Kompetensi kewirausahaan yang dimiliki sudah 

cukup baik namun perlu ditingkatkan. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki 

oleh pengusaha genteng jatiwangi, yaitu pengusaha kesulitan untuk 

mempertahankan tenaga kerja yang ada pada perusahaan hal ini terjadi 

dikarenakan minat kerja pada kalangan  usia remaja untuk bekerja di pabrik-

pabrik lain lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja pada pabrik genteng 
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Jatiwangi. Kelemahan selanjutnya adalah pengusaha kurang mampu untuk 

menghadapi persaingan yang semakin meningkat, persaingan ini terjadi baik 

dari sesama produsen lokal maupun dengan yang berada di luar daerah melalui 

produk-produk modifikasinya yang lebih modern dan inovatif. 

2. Gambaran dari keberhasilan usaha yang diukur berdasarkan laba 

(profitability), produktivitas dan efisiensi, daya saing, kompetensi dan etika 

usaha, dan terbangunnya citra baik pada industri genteng jatiwangi Kecamatan 

Jatiwangi Kabupaten Majalengka sudah tercapai dengan baik. Dilihat dari 

volume produksi dan nilai produksi dalam satu bulan. Hasil yang diperoleh 

pada volume produksi rata-rata setiap perusahaan genteng jatiwangi di 

Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka mampu memproduksi 40.000 

buah genteng per bulan dengan nilai produksi rata-rata 60 juta per bulan. 

Berdasarkan temuan mengenai volume produksi dan nilai produksi dengan 

demikian keberhasilan usaha pada perusahaan genteng jatiwangi di 

Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sudah cukup baik. Hal ini sesuai 

peraturan Dinas Perindustrian dan Perdangan Kabupaten Majalengka, tingkat 

volume penjualan indsutri kecil dan menengah minimum sebesar 50 Juta dan 

250 juta. Selain itu dilihat dari dimensi terbangunnya citra baik, daya saing, 

dan etika usaha bahwa keberhasilan usaha pada perusahaan genteng telah 

tercapai dengan baik. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap 

kualitas genteng yang dihasilkan oleh industri genteng di Kecamatan 

Jatiwangi Kabupaten Majalengka.  
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3. Kompetensi kewirausahaan yang dimiliki oleh pengusaha genteng jatiwangi di 

Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dapat menunjang perkembangan 

keberhasilan usaha yang dicapai. Hal ini dapat terlihat dari kompetensi 

kewirausahaan yang dimiliki oleh pengusaha genteng jatiwangi Kecamatan 

Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan pencapaian keberhasilan usaha yang 

dapat dilihat dari pencapaian volume produksi, nilai produksi, terbangunnya 

citra baik, etika usaha dan daya saing industri genteng jatiwangi Kecamatan 

Jatiwangi Kabupaten Majalengka. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa 

hal mengenai kompetensi kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha, yaitu : 

1. Kompetensi kewirausahaan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha 

para pengusaha di industri genteng Kecamatan Jatiwangi Kabupaten 

Majalengka. Untuk itu diperlukan peran semua pihak untuk membantu 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki baik melalui penyuluhan atau 

pemberian informasi,serta membentuk kelompok pengusaha yang bertujuan 

untuk bersama-sama membahas permasalahan yang dikeluhkan oleh 

pengusaha genteng di industri genteng jatiwangi Kecamatan Jatiwangi 

kabupaten Majalengka sehingga memperoleh tambahan pengetahuan 

mengenai usahanya. 

2. Industri genteng jatiwangi Kecamatan Jatiwangi kabupaten Majalengka 

merupakan  industri yang cukup diandalkan dan berpengaruh terhadap 

pendapatan daerah sehingga mampu memajukan perekonomian daerah. Maka 
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disarankan pada dinas terkait untuk mengelola dan membangun infrastruktur 

yang memadai sehingga dapat memudahkan aktifitas usaha, secara berkala 

memberikan informasi mengenai pengembangan teknik usaha, pengembangan 

teknologi usaha dan peningkatan daya saing sesuai dengan kebutuhan indsutri 

genteng jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. 

 


