
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis data dan 

keterangan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil uji F diketahui nilai Fhitung (177,184)> Ftabel (2,72), dan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05, jadi dapat dijelaskan bahwa Kualitas produk, 

Inovasi, Orientasi teknologi secara bersamaan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keunggulan bersaing pengusaha Batik Jepara. 

2. Hasil uji t untuk pengaruh kualitas produk terhadap keunggulan bersaing 

pengusaha Batik Jepara diketahui nilai thitung = 3,012> ttabel (1,669) dan 

nilai signifikan 0,004< 0,05, jadi dapat dijelaskan bahwa kualitas produk 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keunggulan 

bersaing pengusaha Batik Jepara. 

3. Hasil uji t untuk pengaruh inovasi terhadap keunggulan bersaing 

pengusaha Batik Jepara diketahui nilai thitung = 5,961 > ttabel (1,669) dan 

nilai signifikan 0,000< 0,05, jadi dapat dijelaskan bahwa inovasi 

mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap keunggulan 

bersaing pengusaha Batik Jepara. 

4. Hasil uji t untuk pengaruh orientasi teknologi terhadap keunggulan 

bersaing pengusaha Batik Jepara diketahui nilai thitung = 2,921 > ttabel 
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(1,669) dan nilai signifikan 0,005< 0,05, jadi dapat dijelaskan bahwa 

orientasi teknologi mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap 

keunggulan bersaing pengusaha Batik Jepara. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan faktor yang paling dominan terhadap keunggulan 

bersaing pengusaha Batik Jepara adalah variable orientasi pasar dan terakhir 

inovasi, maka dapat disarankan untuk meningkatkan keunggulan bersaing 

pengusaha Batik Jepara yaitu: 

1. Dalam hal kualitas produk, para pengusaha batik di Jepara diharapkan 

agar membuat batik yang warnanya tahan lama dan awet. Bahan baku 

pembuatan batik dicari yang berkualitas dan kuat. Desain batik Jepara 

agar dibuat yang menarik serta menggunakan bahan alami sehingga aman 

digunakan. Batik jepara agar dibuat dengan menggunakan bantuan alat 

yang canggih sehingga dapat dibuat dalam volume banyak.  

2. Dalam hal orientasi teknologi, para pengusaha Batik Jepara diharapkan 

agar menggunakan teknologi dalam kreativitas dan eksperimen melalui 

pengenalan produk batik baru serta pengembangan dalam proses-proses 

baru. Para pengusaha agar selalu memperhatikan layanan kepada 

pelanggan. Para pengusaha agar mendukung proses inovasi. Para 

pengusaha agar selalu berupaya untuk membuat teknologi agar mudah 

pembuatannya dan mudah dalam mengoperasionalkan usaha pembuatan 

batik. 



 

 

 

3. Dalam hal inovasi para pengusaha Batik Jepara diharapkan agar 

melakukan penemuan produk batik jenis baru dan inovasi penggunaan 

bahan warna alami. Para pengusaha agar mengembangkan beragam 

produk baru dengan mengembangkan model dan ukuran produk batik. 

Para pengusaha agar berusaha mengembangkan produk walau kadang 

melakukan duplikasi dalam desain dan fungsi batik. Para pengusaha agar 

mengembangkan produk batik dengan bahan sintetis seprrti kain misris, 

atau combat sehingga tidak hanya katun atau sutera. 

4. Untuk penelitian kedepan diharapkan dapat diambil obyek yang lebih 

luas, seperti lingkup Jawa Tengah serta ditambah variabel bebasnya 

dengan orientasi kewirausahaan dan orientasi pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


