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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan dan uraian dalam 

bab sebelumnya dan sesuai dengan pengajuan hipotesis, maka dalam bab ini akan 

diambil kesimpulan dan saran. 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, dan dari analisis data yang 

dilakukan oleh penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 18 diperoleh thitung = 

2,545 > ttabel = 1,663 dan nilai signifikan 0,013< 0,05. Nilai-nilai tersebut 

berarti variabel orientasi pasar berpengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja pemasaran.  

2. Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 18 diperoleh thitung = 

3,909 > ttabel = 1,663 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Nilai-nilai tersebut 

berarti variabel inovasi berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja pemasaran. 

3. Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 18 diperoleh thitung = 

4,107 > ttabel = 1,663 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Nilai-nilai tersebut 

berarti variabel modal usaha berpengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja pemasaran.  
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4. Secara bersama-sama variabel orientasi pasar (X1), inovasi (X2) dan 

modal usaha (X3) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja pemasaran perusahaan Troso Jepara (Y). Hal ini dapat 

diketahui dari Nilai Ftabel dengan df = 84 (n–k–1 = 88–3–1) sebesar = 

2,71. ditunjukkan nilai Fhitung = 187,237 > Ftabel = 2,71 dan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05.  

5. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kinerja Pemasaran 

UMKM Tenun Ikat di Kabupaten Jepara adalah Variabel Inovasi. 

Dibuktikan hasil analisis uji regresi linear pada variabel Inovasi nilainya 

sebesar 0,346. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapatlah kiranya penulis 

memberikan saran pada perusahaan Tenun Ikat di Kabupaten Jepara : 

1. Untuk memperbaiki orientasi pasar perusahaan Tenun Troso Jepara agar 

selalu berorientasi pada pelanggan, serta memperhatikan pesaing dengan 

meningkatkan kualitas. Perusahaan Tenun Ikat di Kabupaten Jepara juga 

harus selalu berkoordinasi antar fungsi dalam perusahaan dan selalu 

belajar dari keinginan pelanggan. 

2. Untuk memperbaiki Inovasi produk perusahaan Tenun Ikat di Kabupaten 

Jepara agar selalu berusaha menemukan dan membuat motif baru yang 

lebih menarik serta berusaha mengembangkan produk yang inovatif. 

Perusahaan Tenun Ikatdi Kabupaten Jepara kadang dapat juga 
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menduplikasi tenun lainnya terutama dalam hal motif, dan dapat juga 

menggunkan bahan sintetis yang lebih murah. 

3. Untuk meningnkatkan modal perusahaan Tenun Troso Jepara dapat 

melakukan pengembangan dengan menambah harta biasanya dalam 

bentuk tanah dan bangunan dan asset sehingga dapat berinvestasi agar 

tetap eksis ke depannya. Tenun Troso Jepara yang memiliki Piutang 

usaha dari pembeli dalam skala banyak terutama dari Bali sebaiknya agar 

dicairkan agar menjadi modal baru untuk membeli persediaan baik 

berupa benang, maupun warna yang menjadi bahan utama pembuatan 

tenun. 

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian dalam skala yang 

lebih luas mengenai kinerja pemasaran yang lebih luas di lingkup 

Kabupaten Jepara. 

 

 

 

 

 

 

 


