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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Atas dasar penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan JF 

Bags, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perusahaan JF Bags adalah suatu perusahaan yang bergerak di 

dalam industri pengolahan tas dan dompet. Proses produksi di 

dalam perusahaan JF Bags terbagi menjadi empat tahap yaitu 

proses persiapan bahan baku (lonjoran), proses anyam, proses 

persiapan aksesoris pendukung dan proses jahit. Untuk 

mendukung hasil penelitian mengenai kesesuaian dengan teori 

Staley dan Morse dilakukan wawancara dengan pemilik 

perusahaan dan empat orang karyawan. 

2. Hasil perbandingan antara teori Staley dan Morse dengan apa 

yang dilakukan oleh perusahaan JF Bags terkait hubungan 

antara aspek fisik produk dengan aspek engineering, produk 

memerlukan tingkat keterampilan khusus dan ketelitian tinggi, 

produk dibuat dalam jumlah yang kecil dan dalam jangka 

waktu yang pendek, factor lokasi dan biaya transportasi, 

produk dengan desain khusus atau produk yang memerlukan 

inovasi tinggi, hubungan dekat antar manusia pada industri 

kecil, fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah, 
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pelayanan yang lebih baik, dan respon atau tanggapan yang 

cepat terhadap perkembangan adalah sesuai. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh di dalam penelitian ini, maka 

peneliti memberi saran sebagai berikut : 

1. Perusahaan JF Bags sesekali perlu mengajak karyawan menghadiri 

berbagai pameran, disamping membantu menjual produk dan pemsaran 

pada saat mengiuti pameran, hal tersebut juga bermanfaat untuk membuka 

wawasan dan menambah pengetahuan karyawan tentang perkembangan  

industri tas, supaya kelak dapat membantu memberi saran, masukan, ide 

untuk menciptakan inovasi-inovasi produk yang akan di hasilkan oleh 

perusahaan. 

2. Perusahaan JF Bags sesekali perlu mengadakan kegiatan outbond yang di 

ikuti seluruh karyawan JF Bags untuk menjaga hubungan antara pemilik 

dengan karyawan serta antar sesama karyawan. 

3. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, pemilik JF Bags dapat 

mengikuti berbagai komunitas pengusaha baik tingkat nasional maupun 

tingkat internasional. Hal tersebut dapat bermanfaat untuk menambah 

relasi dan memperkenalkan produk JF Bags ke lingkup yang lebih luas. 

 

 


