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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis pada usaha 

konveksi GG Sport maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis antara teori Staley and Morse dengan apa yang dilakukan 

konveksi GG Sport berkaitan dengan 10 indikator teori Staley and Morse 

tentang Sifat produk dan dinamika pada usaha, bahwa dari hasil penelitian 

tersebut terdapat 9 indikator yang dinyatakan sesuai yaitu Hubungan 

antara aspek fisik produk dengan aspek engineering, Produk memerlukan 

tingkat keterampilan khusus dan ketelitian yang tinggi, Produk dibuat 

dalam jumlah kecil dan dalam jangka pendek,  Produk dengan desain 

khusus atau produk yang memerlukan inovasi tinggi, Produk massal atas 

produk atau material tertentu (supporting industry), Hubungan dekat antar 

manusia pada Industri Kecil, Fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang 

rendah, Pelayanan yang lebih baik, Respon atau tanggapan yang tepat 

terhadap perkembangan. Sedangkan 1 indikator dinyatakan tidak sesuai 

yaitu pada indikator, Faktor lokasi dan biaya transportasi. 

2. Hasil analisis dari apa yang sudah dilakukan konveksi GG Sport 

berdasarkan teori Staley and Morse pada variabel Hubungan antara aspek 

fisik produk dengan aspek engineering dinyatakan sesuai karena dalam 

proses pengerjaannya lebih mengutamakan aspek fisik atau keterampilan 

yaitu keterampilan dalam hal memotong kain sesuai dengan pola, menjahit 

kain sesuai dengan pola yang dibuat dan melakukan Quality Control agar 

produk yang di produksi benar – benar layak untuk digunakan konsumen. 

Untuk Quality control seperti pemotongan benang sisa-sisa penjahitan, 

pengecekan kancing dan pengemasan sesuai dengan ukuran kaos dan baju 

3. Hasil analisis dari apa yang sudah dilakukan konveksi GG Sport 

berdasarkan teori Staley and Morse pada variabel Produk memerlukan 

tingkat keterampilan khusus dan ketelitian yang tinggi dinyatakan sesuai 

karena setiap tahap yang dilakukan memerlukan keterampilan khusus dan 
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ketelitian yang tinggi seperti memotong kain, menjahit kain sesuai dengan 

pola, melakukan pengecekan atau quality control. 

4. Hasil analisis dari apa yang sudah dilakukan konveksi GG Sport 

berdasarkan teori Staley and Morse pada variabel Produk dibuat dalam 

jumlah kecil dan dalam jangka pendek dinyatakan sesuai karena produk di 

produksi setiap harinya oleh konveksi GG Sport menggunakan 5 line jahit 

dan setiap line jahit mampu memproduksi 20 produk dengan beragam 

warna dan jenis. 

5. Hasil analisis dari apa yang sudah dilakukan konveksi GG Sport dengan 

teori Staley and Morse pada variabel Produk massal atas produk atau 

material tertentu (supporting industry) dinyatakan sesuai karena konveksi 

GG Sport dapat diproduksi massal atas produk yang ada serta 

membutuhkan material tertentu seperti kancing, aksesoris dll. 

6. Hasil analisis dari apa yang sudah dilakukan konveksi GG Sport 

berdasarkan teori Staley and Morse pada variabel Produk dengan desain 

khusus atau produk yang memerlukan inovasi tinggi dinyatakan sesuai 

karena setiap produk yang dihasilkan konveksi GG Sport memerlukan 

inovasi yang tinggi dan mampu menerima pesanan berupa desain khusus 

dari konsumen. 

7. Hasil analisis dari apa yang sudah dilakukan konveksi GG Sport 

berdasarkan teori Staley and Morse pada variabel Hubungan dekat antar 

manusia pada Industri Kecil dinyatakan sesuai jika hubungan komunikasi 

antara pemilik dengan seluruh karyawan terjalin dengan baik dan saling 

mengenal satu dengan yang lainnya. 

8. Hasil analisis dari apa yang sudah dilakukan konveksi GG Sport 

berdasarkan teori Staley and Morse pada variabel Fleksibilitas operasi dan 

biaya overhead yang rendah dinyatakan sesuai karena pada proses 

produksinya berada di satu tempat dan biaya overhead yang dikenakan 

rendah. 
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9. Hasil analisis dari apa yang sudah dilakukan konveksi GG Sport 

berdasarkan teori Staley and Morse pada variabel Pelayanan yang lebih 

baik dinyatakan sesuai karena konveksi GG Sport ketika ada pemesanan 

akan dilayani dengan baik, nyaman dan mengutamakan attitude agar 

konsumen merasa nyaman. 

10. Hasil analisis dari apa yang sudah dilakukan konveksi GG Sport 

berdasarkan teori Staley and Morse pada variabel Respon atau tanggapan 

yang tepat terhadap perkembangan dinyatakan sesuai bahwa pemilik 

konveksi GG Sport sangat responsive terhadap perkembangan yang 

terjadi, biasanya melalui media internet, mengikuti event, menghadiri 

pameran fashion dan mengikuti pasar. 

11. Hasil analisis dari apa yang sudah dilakukan konveksi GG Sport dengan 

teori Staley and Morse pada variabel Faktor lokasi dan biaya transportasi 

dinyatakan tidak sesuai karena harga produk dari konveksi GG Sport ini 

bukan berasal dari jauh dekatnya lokasi produksi ke konsumen tetapi 

berasal dari bahan yang digunakan, lama pengerjaan produk dan tingkat 

kesulitan produksi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

peneliti memberi saran sebagai berikut : 

1. Konveksi GG Sport dapat melakukan training atau pelatihan terhadap 

karyawan yang berguna untuk mengasah kemampuan para karyawan 

pada bidangnya agar dapat mengurangi kendala pada proses produksi 

seperti produk cacat pada produk. 

2. Konveksi GG Sport dapat meningkatkan kemampuan dalam hal 

mendesain untuk bisa lebih mengikuti permintaan konsumen yang 

semakin tinggi dan juga dapat menjadi suatu nilai tambah, jadi pemilik 

konveksi GG Sport harus mengikuti perkembangan yang terus 

berubah. Mengikuti perkembangan tidak hanya dari sekitaran saja 

namun bisa dari media internet yang bisa menjadi sumber inspirasi 
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untuk mengembangkan produk dengan kualitas yang terbaik dan selalu 

berinovasi atas produk yang dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


