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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan 

diperoleh dari temuan-temuan hasil penelitian, sedangkan rekomendasi merupakan alternatif dalam 

melakukan tindakan penyelesaian lanjutan yang berguna untuk kondisi yang lebih baik dimasa 

yang akan datang. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian Pengaruh Kebijakan 

Pemerintah di Sektor Batik Terhadap Tingkat Kesejahteraan Pelaku Industri Batik di Kota 

Pekalongan menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Kota Pekalongan di 

sektor batik dapat mempengaruhi kondisi tingkat kesejahteraan pelakunya menjadi lebih baik 

setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, kondisi yang lebih baik tersebut ditunjukkan dengan 

mayoritas pelaku industri batik telah berada pada kondisi tingkat kesejahteraan sedang hingga 

tingkat kesejahteraan tinggi. Kebijakan pemerintah di sektor batik dapat mempengaruhi kondisi 

kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan secara signifikan, didukung dengan 

jawaban dari 100 responden yang 83 orang diantaranya menyatakan bahwa kebijakan pemerintah 

mempengaruhi kesejahteraan mereka berbanding 17 orang yang menyatakan tidak. Sebagian besar 

responden juga menyatakan bahwa kondisi kesejahteraan mereka lebih baik sekarang dibandingkan 

dulu, perubahan kondisi kesejahteraan menjadi lebih baik terjadi pada jangka waktu 5 tahun 

terakhir sesuai dengan tahun pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Pekalongan tentang 

pengembangan sektor industri batik. Kebijakan pemerintah di sektor batik juga dapat 

mempengaruhi perkembangan industri batik di Kota Pekalongan yang terbukti meningkat pesat 

dalam 5 tahun terakhir, batik yang memiliki potensi besar bagi perekonomian Kota Pekalongan 

tidak akan berkembang maksimal jika tidak didukung oleh kebijakan pemerintah. Dengan adanya 

dukungan dari kebijakan pemerintah seperti kemudahan akses pemasaran, promosi dan branding 

Kota Pekalongan sebagai Kota Batik, serta infrastruktur yang mendukung industri batik dapat 

memaksimalkan perkembangan sektor industri batik di Kota Pekalongan karena batik Pekalongan 

menjadi lebih dikenal dan memiliki daya saing sehingga memudahkan para pelaku industri batik 

untuk memasarkan hasil produksi mereka. 
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5.2 Rekomendasi 

Rekomendasi  dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya sehingga dapat menyempurnakan hasil dari penelitian mengenai pengaruh kebijakan 

pemerintah terhadap kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan ini. Beberapa 

diantaranya adalah: 

1. Dengan mayoritas pelaku industri batik yang 87% berada pada tingkat kesejahteraan 

sedang dengan hanya 13% yang berada pada tingkat kesejahteraan tinggi, perlu adanya 

upaya dari pemerintah agar para pelaku industri batik dengan tingkat kesejahteraan 

sedang juga dapat meningkat menjadi lebih sejahtera. 

2. Perlu adanya evaluasi dalam jangka waktu tertentu dari pemerintah mengenai kebijakan 

yang dilaksanakan terutama pada sektor industri batik karena kontribusinya yang besar 

bagi perekonomian Kota Pekalongan, bagaimana pengaruh dari kebijakan tersebut dalam 

naik turunnya industri batik dan keberlanjutan kebijakan pemerintah untuk terus 

mendukung perkembangan sektor batik di Kota Pekalongan. 

3. Dengan ditemukannya fakta bahwa kesejahteraan dipengaruhi oleh kedudukan pelaku 

industri batik menunjukkan adanya kesenjangan dimana para juragan jauh lebih sejahtera 

dibandingkan kedudukan pelaku industri batik lain yaitu pedagang dan buruh, dan para 

buruh juga lebih rentan terhadap naik turunnya industri batik sehingga perlu adanya 

perhatian dari pemerintah untuk menjamin keberlangsungan mata pencaharian mereka 

sehari-hari. 

    


