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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada analisis penelitian dan pembahasan yang telah 

di kemukakan pada Bab IV tentang penelitian yang berjudul ”pengaruh 

integrasi produksi dan orientasi pasar terhadap peningkatan penjualan 

tempe  pada UD AMA Mojokerto” peneliti dapat menarik bebrapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Integrasi produksi berpengaruh terhadap peningkatan penjualan 

dimana proses produksi berperan penting terhadap kualitas produk, 

jumlah atau target untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

2. Orietasi pasar berpengaruh terhadap peningkatan penjualan dimana 

dalam hal ini orientasi pasar merupakan strategi-strategi dari perusahan 

dengan cara memberi masukan dari konsumen terhadap perusahaan 

terhadap produk  sehingga menciptakan kepuasan terhadap konsumen  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh integrasi 

produksi dan orientasi pasar tehadap peningkatan penjualan tempe pada 

UD AMA Mojokerto berpenaruh positif. Hal ini terbukti dari dengan 

meningkatnya  penjualan  pada bulan April 2019  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka diberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan keputusan 

pembelian.. Adapun saran-saran yang diberikan bagi perusahaan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Tetap mempertahankan ataupun meningkatan penjualan melalui 

kualitas produk dan masukan dari konsumen untuk perusahaan serta 

mendapatkan peningkatan jumlah konsumen, karena nilai kualitas 

produk yang diberikan oleh pihak produsen  masih sangat perlu untuk 

ditingkatkan. 

2. Mengevaluasi kembali dan meningkatkan kualitas pelayanan 

pegawainya dalam membangun hubungan yang baik dengan 

konsumen dalam pelayanan jasa, kualitas pelayanan, komunikasi dan 

kepercayaan yang diberikan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya di harapkan agar menambah faktor-faktor 

penunjang yang lain dalam menyumbangkan hasil penelitian ini agar 

hasil penelitian lebih dapat di generalisasi. 

4. Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi peningkatan kualitas 

dan kuantitas sumberdaya manusia. 

C. Penutup  

Alhamdulillah atas bimbingan dan petujuk Allah SWT penelitian ini 

dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa apa yang telah dipaparkan 

dalam karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari 

segi penulisan bahasa maupun isi yang terkandung. Oleh karena itu 

saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis 

demi kesempurnaan penulisan berikutnya. Semoga penelitian ini bias 

bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca Aamiin. 

Akhirnya dengan memanjatkn doa mudah mudahan penelitian ini 

membawa manfaat bagi pembaca dan bagi diri penulis, selain itu juga 

mampu memberikan hasanah keilmuan yang positif bagi pembaca. 


