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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas serta berdasarkan data 

yang penulis peroleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas 

dalam skripsi ini. Maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

Usaha kerajinan kopiah jangang adalah salah satu usaha yang 

dilakukan masyarakat di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan 

Kabupaten Tapin. Usaha yang didominasi oleh kaum perempuan ini 

dikerjakan sebagai usaha sampingan mereka. Usaha ini sudah lama ada di 

kecamatan Candi Laras bahkan sudah turun temurun. Untuk menghasilkan 

sebuah kopiah jangang ibu-ibu pengrajin mengerjakannya melalui 

beberapa tahapan yaitu persiapan bahan baku, penghalusan akar jangang, 

pembuatan kopiah jangang, pemberian motif, dan pemberian warna. Untuk 

penjualan, perajin biasanya menjual kopiah jangang yang sudah dibuat 

kepada pengepul yang datang ke setiap rumah mereka. 

Kontribusi yang diberikan dari usaha kopiah jangang yang dikerjakan 

oleh ibu-ibu perajin tersebut sebagian perajin kopiah jangang berpendapat 

menurut mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam 

keluarga, sebagian lagi berpendapat bahwa pendapatan sebagai perajin 

kopiah jangang hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beberapa 

hari saja. Ini berarti mereka semua menggunakan pendapatan mereka 

untuk kebutuhan primer bukan untuk kebutuhan bersifat berlebihan seperti 
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untuk keinginan yang bersifat bermewah-mewahan. Selain itu terciptanya 

lapangan pekerjaan. Di mana kerajinan kopiah jangang ini bisa dijadikan 

alternatif sebagai usaha sampingan ibu-ibu dirumah sambil mengurus 

keluarga. 

B. Saran  

1. Untuk perajin kopiah jangang di desa Baringin A Kecamatan Candi 

Laras Selatan Kabupaten Tapin hendaknya agar selalu 

mempertahankan dan mengembangkan usaha kopiah jangang ini agar 

kopiah jangang dikenal lebih luas lagi. 

2. Untuk pemerintah dan aparat desa Baringin A, melihat dari banyaknya 

minat masyarakat untuk melakukan usaha kerajinan kopiah jangang 

hendaknya agar memberikan perhatian secara khusus kepada para 

perajin di Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten 

Tapin. Misalnya, membentuk kelompok untuk para perajin dan 

memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha kerajinan kopiah 

jangang. 


