
 
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A.     Kesimpulan 
 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan 

indikator yakni: 

1. Kelancaran distribusi barang dan jasa benar telah dirasakan oleh 

masyarakat Teluk Masjid setelah adanya pembangunan jembatan 

Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah, sehingga  masyarakat dengan 

mudah mendapatkan bahan-bahan kebutuhannya. 

2. Terciptanya lapangan usaha baru benar telah banyak masayarakat 

membuka lapangan usaha baru setelah adanya pembangunan 

jembatan, sehingga dengan adanya usaha ini masyarakat dapat 

meningkatkan perekonomiannya. 

3. Peningkatan pendapatan masyarakat benar juga telah dirasakan 

oleh masyarakat Kampung Teluk Masjid setelah adanya 

pembangunan jembatan Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah ini, 

peningkatan pendapatan ini salah satunya di hasilkan dari banyak 

nya usaha masyarakat yang muncul. 

 

Dari indikator diatas penulis telah menyimpulkan bahwa Kontribusi 

Pembangunan Jembatan Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Teluk Masjid Kec. Sungai Apit 

Kab. Siak benar telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat   melalui   indikator   kelancaran   distribusi   barang   dan   jasa, 

terciptanya usaha baru, dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54



55 
 
 
 
 
 

 

B.     Saran 
 

 

Setelah memahami hasil penelitian, dengan harapan mampu 

memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Teluk Masjid agar dapat di 

tingkatkan lagi kesejahteraanya. Disamping itu juga dapat memberikan 

manfaat kepada kita secara umumnya. Adapun saran-saran sebagi berikut: 

1. Saran ini di tujukan untuk seluruh masyarakat Kampung Teluk Masjid 

agar  manfaatkan jembatan  Sultan  Abdul  Jalil  Rahmad Syah  dengan 

sebaik mungkin serta selalu sadar bahwa jembatan yang telah dibangun 

harus dijaga bersama-sama. 

2. Saran ini tujukan untuk seluruh aparat pemerintahan Kampung Teluk 

Masjid agar dapat mengelola dan mentata pasar lebih baik lagi serta 

dapat memberikan beberapa pelatihan keterampilan kepada masyarakat 

dan tak lupa juga turut andil dalam mengelola dan merawat jembatan 

Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah. 

3. Saran    ini    ditujukan    untuk    seluruh    pihak    terkait    agar    lebih 

memperhatikan kondisi jembatan dan merawatnya, karena jembatan 

yang telah dibangun ini merupakan aset yang sangat berharga. 




