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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulanya 

sebagai berikut: 

1. Dalam sistem produksi kue semprong ini sangat mudah dengan mengikuti 

resep yang ada, Jika membuatnya sesuai dengan bahan baku yang 

digunakan dan cara membuat yang benar tentu akan menghasilkan kue 

semprong yang nikmat dan enak dan tentunya menggunakan bahan-bahan 

yang halal. kegiatan produksi yang dilakukan dalam memproduksi kue 

semprong meliputi pengadaan bahan baku, proses produksi, serta 

pemasaran produk. Bahan baku merupakan salah satu factor produksi yang 

sangat penting untuk melaksanakan proses produksi, karena tanpa adanya 

bahan baku, proses produksi tidak akan berjalan. Usaha kue semprong 

adaah usaha yang mengelolah makanan tradisional. Kue semprong adalah 

suatu produk yang dibuat dengan bahan baku tepung terigu,telur dan bahan 

penunjang seperti gula pasir, dan mentega, minyak. Bahan-bahan yang 

digunakan diperoleh dari pasar sekitar yang ada di daerah kecamatan 

tebing tinggi. Pengemasan merupakan salah satu cara dari  produsen untuk 

meningkatkan nilai jual suatu produk. Semakin menarik dan bagus 

kemasan suatu produk maka  harga produk tersebut juga akan semakin 

meningkat. Dalam pengemasan kue semprong, langkah  pertama yang 

dilakukan adalah dengan memasukkan kedalam bungkus  (bungkus 
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persegi panjang) sesuai dengan jumlah masing-masing. Tahap akhir dari 

pengemasan adalah pemberian merek atau label kue semprong yang 

terbuat dari kertas dengan menunjukkan nama produk dan alamat 

produksi. 

2. Produksi kue semprong dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti 

modal yang sedikit dan juga terjadinya ketidakpastian harga bahan baku  

sehingga biaya produksi menjadi tidak menentu membuat keuntungan 

menurun. 

3. Secara umum sistem produksi kue semprong di Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan syariat karena tidak ada hal-

hal yang melanggar dalam hal produksi. Dan telah mampu meningkatkan 

ekonomi keuarga pengusaha dan tenaga kerja. 

 

B. Saran 

1. Kepada para pengusaha agar lebih giat lagi dalam memperluas pemasaran 

dan harus bisa melihat pangsa pasar yang ada. 

2. Kepada para pengusaha kue semprong penulis akan bekerja sama dengan 

para pengada bahan baku agar para pengusaha mudah untuk mencari 

bahan bakunya, dan penulis berharap usaha ini dapat berkembang terus di 

Kecamatan Tebing Tinggi, agar masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi 

tetap maju dalam perekonomiannya.  

3. Kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya 

memberikan perhatian yang lebih terhadap kegiatan perekonomian 

masyarakat khususnya usahakue semprong yang dilakukan masyarakat, 
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agar meningkatkan perekonomian sebisa mungkin pemerintah 

menjalankan fungsinya sebagai simulator yang menggerakkan kegiatan 

ekonomi dengan cara mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap 

masyarakat tentang sebuah usaha kue semprong. 

 

 

 

  

 


