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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Keseimpulan   

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah penulis 

uraikan serta saran bagi home idndustry rotan.Adapun kesimpulan-kesimpulan 

dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. implemantasi manajemen produksi home industry pengrajin rotan 

dikecamatan rumbai kota Pekanbaru yang menerapkan manajemen 

produksi yang bagus adalah : usaha perabot rotan dona, perabot rattan 

handmade dan perabot rotan kurnia sehingga berdampak pada jumlah 

pendapatan yang tinggi pertahunnya. Namun,  usaha rotan nazat dan 

elsindo belum secara keseluruhan menerapkanya. dan dari hasil penelitian 

juga didapat bahwa tanggapan yang baik dengan tanggapan sebanyak 25 

orang atau 92,5% tentang memperhatikan bahan baku yang bagus, dan 

mengedepankan kualitas. namun untuk pembagian jam kerja masih kurang 

bagus dengan tanggapan kadang-kadang sebanyak 15 orang atau 55,5%. 

2. Faktor pendukung dalam usaha kerajinan rotan  diantaranya: letak 

geografis mendukung bahan baku, adanya tenaga kerja yang produktif, 

pangsa pasar yang bagus. Namun disisi lain ada juga yang menjadi faktor 

penghambat diantaranya terkadang bahan baku terbatas , terkadang bahan 

baku yang sulit didapat ketika pesanan melonjak naik, maka untuk 

mendapatkan bahan baku sesuai dengan pemesanan yang sudah ada 

mengeluarkan biaya yang cukup tinggi namun kami tetap menjual kepada 
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konsumen dengan kesepakatan harga awal. Mesin, dalam mengelola usaha 

home indsustry kami lebih tergantung pada cuaca alam dalam proses 

pengeringan, kami tidak memakai mesin yang canggih, karena 

memerlukan modal yang cukup besar. dan modal yang kurang  

3. Dari Tinjauan ekonomi islam home industry rotan sesuai dengan ekonomi 

islam, adanya anjuran bekerja di tempat yang halal dan adanya rasa tolong 

menolong antara karyawan dan pemilik. Dalam ekonomi Islam 

diperlukannya sebuah manajemen yang bagus agar kualitas yang 

dihasilkan juga bermutu. Dengan tujuan akhirnya adalah untuk 

kemaslahatan umat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kepada kesimpulan-kesimpulan yang diambil berkaitan 

dengan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat 

dilakukan dan bermaanfaat bagi kemajuan usaha: 

1. Pemilik usaha home industry rotan: diperlukannya sebuah manajemen 

yang bagus dan terkendala , serta memiliki link bahan baku yang bagus.. 

2. Akademisi: bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


