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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam bagian terdahulu dalam 

penelitian ini, maka dapat di ambil kesimpulan: 

1. Potensi agrobisnis perkebunan pinang dalam mningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Desa Benteng Utara Memiliki potensi yang amat baik karena 

mata pencaharian pokok berada pada sector agraris dangan harga relatif stabil 

dengan rata-rata harga Rp. 6.000-10.000 perkilogram. dengan pengelolaan 

yang relatif mudah karena dapat dikerjakan oleh semua golongan, dari anak-

anak, orang tua baik laki-laki maupun perempuan. 

2. Upaya dilakukan masyarakat di Desa Benteng Utara ini untuk meningkatkan 

kesejahteraan melalui optimalisasi pinang adalah masyarakat 

membudidayakan pinang secara intensif dengan pemeliharaan dan perawatan 

yang baik, mulai dari tahap pembibitan, masyarakat harus memilih bibit yang 

berkualitas yang sudah diseleksi, perawatan, sampai pada penanganan hasil 

pinang. Kebun pinang yang mendapatkan perawatan secara baik dan benar 

mampu bertahan hingga ratusan tahun. 

3. Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah usaha perkebunan pinang yang ada di Desa  

Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang telah sesuai dengan prinsip 

Ekonomi Syariah. Usaha yang dijalankan oleh pengusaha perkebunan pinang 
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ini adalah usaha yang baik dan sejalan dengan syariat Islam, karena dilakukan 

dengan niat baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Bahan yang 

diproduksi adalah bahan yang halal yaitu biji pinang. Disamping itu, usaha 

perkebunan pinang ini juga membantu kebutuhan pokok mereka sehari-hari 

dan sebagian uang mereka masih bisa disisihkan untuk ditabung. Hal ini 

berarti usaha perkebunan pinang ini telah membantu para pengusaha dalam 

mencapai tujuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan, memanfaatkan waktu 

dengan sebaik-baiknya. 

B. Saran-saran 

Berdasarkkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada pemerintah Kecamatan Sungai Batang agar peduli dan  

memberikan perhatian lebih dan dorongan kepada masyarakat desa 

Benteng Utara untuk membudidayakan pinang secara intensif, dan 

mengadakan penyuluhan, mengenai pemilihan bibit yang bagus dll. 

2. Kepada masyarakat Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang 

khususnya petani perkebunan pinang agar mempelajari dan mengetahui 

cara-cara membudidayakan pinang secara intensif dan  lebih serius dalam 

menggeluti usaha perkebunan pinang,agar perekonomian masyarakat 

Benteng Utara semakin Meningkat. 

 


