
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan, maka penulis

mencoba menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap

usaha perahan susu kerbau.

Adapun hasil penelitian terhadap usaha perhan susu kerbau di Desa

Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara dapat diambil kesimpulan :

1. Usaha Dadio di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten

Kampar adalah usaha milik masyarakat dengan bentuk sederhana, dengan

masih mengandalkan tenaga kerja manusia dalam proses pembuatanya.

Usaha dadio dapat meningkatkan pendapatan keluarga pengusaha dadio.

Dan telah bisa memberikan signifikan dalam menopang pertumbuhan

ekonomi dan mengurangi pengangguran.

2. Faktor penghambat yang dihadapi usaha perahan susu kerbau ini yaitu

dalam pemasaran. Pengusaha perahan susu kerbau mayoritas adalah

masyarakat pedesaan yang terpencil, selain itu tidak adanya peran

pemerintah memberdayakan pengusaha perahan susu kebau ini dalam

bentuk pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan konsep

kewirausahaan home industry.

3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha perhan susu kerbau di Desa

Muara Jalai dalam menjalankan Usahanya. Dalam ajaran Islam usaha atau

berbisnis merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan dalam
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masalah muamalah, yakni masalah berkenaan dengan hubungan manusia

bersifat horizontal, segala aktivitas manusia dalam muamalah untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya pada dasarnya diperbolehkan atau mubah

selama tidak ada dalil yang menyatakan haram, sama hal juga dengan

perdagangan atau jual beli atau dalam menjalankan usaha diperbolehkan

dalam Islam, maka para pembisnis dalam menjalankan usahanya harus

memegang prinsip-prinsip Islam, yaaitu: bersikap jujur, tidak curang,

muarah hati, serta barang yang diperjual belikan harus halal dan sesuai

dalam etika dalam bermuamalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberikan beberapa

saran, adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha agar lebih giat lagi dalam memperluas pemasaran dan harus

bisa melihat pasar yang ada, agar produk-produk yang yang dihasilkan

bisa didistribusikan dengan baik.

2. Pengusaha harus sabar dalam menjalani lika-liku kehidupan bahwa semua

manusia di dunia ini pasti diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa

menjadi lebih baik lagi selama manusia itu sendiri mau berusaha merubah

kehidupannya kearah yang lebih baik. Maka yang terbaik pada saat ini

adalah mengusahakan usahanya untuk bertahan bahkan berkembang

menjadi lebih besar jangkaun pangsa pasar untuk menatap masa depan

yang lebih baik,
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3. Bagi pemeritah Provinsi Riau, Kabupaten Kampar agar dapat

memperhatikan dan banyak memberikan masukan kepada pengusaha susu

kerbau serta memberi pelatihan serta penyuluhan demi mengembangkan

usaha perahan susu kerbau, agar usaha ini lebih bisa berkembang dan

bertahan untuk kedepannya.


