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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan usaha cake pisang dalam meningkatkan pendapatan keluarga

di Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang secara umum masih dikelola

dengan proses dan peralatan yang sederhana. a) Ibu Nurmadiah,

memperoleh bahan baku secara membeli dipasaran yang sudah

berlangganan, memberi upah pada karyawan perbulan sebesar

Rp400.000/orang, kemudian pengusaha mendistribusikan cake pisang ke

toko-toko yang ada di Bangkinang Kota sebanyak 15 toko dengan

memberikan upah sebesar Rp2000/loyang.b) Bapak Sarul, memperoleh

bahan baku secara membeli dipasaran yang sudah berlangganan, memberi

upah pada karyawan perbulan sebesar Rp200.000/orang, kemudian

pengusaha mendistribusikan cake pisang ke toko-toko yang ada di

Bangkinang Kota sebanyak 10 toko dengan memberikan upah sebesar

Rp1000/loyang. c) Ibu Tati, memperoleh bahan baku secara membeli

dipasaran yang sudah berlangganan, memberi upah pada karyawan

perbulan sebesar Rp100.000/orang, kemudian pengusaha

mendistribusikan cake pisang ke warung-warung yang ada di Bangkinang

Kota sebanyak 10 toko dengan memberikan upah sebesar

Rp200/bungkus. Usaha cake pisang mampu meningkatkan pendapatan
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pemilik dan pekerjanya dan memberikan kesejahteraan bagi keluarga dan

mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

2. Faktor pendukung pengelolaan usaha cake pisang adalah Ketersediaan

buah pisang yang banyak dijual dipasaran, didukung oleh pengolahan

cake pisang yang sederhana, memberikan variasi produk untuk

menciptakan cake pisang dengan rasa yang disukai oleh konsumen, harga

yang terjangkau bagi konsumen, lokasi yang strategis dan banyaknya

peminat cake pisang sehingga mudah mendapatkan pelanggan.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya modal dalam

pengolahan cake pisang, persaingan dengan cake atau bolu biasa, dan

fasilitas untuk pendistribusian masih berbatas.

3. Ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam proses produksi yang

dilakukan oleh pengusaha cake pisang dengan memerhatikan kualitas dan

juga memperhatikan hak karyawan yaitu memberikan upah sesuai dengan

banyak jumlah cake pisang yang telah dibuat dan tidak menunda-nunda

pembayaran upahnya bagi karyawan yang sudah sesuai dengan Ekonomi

Islam, namun jika dilihat dari upaya pengusaha untuk meningkatkan usaha

cake pisang belum maksimal dan ini belum sesuai dengan ekonomi Islam,

karena peluang mengembangkan usaha cake pisang terbuka luas tetapi

peluang tersebut tidak diambil sehingga usaha cake pisang hanya

berkembang di Bangkinang Kota dan tidak sampai ke daerah-daerah lain.
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B. Saran

Dari pemaparan diatas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu

dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu:

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

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

didistribusikan dengan baik.

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

manusia didunia ini pasti diberi kesempatan oleh Allah SWT 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 jangkauan pasar untuk menetap masa depan yang

lebih baik.

3. Kepada pemerintah dan instansi terkait supaya memberikan perhatian

kepada masyarakat yang berkeinginan dan mau berusaha meningkatkan

kehidupannya, baik itu dengan cara membuka usaha atau lain sebagainya,

dengan cara meningkatkan perannya terhadap peningkatan perekonomian

masyarakat melalui pemberian bantuan modal, penyuluhan dan pelatihan

serta memfasilitasi usaha tersebut agar berkualitas dan berdaya saing.


