
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya serta hasil

penelitian yang dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan dan saran

sebagai berikut:

1. Kontribusi Usaha Tahu di Kelurahan Langgini dapat meningkatkan

perekonomian keluarga, yaitu membantu ekonomi keluarga,

mengembangkan pendapatan keluarga (membantu memenuhi kebutuhan

pribadi dan anak-anak, meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan

mengatur keuangan keluarga).

2. Faktor Pendukung Kontribusi Usaha Tahu Dalam Meningkatkan

Perekonomian Keluarga diantaranya adalah Usaha tahu ini telah terdaftar

di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kec. Bangkinang. Kelima

pengusaha tahu di Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Usaha tahu ini

juga telah terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu usaha

tahu ini juga didukung penuh oleh pemerintah Kelurahan Langgini pada

khususnya dan Kecamatan Bangkinang pada umumnya, serta dalam hal

pemasarannya usaha ini juga telah bekerja sama dengan pedagang pasar

impres yang ada di Kecamatan Bangkinang. Sedangkan faktor

penghambatnya yaitu, keterbatasan modal, bahan baku yang harus di

tanam kacang kedelai, kemasan produk  yang masih sederhana,sebagai

usaha tahu belim memiliki label dan tansda pengenal usaha.
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3. Kontribusi Usaha Tahu Dalam Meningkatkan  Perekonomi Keluarga

Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, telah sesuai pada hukum syar’I dan

ketentuan-ketentuan Islam yang berlaku.

B. Saran

Penelitian ini memberikan kontribussi dalam memperkaya pemahaman

yang lebih sistematik akan Kontribusi Usaha Tahu Dalam Meningkatkan

Perekonomi Keluarga  pada umumnya dalam  peningkat kesejahteraan

Keluarga Menurut Ekonomi Islam.

1. Kepada pemerintah lebih memperhatikan perlindungan agar tenaga kerja

Usaha Tahu terlindungi dari pemanfaatan Usaha Tahu dan perlindungan

tenaga kerja ketika bekerja.

2. Kepada departemen perindustrian dan perdagangan untuk memberikan

penyuluhan tata cara berdagang dan usaha tahu.

3. Kepada Pengusaha tahu untuk tetap mempertahankan bahan dasar dari

pembuatan tahu yang terdiri dari bahan-bahan yang halal untuk

dikonsumsi. Karena usaha tahu merupakan usaha yang baik dan sejalan

dengan syari’at Islam dan dilakukan dengan niat yang baik sehingga

usaha in juga berdampak positif bagi masyarakat.


