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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis lakukan, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Usaha tanaman hias di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar di kelola

oleh para pengusaha yang memang bukan penduduk asli dari Kecamatan

Tambang ini. Usaha ini dirintis sekitar  2tahun sampai 4 tahun yang lalu.

Usaha ini dimulai dari modal sendiri dengan luas lahan sekitar 10 x 26 – 1

hektar. Pembibitan dilakukan dengan cara steak dan cangkok dengan beberapa

tahap yang harus dilakukan sebelum pada akhirnya bias dijual kepada

konsumen/pembeli. Meski menggunakan lahan sewa, pengusaha tetap giat

untuk mengembangkan usaha dengan cara tetapmerawat tanaman hias yang

ada serta menambahjenis tanaman yang baru agar minat konsumen tinggi

untuk membelinya serta agar usaha ini bisa terus berkembang.

2. Kontribusinya terhadap masyarakat lemah telah terlihat dari kewajiban yang

telah dipenuhi oleh para pengusaha yaitu kewajiban membayar zakat, infaq

dan juga shadaqah, kemudian adanya pengusaha yang merekrut tenaga kerja

yang berasal dari sekitar Kecamatan Tambang.

3. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa usaha tersebut belum efektif

dalam membantu meminimalisir kesenjangan masyarakat yang lemah dan
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masyarakat dari kalangan atas yang ada di KecamatanTambang dikarenakan

para pengusaha tanaman hias lebih banyak membayar zakat dan

mensedekahkan serta menginfaqkan sebagian hasil dari tanaman itu kepada

panti asuhan, masjid/ mushalla yang sedang dalam pembangunan. Kontribusi

usaha tanaman hias di Kecamatan Tambang sejalan dengan ekonomi Islam

karena tidak adanya hal yang melanggar syari’ah dalam mengembangkan

usaha dan pemasarannya serta sangat sejalan dengan prinsip Islam.

B. Saran

a. 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

keluarga maupun masyarakat melalui pemberian bantuan modal, penyuluhan

dan pelatihan serta memfasilitasi usaha tersebut agar berkualitas dan berdaya

saing yang layak.

b. Kepada masyarakat, khususnya para pengusaha tanaman hias di Kecamatan

Tambang untuk lebih giat dalam meningkatkan kualitas yang dimilikinya

melalui bimbingan/pelatihan tentang wirausaha dan banyak membaca buku-

buku khususnya yang berhubungan dengan usaha tanaman hias. Kemudian

agar tidak adanya kesenjangan lagi, maka penuhilah kewajiban yang telah ada
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sejak zaman Rasulullah yaitu zakat. Agar adanya pemerataan harta antara

masyarakat golongan atas dan masyarakat lemah.

c. Kepada mahasiswa dan akademisi untuk selalu melakukan riset dan

penelitian, khususnya dalam rangka peningkatan dan perbaikan usaha

tanaman hias sehingga hasil risetnya bermanfaat bagi masyarakat.


