
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Manajemen pengelolaan usaha air Sikumbang, dari segi tenaga kerja pada

umumnya sudah mencukupi. Dilihat dari segi modal yang dibutuhkan

masih belum mencukupi. Ini disebabkan karena keterbatasan modal baik

pemilik maupun pengecer dalam memproduksi dan menyalurkan air ke

masyarakat. Dari segi manajemen, pengelolaan usaha air Sikumbang

belum sepenuhnya menerapkan fungsi-fungsi manajemen sehingga

pengusaha kurang tanggap dalam teknik berproduksi yang baik. Hal ini

terlihat dari segi perencanaan, seperti tidak adanya perencanaan yang

matang terhadap hasil yang ingin dicapai, disamping itu pengorganisasian,

pengarahan maupun evaluasi juga tidak mendapatkan perhatian yang

cukup terhadap pengembangan usaha ini. Dari segi teknologi, alat

transportasi yang digunakan masih kurang serta dilihat dari segi

pemasaran, usaha air Sikumbang ini laku dipasaran sehingga permintaan

konsumen semakin meningkat.

2. Kendala yang di hadapi oleh pengusaha air Sikumbang di Desa Pulau

Sarak adalah kendala dalam modal yaitu sulitnya untuk mendapatkan

modal tambahan, dan kendala dalam peralatan yaitu masih terbatasnya

peralatan yang dimiliki oleh pengusaha air Sikumbang, seperti

penyaringan air dan keran air yang masih sedikit sehingga memperlambat

pengecer dalam mengambil air tersebut.
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3. Pada pengelolaan usaha air Sikumbang ada yang tidak sesuai dengan

prinsip ekonomi Islam yaitu adanya unsur riba, seperti dalam memperoleh

modal, para pengusaha ini masih menggunakan bank-bank konvensional

yang menerapkan bunga kredit. Selain itu dalam pendistribusian air

Sikumbang ini terdapat kesenjangan atau selisih harga,. Manajemen

pengelolaan sumber air Sikumbang belum terealisasi dengan baik, karena

masih ada pengusaha air Sikumbang yang kurang memperhatikan

kebersihan peralatan yang digunakan, sehingga kadang air yang tersalur ke

konsumen kurang bersih.

B. Saran

Dari pemaparan di bab sebelumnya penulis ingin memberikan beberapa

saran terkait dengan manajemen pengelolaan sumber mata air Sikumbang di Desa

Pulau Sarak itu yaitu :

1. Untuk para pengusaha air Sikumbang di Desa Pulau Sarak agar mengelola

usaha ini dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan manajemen

pengelolaan yang baik sehingga usaha ini dapat lebih berkembang dan

menciptakan kepuasan konsumen.

2. Untuk Pemerintah setempat agar bisa memberikan bantuan dan dukungan

baik materil maupun moril kepada pengusaha dalam menjalankan usaha

yang sudah mereka rintis dengan susah payah, karena usaha air sikumbang

ini sudah sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan

walaupun dalam kapasitas yang kecil.



3. Kepada Mahasiswa dan Akademisi untuk selalu melakukan riset dan

penelitian, khsususnya dalam rangka peningkatan dan perbaikan usaha air

sikumbang sehingga hasil risetnya bermanfaat bagi masyarakat dan bisa

meningkatkan pendapatan daerah/Negara.


