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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Tandan Kosong Kelapa Sawit di Kepenghuluan Teluk Mega

Kecamatan Tanah Putih dapat mensejahterakan keluarga para pekerja.

Sehingga banyak para pekerja yang menyatakan usaha tandan kosong

kelapa sawit yang menyatakan usaha tandan kosong kelapa sawit ini

memberi kontribusi yang besar terhadap keluarga mereka dan dapat

mensejahterakan keluarga yang lebih baik.

2. Faktor pendukung dalam menjalankan Pengelolaan Tandan Kosong

Kelapa Sawit yaitu tersedianya lahan serta ketersediaan bahan baku

banyak, sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan ini yaitu Kondisi

jalan licin jika hujan, Tempat pengelolaan yang tidak memadai serta alat-

alat yang digunakan masih sederhana.

3. Dari pemaparan diatas bahwa secara umum, pengelolaan tandan kosong

kelapa sawit di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih,

menurut penulis dalam ekonomi Islam usaha ini belum sepenuhnya sesuai

dengan syariat Islam, dilihat dari segi usaha yang dihasilkan usaha ini halal

karena usaha ini bermamfaat bagi para petani ataupun pekebun sawit.

Namun dalam mengelola pengelolaan tandan kosong kelapa sawit ini

memberikan dampak negatif seperti timbulnya asap sehingga
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mengakibatkan pencemaran udara dan dapat merusak lingkungan alam

sekitar dan dapat merusak akan kesehatan masyarakat ataupun para pekerja

itu sendiri. Islam melarang setiap pekerjaan yang menganggu kenyaman

serta menyulitkan orang lain dan pekerjaan yang bersifat merusak seperti

merusak lingkungan, merusak alam sekitar dan merusak mahkluk lainnya.

B. Saran

Dari pemaparan diatas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu

dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu:

1. Kepada pemerintah dan instansi terkait supaya memberikan perhatian

kepada masyarakat yang berkeinginan dan mau berusaha meningkatkan

kehidupannya. Baik itu dengan cara membuka usaha atau lainnya, dengan

cara meningkatkan peran nya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat

melalui pemberian bantuan modal, penyuluhan dan pelatihan serta

memfasilitasi usaha tersebut agar berkualitas

2. Kapada Masyarakat khususnya Para pekerja Pengelolaan Tandan Kosong

Kelapa Sawit dalam menjalankan usahanya harus melakukan pengelolaan

yang baik agar dampak negatif yang disebabkan oleh usaha ini bisa

diminimalisir.

3. Adapun skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dalam materi, pembuatan

skripsi, pemilihan kata dan sebagainya. Oleh karena itu, saran dan kritikan

yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan di

masa yang akan mendatang.


