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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat

mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Efektifitas kerja karyawan dalam Manajemen Produksi pada PT. ViraJaya

RiauPutra ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan pada perusahaan,

meningkat atau tidaknya penjualan tergantung bagaimana manajemen

produksi dan kerja karyawan nya, apakah efektif atau tidaknya dalam

memproduksi aspal jadi yang dipesan oleh konsumen. Efektifitas kerja

karyawan dalam manajemen produksi secara ekonomi akan meningkatkan

penjualan pada perusahaan, perusahaan ini dalam manajemen produksinya

selalu melakukan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan agar sesuai

dengan kesepakatan konsumen. Namun terkadang mengalami hambatan

dikarenakan bahan baku yang selalu putus orderannya sehingga

pemesanan  tidak efektif.

2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap efektifitas kerja karyawan dalam

manajemen produksi pada PT. ViraJaya RiauPutra sudah sesuai dengan

syariat Islam.Hal tersebut di karenakan karyawan pada PT.ViraJaya ini

sudah bekerja secara efektif sesuai dengan perintah Allah,hanya saja masih

ada beberapa orang yang belum efektif dalam menyelesaikan pekerjaan

nya. Dari segi produksi PT.tersebut bebas dari unsur haram. karena

menggunakan bahan baku yang diambil dari kekayaan alam menjadi

bermanfaat dan dapat dirasakan seluruh masyarakat yang membutuhkan.
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Sedangkan dari segi dampak positifnya adalah untuk menciptakan

membentuk manajemen dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan

keadilan dan persaudaraan yang universal, menciptakan kebebasan

individu dalam konteks kesejahteraan sosial, mencapai distribusi

pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, menghasilkan

pengembangan produk yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat

dimasa depan.

Sehingga dengan demikian upaya peningkatan efektifitas kerja

karyawan dalam manajemen produksi pada PT. ViraJaya RiauPutra di

Kecamatan Tambang ini sangat sesuai atau cocok dengan Ekonomi Islam.

B. Saran

Dari hasil analisa dan penarikan kesimpulan sebelumnya, penulis akan

mengemukakan beberapa saran, yaitu :

1. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini seluruh insan akademik dapat

lebih memahami tentang efektifitas kerja karyawan dalam manajemen

produksi persfektif ekonomi islam pada PT.ViraJaya RiauPutra di

Kecamatan Tambang.

2. Diharapkan kepada PT.ViraJaya RiauPutra lebih dapat meningkatkan

efektifitas kerja karyawan dalam memproduksi dan dapat berjalan dengan

lancar dalam jangka panjang. Serta dapat meningkatkan pendapatan

perusahaan PT. ViraJaya RiauPutra Di Kecamatan Tambang.

.


