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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab

sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perkembangan usaha pembuatan perahu kayu Desa Pungkat Kecamatan

Gaung Kabupaten Indragiri Hilir adalah usaha warisan yang diwariskan oleh

nenek moyang yang diperkirakan sudah ada zaman kerajaaan Indragiri. Jenis

perahu yang berukuran kecil (sampan dan kotak) yang pada umumnya alat

penggeraknya adalah tenaga manusia atau pemanfaatan angin, dengan

pengerjaan masih manual dan tradisional. Saat ini tidak lagi menggunakan

alat yang manual sudah menggunakan mesin, misal dalam proses pengetaman

dan penarahan, jenis bahannya tidak ditentukan dan masa pembuatan relative

singkat. Pada sisi ukuran perahu saat ini tergolong besar digunakan oleh

tawke/bos-bos besar, pedagang dan petani serta nelayan

2. Eksistensi usaha pembuatan perahu ini ditandai produksi usaha tersebut rata-

rata di atas 10 buah pertahun. Faktor yang menjadi pendukung usaha ini tetap

eksis dari masa ke masa yaitu alam yang berada disepanjang sungai,

tumbuhnya usaha disekitar desa dan keahlian pekerja dalam meningkatkan

kuantitas dan kualitas produksi perahu. Sedangkan faktor yang menjadi

kendala usaha ini adalah ketersediaan bahan baku yang sulit didapat dan
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peraturan pemerintah dan undang-undang yang melarang masyarakat untuk

menebang kayu yang ada dihutan.

3. Tinjauan ekonomi Islam pada usaha ini, usaha ini pada sistem keuntungan

menggunakan sistem bagi hasil yang diterapkan sangat relevan dan identik

dengan sistem ekonomi Islam. Pembuatan dan penyediaan bahan baku sangat

identik dengan ajaran ekonomi Islam adalah konsep Istishna’ maka usaha ini

mendukung aplikasi konsep ekonomi Islam.

B. Saran

1. Dalam menjalankan usaha ini, seharusnya perlu dicermati kembali yaitu pada

pengembangan usaha kearah yang lebih modern sehingga usaha ini dapat

berkembang

2. Usaha ini merupakan usaha warisan sehingga disarankan kepada kita untuk

tetap memelihara dan menjaga eksistensi usaha tersebut agar bisa diminati

dari masa ke masa bahkan menjadikannya unik atau  ciri khas dari usaha riau

pada umumnya

3. Usaha ini adalah usaha yang unik dan tinggal hanya dibeberapa daerah, maka

selayaknya usaha ini mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah daerah

maupun pemerintah pusat, sehingga usaha ini menjadi ciri khas perahu

Indonesia seperti kapal buatan makasar yang terkenal dimanca Negara.

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang berkaitan

dengan usaha ini seperti faktor yang mempengaruhi perkembangan dan

pertumbuhan usaha ini serta, konsep pengembangan usaha tersebut.


