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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pemaparan yang dijelaskan pada bab 

sebelumnya terkait dengan Peran Home Industri Bakpia Maharani Dalam 

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Gembleb Kecamatan 

Pogalan Kabupaten Trenggalek Dalam Perpektif Ekonomi Islam, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Peran Home Industri Bakpia Maharani Dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat, ialah : 

a. Memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja,  

b. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal. 

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Home Industri Bakpia Maharani 

Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Berikut faktor pendukung, 

ialah : 

a. Tersedianya bahan mentah yang cukup,  

b. Tersedianya tenaga kerja, 

c. Tersedianya modal yang cukup, 

d. Sistem pemasaran yang lancar, 

e. Letak geografis yang strategis dan menguntungkan.  

 

 



125 
 

Sedangkan Faktor penghambat, ialah :  

a. Kurangnya modal kerja, 

b. Infrastruktur yang kurang memadai.  

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap  Peran Home Industri Bakpia 

Maharani Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. 

Usaha yang dikembangkan oleh pengusaha home industri sudah 

sejalan dengan syariat Islam. tentang pemasaran hasil produksi, peneliti 

tidak melihat adanya riba, gharar dan maisir dalam pemasaran yang 

dilakukan oleh responden di desa Gembleb. Pemasaran dilakukan 

dengan mendistribusikan barang langsung dari produsen ke konsumen 

atau agen. Jadi praktek yang dilakukan sangat sederhana yaitu harga 

diterima setelah barang diserahkan.  

Dalam proses produksi peneliti juga tidak melihat adanya 

keharaman dari kue bakpia tersebut dimana dalam pengolahannya tanpa 

menggunakan bahan pengawet apapun yang dapat merugikan 

konsumen. Usaha yang dilakukan oleh pengusaha home industri dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat merupakan usaha 

yang baik dan sejalan dengan syariat Islam karena dilakukan dengan 

usaha dan niat yang baik, tidak adanya pelanggaran syariat serta pihak 

keluarga yang lain seperti istri tidak meninggalkan kewajibannya dalam 

mengatur rumah tangga untuk membantu suaminya. 
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B. Saran  

Berdasarkan temuan di atas bahwa dapat diajukan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek 

Dari hasil penelitian diharapakan Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek memperhatikan produk yang diusahakan oleh masyarakat 

desa Mengkirau dengan memberikan pelatihan-pelatihan, baik untuk 

produksi dan pemasaran produk yang di hasilkan. Serta memudahkan 

pengusaha home industri untuk mendapatkan pinjaman demi 

mengembangkan usaha produksinya. 

2. Bagi Pengusaha home industri Bakpia Maharani  

Dari hasil penelitian ini diharapkan pengusaha home industri 

memperhatikan etika dalam memproduksi suatu usaha, dan melakukan 

usaha sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Bekerja pada jalur halal 

dan tidak hanya mengambil keuntungan semata.  

3. Bagi Mayarakat 

Dari hasil penelitian diharapkan masyarakat mendukung penuh 

dengan adanya usaha Bakpia agar dapat membantu perkembangan 

usaha yang lebih baik lagi. 

4. Bagi Akademik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan. Serta diharapkan dapat dijadikan 

sebagai tambahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus 
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sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang terutama bagi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan 

Ekonomi Syariah. Selain itu diharapkan pihak kampus lebih menambah 

lagi referensi, baik dalam bentuk jurnal, buku, atau yang lainnya 

tentang Peran Home Industri.  

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan maupun kajian selanjutnya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil 

penelitian yang sudah penulis teliti. 


