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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa potensi usaha bisnis senapan 

angin yang ada di Kecamatan Srengat berpotensi cocok dijalankan di 

Kecamatan Srengat. Harga yang stabil dan prospek penjualan senapan angin 

sangat bagus sesuai dengan banyaknya permintaan. Dalam modal awal 

usaha senapan angin sangat efisien tidak terlalu mengeluarkan modal 

banyak dan memiliki perkembangan pasar yang besar bahkan pemasarannya 

kebanyakan di luar pulau. Usaha bisnis senapan angin banyak menyerap 

tenaga kerja dari masyarakat sekitar, hal ini tentu saja menambah 

penghasilan bagi masyarakat dan juga pemilik usaha. Usaha tersebut 

mampu meningkatkan taraf hidup keluarga menjadi lebih baik dari sebelum 

memilih atau bekerja dibidang usaha senapan angin dan tentu saja 

membangun perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. 

2. Gaya kepemimpinan dalam usaha bisnis senapan angin yang diterapkan 

berdasar pada tiga pola dasar yaitu pola mementingkan pelaksanaan tugas 

yang efektif dan efisien dimana pembagian tugas diberikan per devisi untuk 

menghemat waktu, selain itu agar hasil yang dihasilkan maksimal dan 
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karyawan fokus terhadap pekerjaannya masing-masing. Kemudian pola 

mementingkan pelaksanaan hubungan kerjasama, dimana kerjasama yang 

baik  sangatlah penting antara pemilik dan karyawan dan hal ini juga akan 

berpengaruh pada hasil yang dicapai. Dan yang terakhir adalah 

mementingkan hasil akhir dimana pemilik sudah mempercayai karyawan 

dalam proses pembuatan senapan angin, namun sesekali juga akan dipantau. 

Gaya kepemimpinan tidak hanya berdasar pada satu pola dasar saja, akan 

tetapi berbarengan dengan pola-pola lainnya yang saling melengkapi. Selain 

faktor gaji yang lumayan besar, gaya kepemimpinan yang baik menarik 

minat masyarakat sekitar untuk bekerja di industri senapan angin. Artinya 

industri senapan angin ini selain menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi 

masyarakat dan mengurangi pengangguran, juga membangun perekonomian 

masyarakat menjadi lebih baik dengan penghasilan yang diperoleh dari 

bekerja di bidang senapan angin ini. 

3. Secara umum usaha bisnis senapan angin telah sesuai dengan prinsip dalam 

Ekonomi Islam karena usaha senapan angin ini merupakan bagian dari 

kegiatan muamalah. Selain itu usaha senapan angin ini juga memiliki 

potensi yang cukup baik sehingga dapat dikembangkan menjadi lebih besar 

lagi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

 

B. Saran 

1. Melihat prospek yang bagus dari minat konsumen baik didalam maupun 

luar pulau terhadap senapan angin dan juga potensi usaha dibidang senapan 
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angin yang cocok dikembangkan di Kecamatan Srengat, sebaiknya para 

pemilik usaha dibidang senapan angin ini membuat suatu kelompok atau 

komunitas. Dimana dalam komunitas ini nantinya akan membahas 

mengenai standard operasional procedure sebagai upaya peningkatan 

kualitas senapan angin yang dihasilkan agar lebih baik.  

2. Pemerintah diharapkan dapat lebih berperan dalam melakukan pembinaan 

dan pelatihan kepada para pemilik usaha juga masyarakat untuk 

meningkatkan motivasi dalam mengembangkan usahanya, baik melalui 

kegiatan-kegiatan penyuluhan atau sosialisasi maupun media komunikasi 

lain yang menarik, mencakup pengetahuan teknis, sosial dan ekonomi yang 

terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan kuantitas dan kualitas produksi 

dapat terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang khususnya masyarakat di Kecamatan Srengat. 

3. Untuk masyarakat di Kecamatan Srengat dapat ikut mengembangkan usaha 

senapan angin ini. Sebagian masyarakat di Kecamatan Srengat memeluk 

agama Islam, hal ini berarti mereka paham akan usaha yang baik dan halal 

untuk dikembangkan. Dalam Ekonomi Islam berusaha dalam menambah 

pendapatan merupakan bagian dari ibadah guna memenuhi kebutuhan hidup, 

kemaslahatan keluarga dan juga memakmurkan bumi. 


