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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Hasil temuan penelitian yang dianalisis dan dibahas pada bab 

sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari fokus penelitian. 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian berikut ini adalah: 

1. Peranan industri genteng dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa Sukorejo dengan memberikan efek pada tersedianya lapangan kerja, 

pemanfaatan sumber daya lokal, dan mampu menumbuhkan usaha 

daerah. Indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sukorejo 

yang nyata ditandai dengan; Pertama, pemerataan pendapatan. Kedua, 

kondisi perumahan dan pemukiman yang semakin layak huni. Ketiga, 

kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Keempat, 

pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. 

2. Di tinjau secara perspektif ekonomi Islam, industri genteng ini sudah 

sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam peranannya. Karena 

setiap orang dalam memperoleh sumber-sumber daya itu dilakukan 

dengan cara adil, bertanggung jawab atas kewajiban masing-masing, dan 

saling memberikan jaminan sosial.. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang terangkum dalam kesimpulan diatas 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat desa Sukorejo. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

diterapkan masyarakat desa Sukorejo yang terlibat dalam kegiatan industri 

genteng dengan selalu mempertimbangkan kesejahteraan individu lainnya, 

selain itu penting juga menerapakan prinsip Ekonomi Islam secara 

konsisten supaya usaha yang dilakukan dapat mendapatkan hasil dan 

bermanfaat tidak hanya manfaat di dunia tetapi bermanfaat di akhirat. 

2. Bagi pengusaha industri genteng. Para industri genteng hendaknya 

melakukan pencatatan secara lebih terperinci dari biaya-biaya yang 

dikeluarkan dari awal hingga akhir dan pendapatan dari penjualan genteng. 

Sehingga penghasilan atau laba yang diperoleh akan lebih jelas bukan 

hanya atas dasar perkiraan saja. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

acuan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama dan penulis 

sarankan supaya melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang 

permasalahan kesejahteraan di objek penelitian yang lebih besar lagi dari 

penelitian ini, karena permasalahan kesejahteraan yang ada masih sangat 

banyak dan perlu untuk dibahas serta mencari solusi yang tepat dalam 

memecahkan masalah kesejahteraan. 


