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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan 

pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Manajemen produksi Home Industry Kerupuk Rejo dalam pandangan 

Ekonomi Islam belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dasar 

Ekonomi Islam, dikarenakan belum memenuhi prinsip rijsun atau 

dapat diartikan kebersihan, kotoran, sampah dan lain-lain. Akan  tetapi 

Home Industry Kerupuk Rejo memberikan pelayanan yang baik sesuai 

dengan Al-Qur’an surat Al-Mulk ayat 2. 

2. Antara kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman pada Home 

Industry Kerupuk Rejo sangatlah seimbang. Home Industry Kerupuk 

Rejo memiliki kekuatan berupa produk yang bisa menjaga kualitasnya 

selama hampir 23 tahun sejak awal berdiri. Namun Home Industry 

Kerupuk Rejo juga memiliki kelemahan yaitu belum menggunakan 

mesin pengering yang mendukung proses pengeringan kerupuk. Hal 

ini akan mengakibatkan turunnya kualitas produk saat musim huna 

tiba. Selain itu Home Industry Kerupuk Rejo juga belum mengantongi 

izin dari Dinas Perizinan dengan alasan belum sempat mendaftarkan 

usahanya pada Dinas terkait. Kelemahan lainnya adalah belum 

terjaganya lingkungan yang bersih dan sehat. Masih banyak terdapat 

kekurangan dalam hal kebersihan serta kesehatan lingkungan. Home 



90 
 

Industry Kerupuk Rejo juga memiliki peluang besar untuk 

mengembangkan usahanya. Saat ini, Home Industry Kerupuk Rejo 

telah memiliki konsumen tetap di 4 wilayah, diantaranya Tulungagung, 

Kediri, Blitar dan Trenggalek. Hal ini dapat menjadi acuan Home 

Industry Kerupuk Rejo untuk mengembangkan usahanya ke kota-kota 

besar yang lain. Namun Home Industry Kerupuk Rejo juga tidak 

terlepas dari ancaman. Diantaranya, munculnya banyak pesaing 

memberikan ancaman yang cukup besar bagi Home Industry Kerupuk 

Rejo. Karena tidak sedikit pesaing yang menghalalkan segala cara 

untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Naiknya bahan baku juga menjadi 

ancaman tersendiri bagi Home Industry Kerupuk Rejo. Karena jika 

harga bahan pokok naik, biaya produksi juga akan naik. Home Industry 

Kerupuk Rejo harus pintar-pintar mengolah biaya produksi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti menyarankan 

sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan Home Industry Kerupuk Rejo 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan, untuk menghasilkan 

kualitas produk yang baik, maka diperlukan juga manajemen produksi 

yang baik. Home Industry Kerupuk Rejo telah menerapkan manajemen 

yang baik sehingga dapat menghasilkan produk yang konsisten 

terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Agar lebih bagus lagi 

kiranya Home Industry Kerupuk Rejo menambah mesin pengering 
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sehingga saat musim penghujan tiba kualitas produk tidak menurun 

dikarenakan kekurangan sinar matahari. Home Industry Kerupuk Rejo 

hendaknya segera melakukan pendaftaran pada Dinas Perizinan agar 

usaha yang didirikan menjadi legal dan aman. Home Industry Kerupuk 

Rejo juga dapat melakukan promosi dengan memanfaatkan media 

yang sudah sangat berkembang dan melakukan pengemasan yang lebih 

modern, misalkan pengemasan dalam plastik yang selanjutnya diberi 

label merk dagang. Sehingga konsumen dapat dengan mudah 

mengenali produk yang dihasilkan Home Industry Kerupuk Rejo. Hal 

tersebut supaya Home Industry Kerupuk Rejo tidak kalah saing 

ditengah persaingan yang ketat antara produsen kuliner khususnya 

produsen makanan ringan seperti kerupuk. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan reverensi dan dokumentasi bagi 

pihak kampus tentang manajemen produksi dalam prespektif islam 

pada Home Industry kuliner. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dilanjutkan dengan 

menggunakan dasar referensi yang lebih akurat tentang produksi dalam 

islam, misalkan dari kitab-kitab karya para ulama. 

 


