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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, dan analisis 

data maka dapat diketahui bahwa konveksi ditulungagung dalam melakukan 

proses produksi sudah didasari dengan sistem produksi secara islami yang 

meliputi : 

1. Faktor tanah diterapkan dengan baik seperti pemanfaatan lahan kosong 

yang digunakan sebagai tempat produksi.  

2. Faktor tenaga kerja diterapkan dengan memberdayakan warga sekitar 

lokasi produksi, mengedepankan nilai-nilai spiritual, serta seerta 

memberikan pelatihan-pelatihan skill terhadap karyawan.  

3. Dalam proses pengambilan keuntungan dilakukan dengan cara halal. 

Seperti halnya mengambil keuntungan 25%, 27%, 28%. Akan tetapi, dalam 

melakukan kerjasama permodalan belum islam. Karena masih 

menggunakan bank konvensional. 

4. Faktor organisasi kurang begituterkoordinir dengan baik, karena masih 

lingkup keluarga. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan dengan pengisian 

kekosongan jabatan melibatkan yang mempunyai hubungan sedarah.  
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B. Saran  

Saran-saran yang bisa diberikan terkait dengan penelitian ini yaitu :  

1. Bagi pihak konveksi agar produkis yang dihasilkan memiliki kualitas yang 

sangat bagus, melakukan inovasi dalam produk. 

2. Sebaiknya dalam pengambilan permodalan menggunakan sistem bagi hasil. 

Karena pembagian keuntungan berdasarkan oleh porsi modal yang 

diberikan. 

3. Buat para peneliti agar lebih banyak mengkaji tentang penerapan sistem 

ekonomi islam dalam kegiatan wirausaha sehingga nilai-nilai islam dapat 

lebih diterapkan dalam kegiatan wirausaha.  

C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti 

mampu menyelesaikan tugas dalam penulisan skripsi ini. Peneliti menydari 

bahwa masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari 

bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam segi teknis 

penulisan maupun metodologi dan isi. Hal ini disebabkan keterbatasan 

pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pembaca, selain itu 

juga memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu ekonomi islam. Semoga 

Allah meridhoinya, amin ya robbal’alamin... 

 


