BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil data yang diperoleh diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1.

Produksi yang dilakukan Bapak H. Majeli sudah memperlihatkan
kemaslahatan (manfaat) untuk masyarakat. Dengan maslahah
tersebut usaha produksi roda kapal yang beliau jalankan menjadi
manfaat dan berkah. Itu semua dapat dilihat dari kebutuhan beliau
yang tercukupi, keluarga serta orang lain yang membutuhkan tanpa
merusak alam dan mengganggu masyarakat sekitar dengan adanya
perindustrian roda kapal yang beliau jalankan. Dengan adanya
produksi roda kapal ini tujuan beliau bukan hanya memperoleh
keuntungan di dunia tetapi juga keuntungan untuk akhirat melalui
mempekerjakan tenaga kerja yang pengangguran sebagai jalan
beribadah kepada Allah SWT.

2.

Dari hasil yang penulis teliti dilapangan ada beberapa hal yang
membuat produksi roda kapal tetap berjalan sampai sekarang, yang
pertama karena permintaan akan roda kapal masih terbilang cukup
ramai, kedua karena adanya tenaga kerja yang mampu memproduksi
roda kapal dan oleh pemilik roda kapal sebagai jalan untuk
beribadah kepada Allah SWT dengan mempekerjakan masyarakat
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yang membutuhkan pekerjaan serta yang ketiga karena modal dari
pemilik usaha roda kapal masih cukup memadai dan memang dari
awal beliau menggunakan modal sendiri.

B. Saran
1. Untuk pengusaha roda kapal untuk tetap terus memproduksi roda kapal
selagi masih ada permintaan dari konsumen dan agar bisa turun
temurun kepada anak cucu, serta untuk mempekerjakan kepala
keluarga yang membutuhkan pekerjaan dengan niat beribadah kepada
Allah SWT.
2. Tetap memproduksi roda kapal dengan tujuan yang ada dalam Islam,
yakni selain hanya untuk mendapat keuntungan serta juga untuk
kemaslahatan umat manusia, serta membantu untuk menciptakan
lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan, karena sebaik-baik
manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain.
3. Untuk Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan masyarakat yang
tidak memiliki pekerjaan atau bahkan bisa membantu pemilik roda
kapal untuk lebih bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan
produktivitasnya agar tidak ada lagi masyarakat yang kesusahan
mencari pekerjaan khususnya di daerah-daerah pedesaan seperti
Nagara tersebut.
4. Untuk peneliti selanjutnya peneliti belum meneliti lebih dalam
bagaimana pekerja roda kapal memanajemen keuangan mereka,
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sehingga dengan penghasilan mereka bahkan dapat menjadi tulang
punggung keluarga. Hal tersebut bisa memberikan peluang kepada
peneliti selanjutnya.

