BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada manajemen produksi
dan distribusi PT. Ciomas Adisatwa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sistem produksi PT. Ciomas Adisatwa terdiri dari 3 sesi, yaitu penanganan
ayam sebelum pemotongan, penanganan ayam saat pemotongan, dan
penanganan ayam setelah pemotongan. Penanganan dan pemotongan ayam
dilakukan sesuai anjuran MUI (animal walfare) dan sesuai syariat Islam.
Pemotongan ayam juga dilakukan oleh penyembelih yang sudah mendapat
sertifikasi potong oleh LPPOM MUI.
2. Sistem distribusi yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dimulai dari
penerimaan pesanan, pelimpahan pesanan ke bagian produksi atau gudang
sesuai dengan permintaan customer, penimbangan ulang produk,
penerbitan surat pengambilan ayam dan surat jalan, crosscheck kesesuaian
produk dengan pesanan, pengecekan kualitas oleh QC (quality control),
penyimpanan produk pada saat dalam perjalanan, pengecekan oleh security,
hingga pada akhirnya produk sampai ke tangan customer.
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3. Dalam pandangan manajemen syariah, bisnis/usaha yang dilakukan oleh
PT. Ciomas Adisatwa ini baik dari segi manajemen produksi bahkan
distribusi tidak terdapat unsur yang menyimpang dari ajaran Islam.
Manajemen produksi dan distribusi dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
Kualitas dan mutu produk juga sangat terjaga dan terjamin tidak
membahayakan konsumen, sehingga PT. Ciomas Adisatwa bisa
memberikan maslahah bagi customer dengan produk-produknya.

B. Saran
1. Bagi PT. Ciomas Adisatwa
a. Menjalankan suatu manajemen yang benar-benar sesuai dengan syariat
Islam, dari segi pengarahannya selain dari sarana prasarana dan
keterampilan karyawan juga perlu memotivasi dari segi unsur ibadah,
karena menghindari berbuat curang dalam berbisnis berawal dari akhlak
yang bersumber dari ibadah.
b. Mempertahankan kualitas dan mutu produk yang diproduksi agar tetap
memberi kepuasan terhadap customer. Serta dapat terus berinovasi
mengembangkan produk yang beragam untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat yang semakin modern.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Melakukan analisis manajemen syariah dalam sistem organisasi atau
lainnya.
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b. Menganalisis manajemen syariah pada sistem produksi dan distribusi
dengan tambahan atau indikator lain.

