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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan 

dokumentasi yang dihasilkan di Kelurahan Manarap Tengah Kecamatan Kertak 

Hanyar Kabupaten Banjar tentang Upah Karyawan Stan Minuman Terhadap 

Peningkatan Ekonomi Keluarga, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Upah Karyawan Stan Minuman Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga 

Upah yang diterima oleh lima karyawan stan minuman dari lima stan 

minuman yang berbeda, penulis mendapatkan hasil bahwa upah yang 

diterima para karyawan telah cukup dan sesuai dengan pekerjaan yang 

dikerjakan oleh karyawan. Dengan bekerja sebagai karyawan stan 

minuman ini dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga dengan 

menghasilkan pendapatan atau menambah pemasukan, tetapi tidak dapat 

dijadikan sebagai penghasilan utama sebuah keluarga karena bisa 

dikatakan tidak bisa meningkatkan ekonomi keluarga karena upah 

tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar sebuah keluarga. 

Bekerja sebagai karyawan stan minuman, banyak membantu untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dapat menabung untuk keperluan 

mendatang. 
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2. Upah Karyawan Stan Minuman Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga 

Menurut Ekonomi Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, upah yang 

diterima oleh karyawan stan minuman ini sudah berdasarkan kesepakatan 

pengusaha dan karyawan dan upah yang diterima telah sesuai dengan apa 

yang dikerjakan. Upah yang diterima pula bisa dikatakan layak karena 

ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok karyawan dengan taraf 

hidup masyarakat yang diatur dalam UU Cipta Kerja pasal 36 ayat 3 

tahun 2021. Namun upah tersebut tidak dapat memeningkatkan ekonomi 

keluarga, karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar sebuah 

keluarga (karyawan dan keluarganya). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat penulis berikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi para pengusaha stan minuman di Kelurahan Manarap Tengah 

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar diharapkan lebih terbuka 

kepada karyawan stan minuman dalam menetapkan bonus penjualan guna 

untuk meningkatkan semangat serta motivasi kerja karyawan. 

2. Bagi para karyawan maupun tenaga kerja lain di Kelurahan Manarap 

Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar agar dapat 

memaksimalkan sumber daya ekonomi maupun kerjasama antara anggota 

keluarga untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. 

  


