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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis serta penyajian data yang 

penulis dapatkan dari hasil wawancara di lapangan, mengenai Peran 

UKM Roti Manis Rifaa Bakery dalam Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat Desa Sungai Jaranih Kab. Hulu Sungai Tengah (Perspektif 

Ekonomi Islam), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.  Keberadaan UKM di suatu wilayah bisa membantu perekonomian 

masyarakat sekitar, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih 

masa yang akan mendatang. Dalam hal ini peran UKM sangat 

penting terhadap ekonomi masyarakat, selain mengubah 

pendapatan masyarakat sekitar dengan adanya UKM Roti Manis 

ini masyarakat dapat mempunyai pekerjaan sehingga dapat 

meningkatkan atau membantu masyarakat dengan mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Peran dari UKM Roti Manis Rifaa Bakery 

juga tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan untuk 

masyarakat juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. 

UKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menurut 

perspektif ekonomi Islam  dapat dilihat bahwa Islam telah 

menganjurkan manusia bekerja, dengan UKM roti manis ini telah 
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membuka lapangan pekerjaan yang membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  UKM roti manis ini juga 

menerapkan sistem jaminan halal. Dari hasil wawancara, seluruh 

informan / karyawan merasakan adanya peningkatan dalam 

perekonomiannya serta masyarakat sekitar juga ikut merasakan 

dampak baik dan keuntungan dari keberadaan UKM Roti Manis 

Rifaa Bakery. Walaupun salah satu keterangan informan dari 10 

karyawan masih tidak merasa banyak perubahan, namun ia rasa 

tetap bisa mencukupi kebutuhan yang lain. 

2. Selain itu, dalam setiap UKM pasti memiliki kendala, adapun 

kendala atau permasalahan baik dari sisi internal maupun eksternal 

dalam mengembangkan usahanya yang ada di UKM Roti Manis 

Rifaa Bakery diantaranya adalah sumber daya alam manusia / 

tenaga kerja dalam hal keterampilan / keahlian, modal yang 

bersangkutan dengan harga barang sekarang semakin melonjak dan 

belum memaksimalkan pemasaran online lebih luas hanya saja 

promosi lewat WA (Whatsapp). Serta dalam proses produksi yang 

dialami oleh para karyawan seperti cuaca, aliran lisrik padam dan 

kerusakan peralatan produksi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang dikemukakan, 

bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yang 
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dijadikan acuan untuk kedepannya agar lebih baik lagi dan maksimal. 

Maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Menurut penulis, untuk para pemilik usaha roti manis untuk terus 

memperluas usahanya agar dapat menyerap tenaga kerja yang lebih 

banyak lagi dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang 

bekerja serta masyarakat sekitar yang ikut serta  pada pemilik 

usaha tersebut. 

2. Menurut penulis, untuk peneliti pada pembahasan mengenai 

penelitian peran UKM roti manis masih jauh dari kata sempurna, 

diharapkan untuk kedepannya peneliti selanjutnya yang membahas 

tentang permasalahan yang sama dapat menggunakan kajian-kajian 

untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam 

penelitian ini. 


