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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan dari hasil analisis serta penyajian data yang penulis dapatkan 

dari  hasil wawancara di lapangan dan buku serta materi pendukung lain, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Manajemen produksi dalam sebuah perusahan terdiri dari berbagai aspek 

manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuiting dan Controlling dalam 

hal ini PT. Berkah Anugerah Rizky Abadi Cool melakukan perencanaan 

secara terstruktur melalui tugas dan fungsi pada setiap bagian lalu 

dilakukan pengorganisiran & pelaksanaan yang kemudian dilakukannya 

pengawasan penentuan kebijakan oleh Direktur Utama di koordinasikan 

dengan Direktur lainnya untuk memberikan kesejahteraan kepada staf 

untuk peningkatan produksi tambang pada perusahaan guna mengurangi 

kerusakan terhadap dampak dari pertambangan agar tidak terjadi 

kerusakan alam yang berlebihan  dan mengurangi daya tingkat penjualan. 

Dan evaluasing dalam hal peningkatan sumber daya yang ada guna 

menjadikan peningkatan dalam penjualan. Sehingga  manajamen produksi 

PT. Berkah Anugerah Rizky Abadi Cool memberikan prinsip organizing 

dan controling  hingga evaluasing kepada setiap pekerja yang sejalan 

dengan prinsip produksi. 
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2. Perspektif ekonomi syariah dalam manajemen produksi PT. Berkah 

Anugerah Rizqy Abadi Cool dilakukan oleh perusahaan tersusun rapi 

dengan struktur yang sudah terorganisir sehingga dapat memaksimalkan 

dalam memproduksi dan menghasilkan hasil tambang yang berkualitas 

dan terjamin berdasarkan ekonomi Islam atau prinsip produksi ekonomi 

Islam (Prinsip Ketauhidan, Kebajikan, Keadilan dan Tanggung jawab) 

yang berkeadilan dan berkesimbangan guna menjalankan fungsi dari 

manajemen. Fungsi manajemen ini dilakukan berdasarkan dengan hal yg 

menghindari kemudarathan dan menjalankan kemaslahatan bagi 

konsumen dan produsen. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang sudah 

diuraikan di atas, maka penulis menyampaikan saran dan masukan berdasarkan data 

hasil yang ditemukan, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak pihak 

terkait yang dijadikan acuan untuk kedepannya agar lebih baik dan maksimal lagi. 

Adapun saran yang penulis sampaikan sebagai berikut. 

1. Menurut penulis, Penerapan manajemen yang diatur di PT Berkah 

Anugerah Rizqy Abadi Cool PT lebih mengutamakan dalam manajemen 

menggunakan prinsip syariah. 

2. Menurut penulis, penulis masih kurang sempurna dalam penelitian ini 

dikarenakan masih kurangnya responden yang menjadi subjek penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. Diharapkan kedepannya apabila ada peneliti 
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selanjutnya yang membahas tentang permasalahan serupa, agar lebih 

banyak lagi mengambil responden dan meneliti selain daripada 

manaejemen pada PT Berkah Anugerah Rizqy Abadi Cool PT, agar tidak 

terpatok pada penelitian yang ada. 

 

 


