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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan dan 

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

 

A. Simpulan 

1. Usaha pembuatan tabungan tanah liat di desa Bayanan Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan menunjukkan bahwa terdapat sebagian warga yang 

menjalankan kerajinan tabungan tanah liat yang sudah berlangsung lama 

dari dulu sampai sekarang yaitu 10 orang perajin. Dari usaha tersebut 

sebagian mereka dijadikan sebagai pekerjaan pokok yang mendapatkan 

penghasilan dari usaha tersebut saja, dan ada juga sebagian mereka 

dijadikan sebagai pekerjaan sampingan karena pekerjaan pokok mereka 

bertani dan nelayan. Mereka membuat tabungan itu pada waktu luang atau 

setelah selesai mengerjakan pekerjaan pokok, dan mereka memulai usaha 

pembuatan tabungan tanah liat ini dengan bermodal Rp200.000,00-

Rp500.000,00 yang berasal dari uang sendiri atau dari keluarga mereka 

sendiri misalnya keluarganya memberi bahan-bahan mentah untuk membuat 

tabungan tanah liat. Tujuan dari usaha pembuatan tabungan tanah liat ini 

sesuai dengan teori dari Skinner yaitu mencari profit, mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan 

tanggungjawab sosial. Mereka semua menjalankan apa yang harus 



76 
 

 

dilakukan seorang wirausahawan muslim, walaupun manajemen yang 

dilakukannya tidak seperti manajemen di perusahaan yaitu planning, 

organizing, actuating, dan budgeting. Merekapun melaksanakan tujuan dari 

filsofis menjadi pekerja yaitu untuk mardatillah sebagai tujuan luhur, 

memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi nafkah keluarga, sedekah, ibadah, 

dan menolak kemungkaran. Sedangkan sifat dan proses produksi pada 

tabungan tanah liat adalah bersifat perubahan dan proses produksi yang 

kontiniu. Bersifat perubahan karena pada tabungan tanah liat ini adalah 

perubahan bahan mentah yang dari tanah liat menjadi tabungan tanah liat 

yang bervariasi bentuk dan ukuran sehingga menarik konsumen. Sedangkan 

proses produksi tabungan tanah liat itu kontiniu karena pembuatan tabungan 

tanah liat ini diproduksi terus menerus, jadi apa yang diproduksikan atau 

dikerjakan pada hari ini, itu pula yang akan diproduksikan besok dan lusa. 

2. Usaha pembuatan tabungan tanah liat ini merupakan suatu usaha yang 

menambah penghasilan 10 perajin di desa Bayanan, karena yang dulunya 

hanya berharap dari hasil bertani atau nelayan, sekarang dengan pekerjaan 

membuat tabungan tanah liat ini bisa membantu perajin dalam menunjang 

aktivitas perekonomian yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Dari 

menunjang aktivitas perekonomian inilah yang digunakan untuk menambah 

penghasilan mereka seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. 
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B. Saran 

1. Untuk 10 orang perajin tabungan tanah liat di desa Bayanan agar selalu 

mempertahankan dan mengembangkan usahanya, mengelola keuangan 

usaha dengan baik, serta menerapkan nilai-nilai ke Islaman pada usaha 

yang mereka jalankan.  

2. Untuk aparat desa dan pemerintah, hendaknya memperhatikan keberadaan 

usaha pembuatan tabungan tanah liat dengan cara memberikan bantuan 

seperti peralatan modern. 


