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                   BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan skripsi yang telah diuraikan dalam bab-

bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan keagamaan yang telah di laksanakan oleh PT. Pustaka 

Rizki Putra Semarang seperti shalat dhua, membaca al-Quran serta 

hubungan sosial berupa bantuan, telah terealisasikan dengan sangat 

baik sekali, dengan adanya aktifitas keagamaan ini mendorong 

semua staf dan karyawan merasa terdorong untuk melaksanakan 

aktifitas keagamaan rutin yang ada di PT. Pustaka Rizki Putra 

Semarang. 

2. Pelaksanaan kerja (kewirausahaan) seperti mencar order, produksi 

diawali dengan membuat konsep dengan memakai strategi ATM 

(Amati, Tiru, Modifikasi), membuat kerangka buku, revisi, 

pengeditan, repro adalah  Pemotongan bahan sesuai perintah yang 

tertera pada Surat Perintah Kerja. Bahan baku yang dipotong akan 

diproses pada bagian cetak, lalu cetak  merancang cover, proses 
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pengeleman, dan proses terakhir adalah penjilidan. Selain itu ketika 

prodak telah selesai di produksi maka prodak siap di pasarkan 

2. Dalam menjalankan roda kewirausahaan pasti akan mengalami 

pasang surut roda kehidupan, begitupula dengan PT. Pustaka Rizki 

Putra Semarang dalam mengolah perusahaanya, ada beberapa faktor 

pendorong keberhasilan berwirausaha di PT. Pustaka Rizki Putra 

Semarang, anatara lain yaitu: 

a. Faktor Internal  

1) SDM (Sumber Daya Manusia)  

b. Faktor Eksternal  

1) Peluang pasar 

2) Investor 

Adapun faktor penghambat keberhasilan berwirausaha di PT. 

Pustaka Rizki Putra Semarang, anatara lain yaitu: 

a. Faktor Internal  

1) Hama  

b. Faktor Eksternal  

1) Ketidakstabilan Harga 

2) Bencana Alam 
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B. SARAN 

1. Untuk pimpinan PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, mengenahi 

aktivitas keagamaan agar kedepanya program keagamaan lebih di 

kembangkan lagi, sehingga akan menambah keimanan dan ketaqwaan 

bagi yang menjalankanya 

2. Untuk para staf dan karyawan agar menjaga tali persaudaraan yang 

terjaga di perusahaan PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, lebih 

kompak lagi dalam menjalankan kaktivitas baik dalam hal kerja 

maupun keagamaan 

C. PENUTUP 

Alhamdulillah, perjalanan panjang dan rumit berakhir. 

Perjalanan panjang untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu pendidikan 

Islam. Peneliti sadar betul karya hasil penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca merupakan 

bentuk apresiasi teragung terhadap karya tulis ini. Sehingga dapat 

menghasilkan karya yang lebih bagus lagi di masa yang akan datang. 

Semoga bermanfaat. Terima kasih. 

 


