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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan 

hasil analisis data yang sudah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa: 

Perilaku produsen muslim pada produksi aneka keripik UMKM Mekar 

Abadi kabupaten Grobogan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai 

dengan Ekonomi Islam.  

Diantara perilaku produsen muslim yang sesuai dengan Ekonomi 

Islam yaitu: Produsen kreatif dan inovatif terbukti bahwa Ibu khusnul telah 

mengembangkan pengetahuannya, sehingga dapat membaca peluang dan 

memunculkan produk-produk baru dengan beraneka macam rasa. 

Orientasi produk adalah kemaslahatan, ini sudah diterapkan dengan baik, 

karena Ibu Khusnul tidak menggunakan bahan berbahaya. Kejujuran dan 

Keadilan, dalam hal ini sudah diterapkan dengan baik, karena UMKM 

Mekar Abadi berlaku jujur mengenai  takarannya, berat timbangan sudah 

sesuai dengan apa yang dituliskan dikemasan. 

Sedangkan perilaku produsen yang belum sesuai dengan Ekonomi 

Islam yaitu dalam hal menjaga keramahan dalam lingkungan, belum 

diterapkan dengan baik karena masih belum memanfaatkan limbah dengan 

maksimal, dan masih kurang menjaga kebersihan peralatan dan 

lingkungan. Dalam hal Menepati janji dan kontrak, UMKM Mekar Abadi 

tidak menjalankan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, 
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terbukti bahwa dalam pelaksanaan jam kerja dan sistem pemberian upah 

belum sesuai dengan apa yang telah disepakati didalam kontrak, dan 

belum sesuai dengan syari’at  karena belum sepenuhnya memperhatikan 

kondisi pekerja, karena dengan gaji yang sama, mereka harus menjalankan 

proses produksi yang lebih dari jam yang sudah disepakati.                  

 

B. Saran/Rekomendasi 

1. Bagi UMKM Mekar Abadi 

a. Bagi produsen pengusaha aneka keripik UMKM Mekar Abadi 

Kabupaten Grobogan, dalam setiap kegiatan produksi hendaknya 

ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari suatu materi.  

b. Produksi hendaknya mengutamakan kualitas daripada kuantitas, 

serta memperhatikan kesterilan produk.  

c. Pada  aplikasi kontrak yang sudah disepakati, harusnya UMKM 

Mekar Abadi menepatinya, khusunya pada sistem pengupahan 

hendaknya UMKM Mekar Abadi mampu memberi tambahan upah 

sebagai gaji lembur. 

d. Tujuan produksi dalam Islam adalah mashlahah umat, bukan untuk 

mencari keuntungan semata. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai perilaku 

produsen, hendaknya dengan metode penelitian atau teori yang lain 

sehingga hasil penelitiannya dapat menggambarkan secara menyeluruh 

mengenai perilaku produsen tersebut. 



80 
 

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayahNya, atas perlindungan dan bimbinganNya, penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERILAKU 

PRODUSEN MUSLIM PADA BISNIS ANEKA KERIPIK DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada UMKM Mekar 

Abadi Kabupaten Grobogan)” dengan tiada halangan suatu apapun. 

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, 

Nabi akhiruzzaman, Nabi Muhammad SAW. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali 

kekurangan dan ketidak sempurnaan, baik dari segi bahasa, sistematika 

maupun analisisnya. Hal tersebut  bukan semata-mata kesengajaan tapi 

berdasarkan kemampuan yang penulis miliki. Meski demikian, penulis 

sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini 

dengan sebaik-baiknya. Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan semoga 

mendapat imbalan dari Allah SWT.  Oleh karena itu, saran dan kritik yang 

membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan didalam penelitian 

yang akan datang. 

Akhirnya penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapa saja 

yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangan 

yang positif dalam khazanah ilmu pengetahuan. Aamin… 


