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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Analisis Manajemen Bisnis Syariah pada Usaha 

Garam Halus KUB Lancar Jaya Sejahtera menerapkan 

beberapa prinsip bisnis dan manajemen bisnis syariah 

antara lain yaitu : 

a. Prinsip Tauhid 

Pemilik dan semua anggota KUB Lancar Jaya 

Sejahtera setiap akhir bulan tidak lupa 

menyisihkan sebagian dari hartanya untuk di 

sumbangkan kepada yang membutuhkan, setiap 

hari selasa di awal bulan hijriyah ada pengajian 

awal bulan yang setiap anggota di harapkan 

kehadirannya dan KUB Lancar Jaya Sejahtera 

selalu memastikan jika semua transaksi yang 

dilakukan tidak saling merugikan dan 

menguntungkan salah satu pihak. 

b. Prinsip Kerja dan Produktifitas 

Berusaha untuk mengandalkan kemampuan 

diri mereka sendiri dan sumber daya alam untuk 

memenuhi kebutuhan hidup seperti yang dilakukan 

oleh semua anggota KUB Lancar Jaya Sejahtra 

dengan memproduksi garam halus. Dari hasil 

garam halus yang dijual untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka dan menjadikan mereka 

lebih produktif dari sbelumnya. 

c. Prinsip Ta’awun (Tolong menolong) 

Saling tolong menolong antar anggota, apabila 

salah satu di antara anggota ada yang memiliki 

hajat atau sedang  mengalami kesulitan mereka 

semua tidak segan menawarkan bantuan, hal itu 

dilakukan oleh semua anggota dan pemilik KUB 

Lancar Jaya Sejahtera. 

2. Berdasarkan hasil analisis SWOT (manajemen 

produksi, manajemen sumber daya manusia, 

manajemen keuangan dan manajemen pemasaran) 

pada usaha Garam Halus KUB Lancar Jaya Sejahtera 

ada beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain :  
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1. Manajemen Produksi: 

a. Mengkaitkan klaster KUB dengan 

klaster pasriwisata di wilayah sekitar 

b. Meningkatkan mutu dengan kualitas 

bahan baku 

c. Memperhatikan dan memenuhi 

keinginan konsumen  

d. Melakukan perhitungan kapasitas atau 

persediaan secara tidak berlebihan 

e. Mempertahankan ciri khas 

2. Manajemen Sumber Daya Manusia: 

a. Memberi pembelajaran terhadap 

SDM dalam menjadi suplier 

b. Pembinaan atau pelatihan terhadap 

SDM dengan baik dan sesuai 

peraturan guna mengetahui jobdesk 

yang harus dilakukan 

c. SDM memenuhi pelanggan sebaik 

mungkin dan berusaha memahami 

permintaan pelanggan 

d. Merekrut SDM yang berpengalaman  

e. Mengatur waktu SDM Lebih baik 

lagi dan mendorong mereka untuk 

mengembangkan skill mereka 

3. Manajemen Keuangan: 

a. Membuat perencanaan yang matang 

guna mengendalikan kas  

b. Merecruit karyawan yang pahan 

akan manjemen keuangan 

c. Mempertahankan kualitas produk 

agar mampu bersaing memutar arus 

kas 

d. Pengoptimalan kerja sama dengan 

pihak lain untuk menambah modal 

agar produk yang di hasilkan lebih 

maksimal 

e. Adanya pelatihan manajemen 

keuangan agar lebih berkembang 
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4. Manajemen Pemasaran: 

a. Melakukan inovasi produk untuk 

memperkuat daya saing  

b. Melakukan promosi dengan 

pemanfaatan teknologi  

c. Membuat proteksi dan ciri khas 

pada produk 

d. Memperhatikan dan memenuhi 

keinginan pasar 

e. Membuat variasi yang inovatif 

berdasarkan khas produk. 

3. Dampak ekonomi dari pemberdayaan ekonomi pada 

usaha garam halus KUB Lancar Jaya Sejahtera yakni 

KUB telah melaksanakan strategi untuk menaikkan 

taraf ekonomi masyarakat yang ada di Desa 

Kedungmutih seperti Bentuk mentalitas dan cobalah 

sikap mandiri. Karena selain memberikan 

penghasilan bagi pemilik Cooper, mereka juga bisa 

membantu kesejahteraan warga sekitar dengan 

menyediakan lapangan pekerjaan. 

4. Hambatan dan Solusi pada Usaha Garam Halus KUB 

Lancar Jaya Sejahtera.  

a. Hambatan : 

 Seringnya pemerintah melakukan kegiatan 

import garam 

  Cuaca yang tidak menentu  

 Pesaing Kelompok Usaha Bersama yang 

semakin banyak  

 Naik turunnya penjualan  

 Kurangnya modal usaha. 

b. Solusi: 

 Melakukan percobaan untuk memperoleh 

alternatif bahan baku  

 memikirkan strategi yang fleksibel jangka 

panjang  

 menganalisis kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta mempertahan harga  

 Meningkatkan variasi produk  

 Mengajukan peminjaman dana  
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B. Saran 

Bedasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut: 

1. KUB Lancar Jaya Sejahtera lebih menjalankan usaha 

sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena 

keberkahan dan kesuksesan diawali dengan prinsip yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk memperoleh hasil studi 

yang lebih baik perlu dilakukan penelitian secara lebih 

intens terhadap Analisis Manajemen Bisnis Syariah 

sebagai upaya Pemberdayaan Ekonomi yang ada di KUB 

Lancar Jaya Sejahtera Desa Kedungmutih Kecamatan 

Wedung Kabupaten Dmak. 

3. Bagi karyawan KUB Lancar Jaya Sejahtera sebaiknya 

tetap menjaga solidaritas antar pekerja, kualitas dan lebih 

profesional dalam bekerja supaya lebih berkualitas dan 

lebih baik lagi. 

4. Bagi Pemilik KUB Lancar Jaya Sejahtera diharapkan 

lebih profesional dan bertanggung jawab dalam 

memimpin dan mengelola KUB demi kebaikan KUB dan 

kesejahteraan bersama. 

 


