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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah di uraikan. Maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pada usaha pembuatan batu bata di Desa Laikaaha dalam setiap kegiatan 

produksinya masih menggunakan sistem produksi yang sederhana, begitupun 

alat bantu yang digunakan dalam mengerjakan usaha tersebut. Sebagian besar 

biaya produksi batu bata yang ada di desa Laikaaha di pergunakan untuk biaya 

operasional, dalam proses pengerjaan yang sederhana produksi batu bata 

memiliki beberapa tahapan proses, yakni penggalian tanah liat, proses 

percetakan, lanja atau proses pengeringan, proses trap atau pengumpulan batu 

bata kering, dan proses pembakaran. Output dari usaha pembuatan batu bata 

yang ada di Desa Laikaaha ini tidak kalah bersaing dengan output produksi 

batu bata modern baik dalam hal jumlah maupun kualitas batu batanya. 

2. Potensi usaha pembuatan batu bata yang ada di Desa Laikaaha memiliki 

kekuatan nyata bahwasanya usaha tersebut mampu berkembang dan potensial 

untuk dikembangkan, ketersediaan bahan baku untuk memproduksi batu bata 

di Desa Laikaaha cukup memadai untuk menunjang aktivitas produksinya 

dimasa yang akan datang. Selain itu usaha pembuatan batu bata yang ada di 

Desa Laikaaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. 

3. Adanya produksi pembuatan batu bata di desa Laikaaha memiliki dampak 

positif maupun negatif, dampak positif yang di hasilkan dari usaha tersebut 
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ialah terhadap sosial kemasyarakatan, peningkatan pendapatan, kondisi 

pendidikan yang semakin membaik, dan kondisi perumahan masyarakat yang 

menunjukan peningkatan taraf hidup masyarakat membaik. sedangkan 

dampak negatif yang diakibatkan oleh usaha tersebut ialah kondisi tanah yang 

berlubang akibat kegiatan produksi batu bata yang memiliki kedalaman 

bervariatif. 

4. Produksi bata dalam kajian produksi ekonomi Islam. Kegiatan produksi 

merupakan prinsip yang mendasar dalam ekonomi Islam. Kegiatan produksi 

mengerucut pada manusia dan eksistensinya, pemerataan kesejateraan yang 

dilandasi oleh keadilan dan kemaslahatan manusia dimuka bumi. Berdasarkan 

tujuan dan prinsipnya produksi yang dilakukan produsen batu bata yang ada di 

Desa Laikaaha telah sesuai dengan produksi dalam ekonomi Islam. Islam 

sangat menghargai seseorang yang mampu mengolah bahan baku dalam batas-

batas kewajaran. 

B. Saran 

Berdasarkan pemaparan diatas ada beberapa saran yang menurut perlu 

dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu: 

1. Karena penggunaan sistem produksi yang masih sederhana (hanya 

mengandalkan tenaga manusia), kepada pengusaha disarankan 

mempertimbangkan penggunaan mesin agar tingkat produksi batu bata 

semakin meningkat sehingga menghemat waktu dan tenaga. Kepada 

pemerintah juga di harapkan bisa memberikan bantuan kepada pengusaha baik 
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berupa bantuan moril maupun materil berupa modal/peralatan kerja yang lebih 

modern seperti mesin pencetak batu. 

2. Kepada masyarakat yang ingin berwirausaha, usaha pembuatan batu bata ini 

merupakan salah satu pilihan usaha yang bisa dikembangkan. Mengingat akan 

perkembangan dan lajunya pembangunan disektor infrastruktur bangunan, 

sehingga batu bata akan senantiasa dibutuhkan sebagai bahan baku pendirian 

bangunan. 

3. Dampak dari produksi batu bata yang ada kiranya menjadi perhatian para 

pengusaha, sisa penggalian tanah yang berupa kolam-kolam air bisa 

direklamasi ataupun bisa dimanfaatkan menjadi tempat pembibitan ikan. 

Sehingga sisa penggalian tersebut tidak sia-sia dan terbengkalai begitu saja. 

Tentu saja peran pemerintah juga dibutuhkan untuk membantu masyarakat 

dalam pengembiakan ikan tersebut. 
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