
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada home industri jipang Salsa Bila Di 

Desa Wowa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Manajemen produksi pada home industri jipang salsa bila, ini 

melakukan produksi dengan menggunakan empat fungsi manajemen, 

perencanaan (planning), di mana pemilik home industrri jipang Salsa 

Bila merencanakan untuk mencapai target agar pendapatan meningkat 

dalam penjualan setiap harinya. Melakukan beberapa hal yang ada dalam 

perencanaannya. Memperhatikan anggaran biaya, menjaga kualitas 

barang produksi, menjaga kualitas rasa, menjaga pelayanan terhadap 

pelanggan. Pengorganisasi (organizing), Organisasi dalam home industri 



 
 

 
 

jipang salsa bila ini terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya 

karyawan, unit kerja home industri, jam kerja, harga jipang dan popcorn, 

aturan kerja dan sangsi, speaifikasi produk. Proses produksi (actuating), 

terdiri dari mempersiapkan alat-alat produksi, bahan yang digunakan, 

dan proses pembuatan jipang dan popcorn. Pengontrolan (controlling) 

merupakan sebuah proses dalam menetapkan ukuran kerja, pengontrolan 

langsung di awasi oleh Ibu Nurlina mulai dari awal produksi sampe ke 

tahap pemasaran. 

2. Dalam pandangan Islam, kegiatan usaha home industri jipang Salsa Bila 

ini baik dari segi manajemen, kendala yang dihadapi dalam proses 

produksinya tidak terdapat unsur menyimpang dari ajaran islam, karna 

dalam manajemen produksi yang dilakukan home industri jipang Salasa 

Bila tidak menyalahi aturan yang ada pada ekonomi Islam, menggunakan 

bahan-bahan produksi yang terjamin kehalalannya serta sistem 

pemberian upah yang sudah sesuai dengan aturan Islam. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian penulis merasa hasil penelitian ini jauh dari kata 

kesempurnaan, masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki. Dan untuk 

melengkapi hasil penelitian ini maka penulis menyampaikan saran-saran 

berdasarkan permasalahan yang ditemukan dilapangan: 

1. Bagi pemilik home industri: 

a) Kemasan dari produk yang dijual tidak menarik sehingga kurang 

menarik minat konsumen untuk mencicipi produk yang dijual untuk 



 
 

 
 

pertama kali. Seperti yang diketahui bahwa hal pertama yang dilihat 

pada saat ingin membeli sesuatu adalah kemasan dari produk yang di 

jual. Mempercantik kemasan produk dan membuatnya semenarik 

mungkin merupakan salah satu strategi untuk mengait hati pelanggan 

sehingga produk yang di jual bisa lebih laris di pasaran. 

b) Menyediakan rasa jipang yang bervarisasi seperti rasa pisang, pandan, 

strawberry, jeruk, anggur, dan lain-lain. Hal ini akan membuat produk 

jipang lebih menarik dan disukai oleh banyak kalangan bukan hanya 

kalangan orang tua tetapi juga anak muda serta lebih berkembang dan 

dikenal luas oleh masyarakat luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


