
 

78 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan   

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah 

diuraikan. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem produksi batu bata di Desa Laea dalam setiap produksinya 

sudah menggunakan sistem modern, begitupun alat bantu yang 

digunakan dalam memproduksi batu bata tersebut. Dalam proses 

pengerjaan batu bata memiliki beberapa tahapan proses, seperti 

proses penggalian tanah liat, proses percetakan, proses pengeringan, 

proses trap atau pengumpulan batu bata yang sudah kering, dan 

proses pembakaran. Adanya sistem produksi batu bata di Desa Laea 

memiliki dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, 

dampak positif yang di hasilkan dari batu bata tersebut yakni 

terhadap sosial kemasyarakatan, peningkatan pendapatan, dan 

kondisi perumahan masyarakat yang menunjukan peningkatan taraf 

hidup masyarakat membaik. Sedangkan dampak negatif yang 

diakibatkan oleh produksi batu bata yakni kondisi tanah yang 

berlubang akibat kegiatan produksi batu bata yang memiliki 

kedalaman bervariatif. 

2. Produksi batu bata dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi adalah 

prinsip mendasar dalam ekonomi Islam. Berdasarkan prinsip dan 

tujuan produksi yang di lakukan produsen batu bata yang ada di 

Desa Laea telah sesuai dengan produksi dalam ekonomi Islam. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan 

saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pengusaha batu bata dapat mengembangkan 

usahanya dengan cara yang baik, halal dan sesuai dengan syariat 

islam.  

2. Kepada pengusaha batu bata, Tetap mempertahankan kualitas batu 

bata agar pelanggangnya tidak pindah dalam membeli.  

3. Meningkatkan strategi pemasaran batu bata, dengan cara 

mempromosikan, baik itu membagikan browser, membuat baliho, 

agar masyarakat setempat mengetahui adanya usaha batu bata 

tersebut.  

5.3 Limitasi Penelitian   

Dalam sebuah penelitian, keterbatasan atau kekurangan 

merupakan sebuah hal yang penting. Oleh karena itu, didalam 

penelitian terdapat sebuah kekurangan yaitu dalam penelitian ini hanya 

terfokus pada proses produksi batu bata dalam meningkatkan ekonomi 

masyarakat sehingga penelitian ini masih kurang meninjau masalah 

pemasaran batu bata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 


