
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:  

a. Peranan Home Industri dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa 

Weru Lor Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dalam Prespektif Ekonomi 

Islam. Adapun pengertian dari ekonomi keluarga adalah kegiatan atau usaha 

manusia dalam memenuhi keperluan (kebutuhan dan keringanan) hidupnya. 

Peranan Home Industri di Desa Weru Lor dapat meningkatkan ekonomi 

keluarga, karena mereka yang dalam usia kerja dari yang sebelumnya 

pengangguran sampai yang sudah bekerja  dapat melakukan pekerjaan dan 

dapat meningkatkan pendapatan/ekonomi keluarga. Jadi, ekonomi di dalam 

keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan 

taraf hidup anggota keluarga, semakin banyak sumber-sumber 

keuangan/pendapatan yang diterima maka akan meningkatkan taraf hidup 

keluarga. Dalam hal ini para karyawan yang bekerja di Home Industri yang 

tadinya belum bekerja dengan adanya Home Industri mereka mempunyai  

pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan menyekolahkan anak-

anaknya. Home Industri yang ada di Desa Weru Lor Juga terjadi adanya upaya 

Pemerintah Desa Weru Lor dan masyarakat dalam mengurangi angka 

pengangguran dan dapat meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat. 

Dari data diatas menunjukkan bahwa 2,5% dari penduduk di desa Weru Lor 

dapat meningkatkan ekonomi keluarga dengan adanya Home Industri. Dari 

jumlah penduduk 6329 dan jumlah seluruh karyawan dan pemilik Home 

Industri dan jumlah keluarga sekitar 150 orang. 

b. Dalam pandangan ekonomi islam Home Industri adalah suatu kegiatan 

proses produksi barang mentah menjadi barang jadi. Islam sangat 

menganjurkan umatya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai 

bentuk aktivitas ekonomi. Islam memberkahi pekerjaan dunia dan 

menjadikannya sebagian dari ibadah. Industri sangat dianjurkan dalam islam, 

karena industri merupakan sebuah manisfestasi dari kerja keras yang 

dianjurkan dalam agama islam.industri kecil dalam hal ini adalah Home 

Industri, merupakan suatu usaha yang dapat mendatangkan kesejahteraan 



 

 

manusia. jika dilihat dari pandangan ekonomi islam tentang peran Home 

Industri dalam meningkatkan ekonomi keluarga, tentu hal ini sangat baik 

dalam islam. Dengan melihat prinsip-prinsip dari ekonomi islam secara garis 

besar salah satunya adalah bekerja. Bekerja adalah keutamaan penggerak  

utama dalam kegiatan ekonomi islam. Islam mendorong manusia untuk 

bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan mengikuti 

aturan yang telah ditetapkan. Karena bekerja merupakan suatu kewajiban bagi 

manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dengan adanya 

Home Industri di Desa Weru Lor ini dipandang sebagai suatu yang mubah 

karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan 

kesejahteraan, dan menambah tingkat pendapatan masyarakat.  

 

B. SARAN  

a. Para Pengusaha Home Industri makanan di Desa Weru Lor hendaknya 

lebih bisa menciptakan inovasi baru dalam produknya, agar usaha tersebut 

dapat bertahan dan mampu bersaing  dengan pelaku dalam usaha lain.  

b. Pelaksanaan manajemen dalam Home Industri hendaknya lebih bisa di 

tingkatkan  dan teknologi yang digunakan masih menggunakan teknologi 

tradisional sehingga tenaga kerja dalam Home Inudstri ini masih kurang.  

c. Kepada Pemerintah Desa Weru Lor Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon 

agar dapat lebih giat lagi dalam mempromosikan bantuan dalam segala 

macam bentuk kepada pengusaha industri, karena hal ini lambat laun akan 

semakin berpengaruh besar terhadap kemajuan dan perkembangan Desa 

Werru Lor Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. 

 

 

 


