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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah di 

jelaskan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan simpulan dan saran 

sebagai berikut:  

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Beberapa pentuk peran pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha 

kerajinan batu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Lempang 

Tampung Cinae Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru dapat diambil kesimpulan 

bahwa terdapat beberapa peran pemerintah yaitu adanya bantuan modal yang 

diberikan pemerintah daerah, tidak adanya pemberian retribusi jasa usaha 

pada masyarakat, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan dan 

mempromosikan hasil karya produksi kerajinan batu di Lempang Tampung 

Cinae Kabupaten Barru.  

5.1.2 Tanggapan para pengrajin dan penjual terhadap bentuk peran pemerintah 

daerah dalam mengembangakan usaha kerajinan batu tatakan, beberapa 

tanggapan ini bisa di simpulkan bahwa bentuk peran pemerintah dalam hal 

mengembangkan usaha kerajinan di nilai berlangsung cukup baik, namun para 

pengrajin dan penjual masih menginginkan adanya peningkatan peran yang 

diberikan pemerintah agar lebih membantu dalam meningkatkan ekonomi 

masyarakat, faktor penghambat pemerintah dalam mengembangkan usaha 

produksi  batu tatakan yang harus diperbaiki.  

5.1.3  Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam adalah pedoman untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah daerah terhadap pengembangan 

usaha kerajinan batu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ini sudah 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Melihat dari bentuk 
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 peran yang dijalankan tersebut yang berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat di Desa Lempang Tampung Cinae.  

5.2 Saran  

5.2.1 Pemerintah daerah Kabupaten Barru diharapkan menerbitkan sebuah regulasi 

dalam bentuk peraturan daerah yang khusus mengatur industri kerajinan batu 

tatakan, termasuk perlindungan terhadap model ukiran batu yang telah 

menjadi ciri khas dari Desa Lempang Tampung Cinae guna tetap melestarikan 

usaha produksi lokal dan meningkatkan eksistensi industri kerajinan batu 

tatakan.  

5.2.2  Pemerintah daerah Kabupaten Barru harus lebih terlibat dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat, seperti membuat kegiatan pelatihan, serta membuat 

kemitraan atau kerja sama dan membuat kelompok pengrajin dan usaha, 

dengan adanya kerja sama bisa saling tukar pikiran atau memberikan inovasi 

serta memberikan bantuan berupa  modal terhadap usaha produksi kerajinan 

batu tatakan dan program atau bentuk kegiatan pemerintah harus tepat 

sasaran. 

5.2.3 Pemerintah dan mayarakat harus mampu menjaga alam terkhusus pada  

pasokan batu tatakan atau batu gunung karena merupakan bahan baku dalam 

pembuatan produksi kerajinan batu, meskipun desa Lempang Tampung Cinae 

terkenal dengan julukan mutiara dari gunung. 

5.2.4 Menjalankan kegiatan pemerintahan serta kegiatan ekonomi yaitu usaha 

kerajinan batu tatakan harus tetap berpedoman pada syariat Islam, apakah 

sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, seperti saling tolong menolong 

sesama manusia bersifat rendah hati, bertanggung jawab, jujur dan sabar. 

Karena sesuatu yang dikerjakan dengan niat yang baik maka hasil akhirnya 

pasti akan baik pula. 

 
 


