
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab 5 dan di tunjang dengan penelitian yang telah dilakukan maka dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ditinjau dari aspek kelayakan bisnis dengan menggunakan perhitungan 

Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) diperoleh kesimpulan bahwa industri 

rumah tangga pembuatan tahu di Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis layak untuk dijalankan dan dapat memberi peluang usaha bagi 

pengusaha. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil perhitungan B/C Ratio 

yang menunjukkan angka paling besar 5.38 dan paling kecil 1.32 yang 

bearti lebih besar dari satu di sebut juga layak pada tabel (5.9) 

2. Dari hasil responden industri rumah tangga pembuatan tahu di Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis penyerapan tenaga kerja yang ada kurang 

menyerap tenaga kerja karena rata-rata dari hasil tenanga kerjanya 

sebanyak (17 orang).dengan itu dapat disimpulkan bahwa industri rumah 

tangga pembuatan tahu Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengklis 

Kurang Menyerap Tenaga Kerja  

 

6.2 Saran   

 Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan dari hasil penelitian serta 

masalah yang ditemui adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk meningkatkan keuntungan yang lebih para industri rumah tangga 

pembuatan tahu mengembangkan secara langsung industri rumah tangga 

pembuatan tahu tersebut. Kemudian pemerintah daerah harus selalu 

memantau harga kedelai dan susah mendapatkannya sering merugikan para 

pengusaha industri rumah tangga di Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis karena adanya pemasok kedelai dari luar daerah yang pastinya 

dijual dengan harga yang lebih murah, hingga operasi pasar yang dilakukan 

dapat menentukan tingkat harga yang tidak merugikan  para industri rumah 

tangga pembuatan tahu lokal dan kemudian membuat peraturan terkait 

peraturan masuk nya kedelai dari luar daerah. 

2. Dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri 

pembuatan tahu, maka perlu di upayakan dorongan investasi baik swasta 

domestik atau pun asing untuk menanamkan modalnya di sektor industri 

rumah tangga pembuatan tahu ini sehingga akan terjadi penyerapan tenaga 

kerjadi sektor ini.  


