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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian studi kasus yang di 

lakukan oleh peneliti di pelabuhan perikanan nusantara  Brondong – Lamongan, 

dengan judul “Pendekatan Halal Suplly Chain Management Pada Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Brondong-Lamongan” yang berfokus pada komponen 

upstream supply chain management dapat disimpulkan bahwasannya : 

1. Aktivitas pembekalan yang dilakukan oleh para juragan kapal dan juga 

anak buah kapal bisa dikatakan halal dikarenakan mereka memperoleh 

hasil kebutuhan yang di butuhkan untuk melakukan pelayaran dengan cara 

mmbeli secara sah. 

2. Dalam melakukan pelayaran para nelayan dan juga juragan telah bekerja 

secara jujur dan legal dalam menangkap ikan. mereka melakukan 

penangkapan ikan di area yang diperbolehkan untuk dilakukan 

penangkapan dan tidak menangkap di area yang telah di lindungi dan 

dilarang melakukan penangkapan. 

3. Penyimpanan ikan hasil tangkapan dilakukan dengan cara alami dan tidak 

menggunakan campuran bahan yang dapat membahayakan jika di 

konsumsi. Sehingga dapat dikatakan penyimpanan yang dilakukan adalah 

halal karena kualitas ikan tetap terjaga dan masih layak untuk dikonsumsi. 

4. Jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah memenuhi semua 

syarat yang perintahkan dalam syariat islam. Oleh sebab itu jual beli yang 
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dijalani di pelabuhan perikanan nusantara Brondong bisa dikatakan halal 

karena kedua belah pihak saling merelakan satu sama lain. 

5. Proses ngorek yang dilakukan dipelabuhan perikanan nusantara Brondong 

telah bisa dikatakan sebagai sebuah aktivitas yang halal karena tidak ada 

unsur yang menjadikan aktivitas tersebut melanggar syariat dalam islam. 

Sesuai dengan judulnya, aktivitas para supply chain management yang 

ada di pelabuhan perikanan nusantara Brondong – Lamongan bisa dikatakan 

sebagai aktivitas yang halal. Hal ini dikarenakan, dalam melakukan aktivitas 

tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang ada sesuai dengan syariat islam, 

yaitu :Halal dzatnya; Halal cara memperolehnya; Halal dalam memprosesnya; 

Halal dalam penyimpanannya; Halal dalam pengangkutannya. 

5.2 saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada pelabuhan 

perikanan nusantara Brondong Lamongan, hasi; penelitian hanya berfokus pada 

komponen upstream supply chain management. Oleh karena itu, peneliti berharap 

untuk peneliti selanjutnya dengan objek dan topik yang sama bisa melanjutkan 

penelitian ini di komponen supply chain management yang lainnya seperti pada 

komponen downstream supply chain management dan juga pemasaran ikan hasil 

tangkapan. Sehingga halal supply chain managment ikan hasil tangkapan 

nelayanbisa diketahui secara keseluruhan dari hulu sampai hilir. 
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