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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kerajinan rotan di Kota 

Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil pengujian diketahui variabel pelaksanaan jual beli berpengaruh 

secara signifikan terhadap peningkatan perekonomian pedagang. 

Sehingga apabila pelaksanaan jual beli meningkat maka peningkatan 

perekonomian akan mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil analisis 

data uji parsial untuk pelaksanaan jual beli diperoleh nilai t hitung  

(2,267). Nilai t hitung > t tabel (2.267 > 2.032) maka Ho ditolak, dan 

Ha diterima. Dengan diterimanya Ha berarti pelaksanaan jual beli 

rotan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian pedagang. 

Nilai t hitung positif, artinya berpengaruh positif, artinya semakin 

tinggi pelaksanaan jual beli maka semakin tinggi pula peningkatan 

perekonomian pedagang. dan berdasarkan R Square variabel jual beli 

memberikan kontribusi dalam mempengaruhi variabel peningkatan 

perekonomian sebesar 12,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 
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2. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa pelaksanaan jual beli 

kerajinan rotan  yang dilakukan oleh pedagang di Kecamatan Rumbai 

Kota Pekanbaru masih terdapat praktik bisnis yang belum sesuai 

dengan ekonomi Islam. Pertama; masih ditemukan kecurangan oleh 

pedagang yang mana jika kekurangan bahan baku, maka diganti 

dengan bahan baku yang buruk tanpa sepengetahuan konsumen. 

Kedua; masih ada pedagang yang memberikan perbedaan harga antara 

pembeli berduit dengan pembeli yang biasa saja. Ekonomi Islam yang 

berlandaskan atas Al-Qur’an dan Sunnah dan tidak mengenal unsur 

penipuan, maupun ketidakadilan dalam berdagang. Dengan demikian 

sangat dibutuhkan peninjauan kembali dengan memberikan penjelasan 

kepada pedagang untuk melakukan jual beli dengan baik dan tidak 

bertentangan dengan Islam, sehingga satu sama lain tidak merasa 

dirugikan. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar 

lebih memperhatikan dan membantu pedagang dan pengrajin di 

Pekanbaru dalam hal :  

a. Pengembangan usaha kerajinan rotan, seperti pemberian kredit 

modal. Karena usaha ini bukan merupakan usaha yang baru 
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dijalani. Usaha ini banyak menyerap tenaga kerja yang bisa 

meningktakan taraf hidup masyarakat sekitar.  

b. Melakukan pendidikan atau edukasi terhadap para pengrajin agar 

memiliki kemampuan dalam bersaing serta sumber daya manusia 

atau pengrajin mampu mengikuti perkembangan tekhnologi. 

c. Kemudian memberikan pembinaan-pembinaan dan pelatihan 

perihal transaksi secara islami. Mengingat para pedagang 

kerjainan rotan ini mayoritas muslim namun tidak terlalu mengerti 

tentang konsep islam.  

2. Diharapkan para pedagang lebih mendalami aturan-aturan transaksi yang 

islami. Demi mendapatkan keuntungan dan peningkatan taraf hidup yang 

lebih baik. Serta, peran para intelektual diharapkan dapat terjun ke 

lapangan agar dapat membantu para pedagang muslim untuk memberikan 

edukasi tentang transaksi yang syariah. 

  

 

 

 


