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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penjabaran yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Objek Wisata Religi Masjid Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh  terhadap pendapatan pedagang.. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil uji Statistik Paired t- Test yang 

menunjukkan bahwa Objek Wisata Religi memiliki hubungan yang kuat 

terhadap pendapatan yaitu t tabel 0,662 artinya ada pengaruh positif 

dengan adanya objek wisata religi terhadap pendapatan pedagang. Dan 

dari hasil koefisien korelasi sebelum dan setelah adanya Objek Wisata 

Religi dapat disimpulkan bahwa pengaruh Objek Wisata Religi Masjid 

Agung Madani Islamic Centre Rokan Hulu sangat signifikan terhadap 

pendapatan pedagang. 

2. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap peningkatan pendapatan Pedagang 

melalui usaha dagang pada Objek Wisata Religi Masjid Agung Madani 

Islamic Centre Rokan Hulu ada yang sudah sesuai dengan prinsip 

Ekonomi Syariah dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi 

Syariah. Yang tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah adalah prinsip 

tauhid karena beberapa pedagang tidak melaksanakan kewajibannya 

kepada Allah SWT. Adapun yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah 

adalah dari segi keadilan berupa tidak saling manzalimi antar sesama 

pedagang dan tidak merusak lingkungan Masjid Islamic Centre, ta’awun 
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(tolong menolong) berupa saling tolong menolong dalam meningkatkan 

pendapatan antar pedagang, usaha yang halal dan barang yang halal yang 

mana para pedagang menjual barang-barang yang sesuai dengan Syariat 

Islam seperti makanan, minuman dan oleh-oleh khas Rokan Hulu, dan 

bekerja sesuai dengan kemampuan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang 

menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh beberapa pihak, yaitu: 

1. Kepada pemerintah dan instansi terkait memberikan perhatian dalam 

pengelolaan maupun pengembangan Objek Wisata dan masyarakat yang 

berusaha meningkatkan pendapatan mereka dengan cara meningkatkan 

perannya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian 

bantuan modal, serta melengkapi sarana dan prasarana Objek Wisata. 

2. Kepada masyarakat khususnya para pedagang agar lebih kreatif dalam 

menciptakan suatu jenis usaha yang menjadi ciri khas sehingga menjadi 

daya tarik bagi pengunjung. 

3. Kepada pengunjung yang berkunjung di kawasan objek wisata religi tetap 

memperhatikan kebersihan objek wisata. 

4. Penulis meyarankan agar penelitia ini tidak hanya sampai disini, melainkan 

penulis berharap semoga masih banyak lagi ilmuan-ilmuan yang 

melanjutkan penelitian ini khususnya mengenai hal-hal yang berkaita 

dengan Ekonomi Syariah.  


