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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian ini, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. dari hasil (uji t) nilai tukar dan harga kedelai berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah produksi tahu di ketahui t-hitung < t-tabel (-4,312 < - 

2,080) maka Ho ditolak, Ha diterima, artinya bahwa nilai tukar dan harga 

kedelai berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi. 

Kemudian dilihat dari perhitungan analisis korelasi didapat lihat besarnya 

nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,767 artinya bahwa korelasi antara 

rata-rata nilai tukar rupiah dan harga kedelai memiliki hubungan yang erat 

terhadap jumlah produksi tahu. Selanjutnya hasil analisis koefisien 

determinasi (R
2
) menunjukkan nilai sebesar 0,550 yang berarti nilai tukar 

dan harga kedelai memberikan pengaruh sebesar 55,0% terhadap jumlah 

produksi tahu. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

2. Tinjauan ekonomi antara nilai tukar dan harga kedelai terhadap jumlah 

produksi tahu yang dilakukan pengusaha tahu tersebut tidak di temukanya 

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, dimana 

pengusaha menjelaskan baik  dari segi kualitas, ukuran dan bahan 

bakunya. 

Sedangkan  nilai tukar rupiah menurut pandangan islam terbagi atas 

dua scenario yaitu: natural dan human. Natural yaitu tetap dan human yaitu 
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berubah ubah, Dilihat dari segi meknisme pertukaran dalam islam terdapat 

dua sistem yaitu kebijakan pemeritah, pemerintah akan ikut turun tangan 

apabila terjadi gangguan terhadap kestabilan perekonomian suatu Negara. 

Dan pemerintah dilarang untuk mengambil keuntungan. Sedangkan islam 

menerapkan konsep nilai tukar dengan konsep manjemen Floating karena 

islam memandang uang adalah sebagai alat tukar yang pada naiknya 

tingkat harga secara keseluruhan, yang kemudian akan mengakibatkan 

melemahnya nilai tukar,dan begitu juga   

3. Saran 

Dari hasil penelitan dan kesimpulan yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah sebaiknya memberikan solusi terhadap pengusaha yang 

memiliki modal kecil dan bahan baku nya tergantung pada bahan impor. 

Untuk itu pemerintah perlu mambuat kebijakan dengan membrikan subsidi  

kepada pengusaha kecil ketika nilai tukar rupiah melemah..    

2. Bagi pengusaha tahu atau emiten sebaiknya mempertimbangkan kedua 

variabel tersebut untuk digunakan sebagai dasar dalam perbaikan kinerja 

pengusaha tahu. Hal ini dikarenakan variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yang terdiri dari Nilai Tukar dan Harga Kedelai  merupakan 

variabel yang sangat diperhatikan oleh pengusaha tahu sebagai dampak 

terhadap jumlah produksi. 

3. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, 

maka hendaknya menggunakan variabel-variabel yang berbeda, 

memperluas bidang kajian dan periode penelitian yang terbaru dan aktual 
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serta menggunakan alat analisis yang berbeda, sehingga hasil 

penelitiannya akan lebih sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat 

penelitian. 

 

 


