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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pengaruh Perubahan Nilai Tukar 

Rupiah Dan Harga Kedelai Terhadap Jumlah Produksi Tahu Ditinjau 

Menerut  Ekonomi  Syaria’ah  (Studi Kasus Desa Kampung Baru 

Kecamatan  Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi). Adapun yang menjadi  

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah nilai tukar rupiah dan harga 

kedelai berpengaruh  signifikan terhadap jumlah produksi tahu di desa kampung 

baru kecamatan cerenti kabupaten kuantan singing dan bagaimana tinjauan 

ekonomi islam terhadap pengaruh  perubahan tukar rupiah dan harga kedelai 

terhadap jumlah produksi tahu di desa kampung baru kecamatan cerenti 

kabupaten kuantan singing.   

Penelitian ini dilaksanakan pada sebuah pabrik usaha tahu yang berada di 

desa kampung baru kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah nilai tukar rupiah dan harga kedelai 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi tahu di desa kampung baru 

kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi, dan bagaimana tinjauan Ekonomi 

Islam nilai tukar dan harga kedelai terhadap jumlah produksi tahu di desa 

kampung baru kecamatan cerenti kabupaten kuantan singngi.    

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif  yaitu dengan 

uji regresi liniear berganda yang diperoleh dari data dokumentasi terhadap rata-

rata yang diperoleh dilokasi penelitian dan di olah dengan menggunakan program 

SPSS versi 20,0 for windows. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

data nilai  tukar  rupiah dan harga kedelai dan  jumlah produksi tahu pada tahun  

2014-2015.  Sedangkan  sampel yang digunakan adalah nilai tukar rupiah, harga 

kedelai dan jumla produksi tahu dua tahun terakhir (2014-2015) yang 

dikelompokkan secara bulanan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa 

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 
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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. Tinjauan Ekonomi Islam tentang nilai tukar dan 

harga kedelai terhadap produksi tahu di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti, 

tidak ditemukan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dimana 

pengusaha  menjelaskan takaran dari segi kualitas, ukuran, bahan baku, serta 

biaya beban lain kepada konsumen secara transparan.  

  


