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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kebutuhan

daging qurban tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga jual beli

ternakdapat dilihat nilai t hitung variabel kebutuhan kurban -1,047, dan Sig.

,309> 0,05 yang artinya bahwa kebutuhan daging kurban tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap harga jual beli ternak atau negatif. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan daging qurban terhadap

harga jual beli ternak memiliki interpretasi korelasi sangat lemah.

2. Kebutuhan daging qurban sangat berdampak dengan keadaan jual beli

hewan ternak yang setiap tahun semakin naik. Dalam ekonomi Islam

perdagangan yang bermoralyaitu jujur, adil dan tidak merugikan orang lain

atau orang banyak. Dalam ekonomi Islam tidak menetapkan secara

spesifik kategori orang yang boleh/tidak dalam berbisnis asal ia cukup

syarat dan rukunnya sesuai dengan syariat Islam. Islam mengajak para

pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan

menginvestasikannya, sebeliknya melarang mereka untuk membekukan

dan tidak memfungsikannya. Maka tidak boleh bagi pemilik tanah

melantarkan tanahnya dari pertanian, apabila masyarakat memerlukan apa

yang dikeluarkan oleh bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan.

Demikian juga pemilik pabrik di mana manusia memerlukan produknya,

karena ini bertentangan dengan prinsip “ Istiklaf “ (amanah peminjaman
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dari Allah). Demikian juga tidak diperbolehkan bagi pemilik uang untuk

menimbun dan menahannya dari peredaran, sedangkan umat dalam

keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-

proyek yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya

lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas

perekonomian.

B. Saran

Berdasarkan kepadakesimpulan yang diambil berkaitan dengan

penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat

dilakukan dan bermaanfaat:

1. Dengan diketahuinya harga jual beli ternak semakin naik tiap tahunnya

maka pengurus dan panitia qurban menerapkan sistemanggsur setiap bulan

terhitung dari bulan muharam sampai bulan dzulhijjah (bulanqurban),

supaya masyarakat tidak berat dan terbebanimengeluarkan hartanya untuk

berqurban, sehingga masyarakat yang berqurban setiap tahunnya semakin

bertambah meskipun harga jual beli ternak meningkat setiap tahunnya dan

harta yang dikeluarkandapatbertaqarrub (mendekatkan diri) dan

mendapatkan pahala disisi Allah Swt.

2. Dalam penelitian ini diharapkan bagi para pembaca untuk memeberikan

kritik dan saran yang membangun dalam melengkapi penelitian ini dan

semoga penelitian ini bermanfaat untuk penilitian yang akan datang.


