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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang pembelian produk makanan

kemasan berlabel halal di Pusat Perbelanjaan Giant Panam Kota Pekanbaru,

kemudian ditinjau menurut ekonomi Islam; sehingga diperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

1. Sistem pembelian produk makanan dalam bentuk kemasan di Pusat

Perbelanjaan Giant Panam Kota Pekanbaru

Hasil penelitian dilakukan diperoleh bahwa mayoritas responden

(konsumen) dalam membeli dan mengkonsumsi produk kemasan yang

memiliki label halal dari BPOM/MUI. Meskipun sikap demikian terkesan

bahwa sikap konsumen dalam melakukan akad (transaksi) jual beli membeli

label halal. Karena, dalam membeli dan mengkosumsi setiap produk kemasan

di Pusat Perbelanjaan Giant Panam, hanya produk (makanan) kemasan yang

memiliki label halal dari BPOM/MUI; dan tidak membeli produk yang tidak

ada label halal dari BPOM/MUI. Di sisi lain, sikap demikian dipengaruhi oleh

tingkat pendidikan konsumen (masyarakat), sehingga mereka tidak memiliki

kemampuan dalam menentukan dan menilai produk kemasan yang halal atau

tidak. Oleh karena itu, BPOM/MUI merupakan lembaga/organisasi yang

dipercaya dalam menentukan dan menilai produk kemasan yang halal. Namun,

bagi masyarakat (konsumen) yang memiliki tingkat pendidikan yang
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mumpuni, tidak menjadikan label halal dari BPOM/MUI sebagai satu-satunya

dasar dan pedoman dalam menentukan produk kemasan, tetapi juga

memperhatikan komposisi bahan baku yang digunakan dalam memproduksi

produk tersebut; di samping menjadikan labelisasi halal dari BPOM/MUI.

2. Faktor yang mendorong masyarakat (konsumen) dalam membeli produk

(makanan) kemasan yang memiliki label halal dari BPOM/MUI

Data penelitian yang telah diuraikan dalam bab IV, sehingga dapat

disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang mendorong masyarakat (konsumen)

dalam membeli dan mengkonsumsi produk kemasan yang memiliki label halal

dari BPOM/MUI disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (a) faktor keinginan

sendiri, (b) informasi media baik cetak maupun elektronik dan (c) ketaatan

terhadap perintah dan larang dari Allah SWT.

3. Tinjauan Hukum Islam

Berdasarkan aspek sistem pembelian dan faktor yang mendorong

masyarakat (konsumen) dalam membeli produk kemasan di Pusat

Perbelanjaan Giant Panam Pekanbaru, sehingga dapat disimpulkan bahwa

pembelian produk makanan kemasan berlabel halal di Pusat Perbelanjaan

Giant Panam Kota Pekanbaru tidak bertentangan dengan ekonomi Islam.

B. Saran-saran

Setelah diperoleh kesimpulan yang dari penelitian yang dilakukan,

sehingga dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti merekomendasikan

beberapa saran sebagai berikut :
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1. Bagi Masyarakat; diharapkan dari penelitian yang dilakukan secara ideal

masyarakat dalam melakukan akad (transaksi) jual beli tidak hanya

berpedoman kepada labelisasi halal yang ditetapkan oleh BPOM/MUI.

Meskipun, BPOM/MUI terhimpun SDM yang mumpuni dan menguasai

serta ahli dalam bidangnya masing-masing, di mana perlunya kehati-hatian

(selektif) dalam membeli dan mengkonsumsi produk kemasan. Hal

demikian dilakukan agar setiap produk (makanan) yang dibeli dan

dikonsumsi memenuhi standar halal dan baik; yang merupakan prinsip

dasar dalam ekonomi Islam.

2. Bagi BPOM/MUI; hendaknya penelitian dapat menjadi bahan

pertimbangan, di mana perlunya melakukan pengkajian dan analisis sesuai

disiplin ilmu dan pedoman dasar ekonomi Islam (al-Qur’an dan al-Hadits)

dalam menilai dan menetapkan suatu produk kemasan yang beredar di

masyarat. Sehingga, dapat dipastikan tidak ada satupun produk yang

beredar kecuali produk yang halal. Kemudian, produk yang memiliki label

halal teruji dari segi bahan dan benda yang digunakan dalam memproduksi

produk (makanan) kemasan yang beredar di masyarakat.

3. Bagi Pemerintah/Negara; diharapkan penelitian ini dapat menjadi

informasi dan masukan bagi pemerintah (Negara) hendaknya melakukan

tindakan tegas, bahkan bila perlu menetapkan sanksi yang tegas kepada

pelaku ekonomi yang melakukan kecurangan dalam bertransaksi, seperti

memperjualbelikan produk (makanan) kemasan kepada konsumen
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khususnya muslim yang terbukti dan teruji halal dan baik untuk

dikonsumsi. Kemudian, pemerintah perlunya melakukan pengawasan dan

kontrol terhadap para pelaku bisnis yang berusaha dan berupaya

melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam transaksi jual beli.


