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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaruh tidak adanya sertifikat/lebel halal di Desa Tanjungsamak

Kecamatan Rangsang mempengaruhi suatu pembelian produk ayam

goreng tepung di desa tanjungsamak setelah peneliti melakukan

pengamatan maka ditemukan bahwa konsumen tidak memperhatikan akan

ada tidaknya sertifikat/lebel halal pada produk daging ayam yang

dibelinya di pasar tanjungsamak kecamatan rangsang pada dasarnya

daging ayam Impor yang berasal dari selatpanjang, tanjung balai karimun

dan batam, yaitu pemiliknya adalah orang-orang cina. Setelah peneliti

melakukan observasi maka produk daging ayam Impor tersebut masih

belum memiliki sertifikat/lebel halal, hal ini menimbulkan suatu keraguan

bagi konsumen ayam goreng tepung di desa tanjungsamak kecamatan

rangsang.

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap penjualan ayam goreng tepung di Desa

Tanjungsamak Kecamatan Rangsang belum secara konsep ekonomi Islam

yang sebenarnya karena produk daging ayam Impor yang berasal dari

selatpanjang, tanjung balai karimun dan batam, belum memiliki

sertifikat/lebel halal. Oleh sebab itu konsumen ayam goreng tepung di

Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang masih meragukan dan

dihukumkan kepada mubah.
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B. Saran

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menyadari dalam

penulisanny masih banyak terdapat kesalahan hal tersebut dikarenakan

kemampuan penulis yang sangat terbatas. Baik itu masalah pengalaman

maupun pengetahuan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada

pembaca agar dapat kiranya dalam penulisan berikutnya dengan pokok

pembahasan yang hampir sama dapat melebih menyempurnakan kekurangan

dalam penulisan karya ilmiah ini yang khususnya berkaitan dengan jual beli

ekonomi Islam.

Adapun saran-saran penulis dengan hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Kepada konsumen hendaknya harus lebih berhati-hati dalam memilih

makanan yang belum jelas asal usul produknya.

2. Kepada pedagang ayam goreng tepung di desa tanjungsamak kecamatan

rangsang seharusnya lebih banyak mengetahui tentang jual beli ekonomi

Islam yang seharusnya.

3. Kepada pembeli seharusnya lebih berhati-hati dalam membeli, agar tidak

terjadi kerugian dan ketidakpuasan.

4. Kepada pembaca lain penulis berharap agar melakukan penelitian khusus

yang membahas ekonomi Islam yang seharusnya.

5. Kepada pemerintah agar dapat menertibkan tata cara menertibkan jual beli

yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu kepada produk yang

harus memiliki sertifikat/lebel halal sehingga bisa mensejahterakan

kehidupan masyarakat.


