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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab 

terdahulu, maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Perilaku konsumsi keluarga dalam perspektif Ekonomi Islam di desa 

Padangan kecamatan Winong kabupaten Pati ada yang masih bersikap 

israf (berlebih-lebihan) dan ada yang sudah sesuai dalam Islam.Dari 14 

keluarga ada 6 keluarga yang bersikap israf.Karena menuruti hawa nafsu 

dalam memenuhi keinginan baik untuk diri sendiri maupun anak tanpa 

memperdulikan manfaat yang ditimbulkan dari barang yang dibeli, mereka 

pun ada yang rela menghutang ke kerabat terdekat. Dan 8 keluarga sudah 

memperhatikan apa yang di beli, senantiasa memilih barang yang memang 

mereka butuhkan. Mereka juga mengajarkan kepada anak-anak agar tidak 

bersikap boros terhadap uang yang dimiliki. Sehingga hal tersebut sesuai 

dengan perilaku konsumsi dalam Islam. Ke 14 keluarga tersebut gemar 

melakukan sedekah,baik setiap bulan maupun ketika mereka mempunyai 

rezeki lebih. 

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi ke 6 keluarga yang 

israf  adalah faktor sosial ( keluarga, tetangga, teman ) dan 8 keluarga 

yang sudah sesuai dalam Islam adalah faktor kecerdasan dalam 

menentukan pilihan saat akan melakukan perilaku konsumsi.   

B. Saran  

1. Wujudkan perilaku konsumsi secara Islam dalam kehidupan sehari –hari 

agar terciptanya kesejahteraan dalam hidup baik diri sendiri maupun 

untuk keluarga. 

2. Memperbaiki cara perilaku konsumsi terutama dalam hal gaya hidup 

menurut ajaran Islam yang sesuai dengan norma dasar perilaku konsumsi 

dalam Islam dan tidaklah mengikuti perilaku konsumsi keluarga lainnya.  
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Pada akhirnya penulis senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah 

SWT, dengan ucapan “Alhamdulillahi Robbil „Alamin” atas rahmat yang telah 

diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa 

penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, terutama pembimbing 

yang dengan penuh keikhlasan serta kesabaran telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan 

serta kesalahan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya 

perbaikan dan kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua khususnya bagi pembaca.  


