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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan dari 

pembahasan mengenai Analisis Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim 

Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada Pembelian 

Sepeda Motor Menurut Teori Konsumsi Islam, hasil dari penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perilaku konsumen masyarakat Muslim Desa Sayung Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak terhadap pembelian sepeda motor adalah 

sebagai berikut: pertama, karena adanya faktor kebutuhan, yaitu untuk 

transportasi, disamping itu juga adanya faktor keinginan. Kedua, sepeda 

motor dapat membantu berbagai aktifitas atau kegiatan sehari-hari 

mereka. Ketiga, untuk usia remaja sepeda motor belum dapat 

membantu untuk meningkatkan kualitas keberagamaan mereka, tetapi 

untuk usia dewasa dan orang tua sepeda motor dapat membantu 

meningkatkan kualitas keberagamaan mereka. Dan keempat, mereka 

terkadang mengganti sepeda motor dengan tujuan untuk memperlancar 

transportasi dan kegiatan yang mereka lakukan sesuai kebutuhan. 

Tetapi sebagian dari mereka membeli sepeda motor karena mengikuti 

trend. 

2. Perilaku konsumen masyarakat Muslim Desa Sayung Kecamataan 

Sayung Kabupaten Demak terhadap pembelian sepeda motor ditinjau 

dari teori konsumsi Islam adalah sebagai berikut: pertama, jumlah 

responden dalam pembelian sepeda motor yang dilakukan sesuai 

dengan konsep kebutuhan dalam Islam, yaitu kebutuhan transportasi 

sebanyak 20%. Kedua, jumlah masyarakat yang mengkonsumsi sepeda 

motor jika dilihat dari konsep mashlahah sebanyak 30% yaitu suatu 

barang yang mengandung manfaat dan berkah. Ketiga, masyarakat yang 

mengkonsumsi atau membeli sepeda motor berdasarkan final spending 
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atau konsumsi untuk akhirat sejumlah 10%. Dan keempat, yang 

mengkonsumsi sepeda motor dengan tawazun sebanyak 20%. Dan 

sebagian dari mereka yang mengarah ke perilaku konsumtif sebanyak 

20% yaitu berganti-ganti sepeda motor karena keinginan dan mengikuti 

trend, padahal dalam Islam telah dianjurkan untuk bersikap sederhana 

dan tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan konsep QS. Al-A’raf Ayat 31.    

B. Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini 

adalah: 

1. Masyarakat Muslim Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak dalam hal final spending dan konsumsi akhirat khususnya pada 

usia remaja diharapkan  supaya sepeda motor yang mereka miliki 

dapat digunakan sebagai media transportasi untuk meningkatka 

kualitas keberagamaan mereka. 

2. Peneliti selanjutnya apabila berminat untuk melakukan penelitian 

dengan tema serupa dengan penelitian ini, disarankan untuk lebih 

mendekatkan kepada narasumber supaya dapat memperbanyak 

pertanyaan yang diajukan kepada narasumber sehingga narasumber 

lebih jujur dalam mengungkapkan pendapatnya. 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT peneliti 

akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari masih 

banyak kekurangan dan kelemahan dikarenakan oleh keterbatasan 

kemampuan yang dimilki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 

membangun peneliti harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Peneliti 

mohon maaf atas kesalahan dan menghaturkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

 


