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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penlitian dan analisis penulis dapat ditarik beberapa 

kesimpulan mengenai Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Uang Logam 

dengan Nilai 100 dan 200 Rupiah ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah : 

1. Perilaku masyarakat pedagang terhadap penggunaan uang logam dengan 

nilai 100 dan 200 rupiah telah sesuai dengan perilaku pedagang ketika 

menerima, menyimpan dan bertransaksi, begitupun dengan perilaku 

konsumen terhadap uang logam tersebut. karena masyarakat kelurahan 

Baruga baik pedagang maupun konsumen masih mau menerima dan juga 

menggunakan uang logam dengan nilai 100 dan 200 rupiah. Masyarakat 

pedagang dan masyarakat konsumen juga mengumpulkan atau menyimpan 

uang logam dengan nilai 100 dan 200 rupiah untuk ditukarkan ataupun 

untuk melakukan pembayaran pada saat restock barang. 

2. Sedangkan perilaku masyarakat kelurahan Baruga mengenai penggunaan 

uang logam dengan nilai 100 dan 200 rupiah dalam dalam perspektif 

ekonomi syariah Sebagaimana masyarakat kelurahan Baruga 

menggunakan uang logam sebagai alat transaksi, tanpa terkecuali uang 

logam dengan nilai 100 dan 200 rupiah. Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat dikatakan bahwa masyarakat kelurahan Baruga dalam menggunakan 

uang logam sebagai alat transaksi sudah sesuai dengan penggunaan yang 

dianjurkan dalam Islam. Masyarakat tidak menyimpannya tanpa tujuan 
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sehingga menyebabkan tidak produktifnya uang tersebut. Sebagaimana 

dijelaskan bahwa konsep uang dalam Islam tidak mengenai istilah untuk 

spekulasi. Islam juga melarang penimbunan yang tidak diproduktifkan, 

karena hal ini akan mengurangi peredaran uang pada masyarakat.  

5.2 Saran 

Berdasarkan beberapa fakta yang diungkapkan maka dalam tulisan ini 

penulis ingin memberi saran diantaranya:  

1. Untuk Bank Indonesia agar lebih intensif dalam memperluas jangkauan 

sosialisasi khususnya di Kecamatan Baruga tepatnya di Kelurahan 

Baruga mengingat masih terdapat masyarakat yang masih kurang 

memahami peraturan-peraturan dari Bank Indonesia seperti Peratuaran 

Nomor: 10/8/DPU tanggal 28 Februari 2008: tentang penukaran uang 

rupiah dan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang. 

2. Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara 

sebaiknya terus mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan uang 

logam sebagai alat transaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


