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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapat Ulama Barito 

Kuala tentang penghasilan dari penggunaan aplikasi Indo Today, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari berbagai pendapat 7 Ulama Barito Kuala mengenai penghasilan 

dari aplikasi Indo Today ini dapat ditarik kesimpulan bahwa boleh 

saja menggunakan penghasilan dari aplikasi Indo Today tersebut 

dengan syarat meninggalkan tugas roda keberuntungan agar lebih 

aman dari indikasi terjadinya judi. Namun kalau mau menggunakan 

tugas roda keberuntungan, pengguna dapat mengambil gratisan 

dalam mengikuti tugas roda keberuntungan yang didapatkan setiap 

sekali sehari di setiap harinya. 

2. Dasar hukum yang digunakan oleh para Ulama Barito Kuala sendiri 

ada kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dasar hukum yang mereka 

gunakan tentang penggunaan aplikasi Indo Today tersebut, mereka 

semua sepakat bahwa termasuk dalam aktifitas ijarah. Penambahan 

sumber hukum yang lain seperti ju’alah atau reward yang dimiliki 

aplikasi Indo Today kepada pengguna yang mau menyelesaikan 

tugas-tigas dari aplikasi Indo Today tersebut. Perbedaan pendapat 

dari para Ulama mengenai salah satu tugas dari  
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aplikasi Indo Today  yaitu tugas keberuntungan, ada yang 

beranggapan hal ini termasuk kedalam judi karena ada syarat 

sebelum mengikuti tugas tersebut, di sisi lain berpendapat boleh saja 

dikerjakan asalkan saling ridha dan tidak ada unsur yang dirugikan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang sudah peneliti kemukakan diatas maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk pembuat aplikasi Indo Today, harus ada pengembangan 

dalam aplikasi Indo Today, karena aplikasi Indo Today ini sangat 

membantu masyarakat pada saat pandemi COVID-19 untuk 

mendapatkan uang dengan mudah. Selain itu untuk tugas aplikasi 

Indo Today ini bisa diubah sistem roda keberuntungan agar tidak ada 

terjadi indikasi judi didalamnya. 

2. Untuk pengguna dan pembaca penelitian ini, agar lebih berhati-hati 

dalam memilih sesuatu khususnya tentang pekerjaan. Dalam 

aplikasi Indo Today ini pengguna tentunya harus memahami untuk 

mengerjakan tugas apa saja yang aman untuk digunakan, karena 

semua tugas yang ada di aplikasi Indo Today dapat kita pilih. 

Terlebih lagi ada baiknya pengguna tidak berlebihan dalam 

memainkan aplikasi Indo Today ini, alangkah baiknya membaca al-

Qur’an tentunya lebih bermanfaat.




