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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat

ditarik beberapa kesimpulan mengenai perilaku pedagang di pasar Sentral Palakka

Bone dalam perspektif etika bisnis islam, sebagai berikut:

1. hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa etika

pedagang di pasar Sental Palakka Bone mengenai transaksi jual beli disimpulkan

bahwa Para pedagang sudah menjalankan usaha dagang atau jual beli menggunakan

aturan yang telah diatur oleh agama islam. Para pedagang di pasar Sentral Palakka

Bone dalam menjalankan aktivitas bisnis telah memahami barang – barang yang

dilarang oleh agama islam untuk diperjual belikan seperti barang yang rusak atau

yang tidak layak dikonsumsi. Agama dan prakek ekonomi tidak dapat dipisahkan satu

sama lain, karena saling berhubungan dan membentuk dasar yang kuat dan kokoh

dalam menjalankan uasaha atau kegiatan ekonomi khususnya di pasar Sentral Palakka

Bone. Agama islam mengajarkan kita tentang etika dalam menjalani bisnis sehari-hari

2. berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan

bahwa perilaku pedagang di pasar Sentral Palakka Bone dalam berdagang bahwa

Etika bisnis Islam mengatur aktifitas ekonomi terutama dalam dunia perdagangan

dengan nilai-nilai agama dan mengajarkan pelaku bisnis atau pedagang untuk

menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan

dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari’ah.
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3. Implikasi dalam penelitian ini memberikan masukan dalam upaya

meningkatkan penerapan etika bisnis dalam suatu kegiatan jual beli dalam bisnis atau

usaha yang dijalan para pedagang di pasar sentral palakka.

B. Saran

Berdasar hasil penelitian, saya dapat melihat bahwa tidak semua pedagang

atau pelaku bisnis memahami etika bisnis yang baik maka dari itu penulis berharap

kepada pembaca untuk melakukan transaksi bisnis jual beli sehingga perlu adanya

pemahaman tentang etika bisnis yang baik untuk dijadikan patokan dalam melakukan

bisnis sesuai dengan yang telah dianjurkan dalam islam sebagai berikut:

1. Bagi pedagang dipasar Sentral Palakka Bone diharapkan dalam

menjalankan bisnis atau berdagang yang dijalankan setiap hari tetap memegang teguh

nilai-nilai atau aturan yang telah ditetapkan oleh syari’at islam .

2. Sebagian pedagang diharapkan jujur atau terbuka dalam menjual barang

yang dijual, mempertanggungkan kualitas produk, menepati kesepakatan yang telah

ditentukan dan lebih bersikap ramah kepada pembeli atau calon pembeli.

3. Sebaiknya perilaku pedagang dalam menjalankan bisnis atau berdagang

selalu berpegang teguh pada etika bisnis islam dalam kondisi bisnis apapun. Hal

tersebut dikarenakan, bisnis yang didasari dengan etika bisnis islam tidak hanya

mendatangkan keuntungan berupa materi namun juga memperoleh barokah atas rizki

yang telah didapat.


