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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Ada beberapa poin yang menjadi inti dari sistem kemitraaan di PT. 

Arminareka Perdana. Pertama, Akad yang digunakan dalam 

pelaksanaan kemitraan tersebut yaitu Wakalah taswiq bil ujrah. Kedua, 

calon jamaah diharuskan membayar DP atau uang muka sebagai uang 

wajib untuk menjadi mitra dalam menjalankan usahanya. Ketiga, 

Pelaksanan kemitraan dengan menjadikan calon jamaah sebagai mitra. 

2. menurut hemat penulis dalam hal pelaksanaan kemitraan hak usaha 

penyelenggara perjalanan umrah dan haji plus di PT. Arminareka 

perdana dengan mengambil sample perwakilan di samping DP mall 

semarang ini tidaklah tergolong akad syirkah dan wakalah seutuhnya 

sebab didalam keduanya terdapat syarat yang belum sempurna 

terpenuhi. Penulis melihat perusahaan mencoba untuk 

mengkombinasikan kedua akad tersebut sebagai salah satu konsep 

dalam memasarkan atau untuk menjalankan usaha secara Islami. 

Namun pada dasarnya dalam akad syirkah terdapat wakalah, dimana 

wakalah atau wakil dalam syirkah adalah wakil dari mitra untuk modal 

dan kerja.. 
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B. Saran 

1. KemitraanJamaah penyelenggara perjalanan umrah dan haji plus di PT. 

Arminareka Perdana Agency Marketing sebagai salah satu lembaga 

komersial yang bergerak dalam tour and travel dalam penerapannya 

menerapkan marketing plan mengharapkn Nilai-nilai syariah harus 

diterapkan baik dalam akad maupundalam pelaksanaannya. 

2. PT. Arminareka Perdana penyelenggara perjalanan umrah dan haji plus 

Agency Marketing diharapkan untuk mengubah konsep akad yang telah 

di usung sebelumnya untuk lebih di luruskan kembali supaya tidak 

terjadi kesimpangsiuran dan khawatir terjadinya penyelewengan pihak 

yang tidak bertanggung jawab. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah Allah SWT., skripsi ini berhasil 

penulis selesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih 

banyak kekurangan apalagi mendekati kesempurnaan.Hal inidikarenakan 

keterbatasan ilmu dan literatur yang ada pada penulis. Namun kekurangan 

tersebut bukan berarti penulis lepas tanggung jawab secara ilmiah. Semoga 

tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya semoga 

Allahsenantiasa memberikan hidayah dan pertolongan pada 

hambaNya,Aaamiin… Sekian dan terima kasih. 

 


