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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian 

secara seksama tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan 

Harga di Warung makan Objek Wisata (Studi Kasus di Desa Sidomukti 

Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang), maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktek penetapan harga dalam jual beli makanan dan minuman di 

warung makan obyek wisata Sidomukti penjual membedakan antara 

pembeli satu dengan pembeli yang lain dengan cara melihat 

karakteristik para pembeli apabila pembeli dari daerah lokal atau para 

pengunjung yang sering berkunjung harga yang diberikan adalah harga 

standar dan apabila pembeli yang dirasa penjual baru sekali 

berkunjung atau pembeli yang di anggap orang kaya maka penjual 

memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembeli 

dari daerah lokal. 

2. Menurut Hukum Islam  praktek jual beli yang dilakuakan penjual 

dengan membedakan pembeli diperbolehkan selama pedagang tidak 

mengambil keuntungan dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam 

dan antara penjual dengan pembeli suka sama suka dan saling rela 

tanpa adanya paksaan.  
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B. Saran 
  

            Bagi Para Penjual 

      1. Bagi para penjual Makanan dan Minuman di warung makan objek wisata 

Sidomukti lebih baik mencamtumkan menu disertai dengan harga 

sehingga dapat transparan dan pembeli bisa memelih makanan dan  

minuman sesuai dengan harga dan uang yang dimiliki pembeli. 

               2. Bagi para penjual hendaknya berbuat jujur dengan tidak memanfaatkan      

ketidak tahuan para pembeli untuk mendapatkan keuntungan yang 

sebanyak banyaknya dengan memanipulasi harga. 

       3. Para penjual Hendaknya menjual dengan harga yang wajar sehingga   

selain bertujuan untuk mencari keuntungan juga dapat menolong bagi 

warga sekitar dan para pengungjung di obyek wisata Sidomukti. 

 

Untuk  pembeli  

1. Hendaknya sebelum membeli makanan hendaknya terlebih dahulu 

menanyakan harga sehingga harga bisa disepakati sebelum melakukan 

jual beli. 
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C. Penutup 
 

Demikianlah skripsi yang penulis buat, sebagai manusia yang jauh 

dari kesempurnaan, penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam 

menyusun skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat 

penulis harapkan. Penulis juga meminta maaf jika dalam penulisan ini 

banyak kesalahan kata atau kalimat. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi kita semua. Amin ... 


