
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari panjang lebarnya uraian di atas tetang implementasi nilai 

ekonomi islam pada alfamart hamka dan pasar ngaliyan, akhirnya 

muncul kesimpulan dari segala proses uraian di atas, diantaranya : 

Bahwa Ekonomi islam dibangun atas dasar perilaku individu yang 

rasional islami, yang berujung pada tujuan ekonomi islam yang biasa di 

sebut falah. Keberadaan ekonomi islam didasarkan atas dua hal yaitu 

kebenaran mutlak dan kebenaran relatif, berasumsi pada al-qur’an, 

sunnah serta fenomena lingkungan sosial yang berkembang. Atas dasar 

tujuan ekonomi islam penting untuk mendasarkan nilai-nilai ekonomi 

islam terhadap kegiatan individu berupa implementasi nilai ekonomi 

islam termasuk pada proses transaksi jual beli kita sehari-hari yang 

banyak terjadi pada pasar ngaliyan. 

1. Implementasi nilai-nilai ekonomi islam telah disampaikan apakah 

yang terjadi pada pasar ngaliyan, memang tidak semua nilai-nilai 

ekonomi islam tersebut dapat diimplementasikan, tetapi gambaran 

yang disampaikan cukup jelas untuk dipahami dan menjadi masukan 

dalam kegiatan jual beli setiap hari. Keseimbangan menjadi nilai 

yang paling menjadi titik tekan, karena keseimbangan merupakan 

karakteristik ekonomi islam, keseimbagan yang di maksud adalah 

terpenuhinya kerangka sosial yang sepadan, tanpa ada diskriminasi 

dan pengecualian terhadap kelompok tertentu. Karena dalam lingkup 
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ekonomi, pemerataan distibusi kekayaan menjadi nilai tujuan agar 

masyarakat islam saling hidup berdampingan dalam keseharianuya. 

2. Menurut persepsi pembeli terhadap implementasi nilai ekonomi 

islam pada alfamart secara umum sesuai dengan nilai ekonomi 

islam, tetapi masih terdapat nilai-nilai ekonomi islam yang perlu 

diperhatikan dalam praktik jual belinya, Menurut persepsi pembeli 

terhadap implementasi nilai ekonomi islam pada pasar ngaliyan 

semua telah terimplementasi dengan cukup baik, tetapi praktik 

managemen pasar yang perannya di ambil oleh pemerintah daerah 

menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dalam proses 

perkembangan pasar tradisional khususnya pasar ngaliyan. Analisis 

terhadap persepsi pemnbeli pada pasar ngaliyan memang semua 

aspek telah diimplentasikan, tetapi tidak selanjutnya menjadi pilihan 

masyarakat dalam bertantransaksi jual beli, masih perlu banyak 

penyempurnaan dari implentasi yang sudah dijalankan, karena 

proses implementasi dibagi pada tiga posisi, posisi prinsip tanpa 

nilai, posisi nilai tanpa prinsip dan posisi prinsip dengan tuntutan 

nilai. 

B. Saran 

Setiap sebuah karya yang muncul pasti punya saran untuk 

diamplikasikan pada yang berkenang, hasil uraian ini menjadi 

pengertian atas sesuatu yang belum pernah kita ketahui, berikut saran 

yang disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya : 
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1. Perlu sebuah pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat 

terhadap ekonomi islam, uraian ini menjadi hal mendasar yang biasa 

ditemui setiap hari, hal dasar ini disadari atau tidak telah kita 

kerjakan setiap hari, sesuai atau tidaknya sekali lagi merupakan 

sebuah kesadaran kolektif. 

2. Kepada pemerintah yang memanagemen pasar ngaliyan, harus ada 

kebijakan yang tepat untuk mengembangkan pasar ngaliyan, mulai 

dari pendekatan terhadap para pedagang juga tindakan dan intruksi 

kepada para dinas yang berkecimpung pada pasar ngaliyan, juga 

harus punya kebijakan yang seimbang antara pemillik modal dengan 

pedagang kecil. 

3. Para pedagang pasar ngaliyan juga harus mengikuti kebijakan 

pemerintah, selama kebijakan itu seimbang dan demi perkembangan 

pasar, karena tidak selamanya kebijakan pemerintah itu tidak 

berpihak pada orang pedagang kecil, kadang kita perlu berpikir lebih 

panjang dalam menanggapi kebijakan. 

4. Perlunya dukungan dari berbagai pihak terutama dari pemerintah 

melalui Kementerian Agama, lembaga pendidikan dan lembaga 

sosial keagamaan dalam upaya menumbuh kembangkan semangat 

penelitian khususnya dalam pengembangan ekonomi Islam dalam 

segala aspek dan  menumbuhkan semangat dalam mempraktekannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Kepada pihak universitas dan seluruh pihak yang concern dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, hendaknya melengkapi literatur-
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literatur tentang pemikiran ekonomi baik itu ekonomi Islam maupun 

ekonomi konvensional, sehingga universitas betul-betul menjadi 

sumber data dan informasi yang dibutuhkan untuk perkembangan 

pemikiran selanjutnya. 

6. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan kritikan yang konstruktif 

sangan penulis harapkan. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat 

menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan 

skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari 

sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu 

masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi 

maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan 

kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. 

Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang 

sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran 

dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. Amin 

ya rabbal‘alamin. 

 

 


