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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

yang dilakukan, kesimpulan dari hasil penelitian analisis praktek 

bisnis mahasiswa UIN Walisongo Semarang adalah mahasiswa 

dalam melakukan bisnis sudah sesuai dengan bisnis berbasis 

syariah, yang di dalamnya meliputi halal dalam peminjaman 

modal, bisnis yang dijalankan memberikan manfaat kepada 

masyarakat luas, berlaku terus terang dan transparan terhadap 

kelemahan dan kelebihan produk yang ditawarkan, kewajaran 

dalam mengambil keuntungan, tidak mengejar keuntungan yang 

banyak, menjadikan bisnis sebagai ibadah, bersaing secara sehat, 

profesional dan memanfaatkan teknologi yang ada, tidak mudah 

berputus asa jika omset mengalami penurunan, menghindari setiap 

resiko yang ada, dan tidak memaksakan kemampuan dalam bisnis 

yang dijalankannya. 

Implementasi bisnis islam, yang di dalamnya meliputi 

menghindari bisnis yag haram dan syuhbat yaitu dengan 

menjalankan bisnis yang tidak haram dan dapat menahan diri dari 

hal-hal yang haram dalam berbisnis, menghindari ketidakadilan 

dan kezaliman yaitu dengan memberikan gaji karyawan secara 

adil dan tidak mengurangi takaran, tidak menipu atau berbohong 
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yaitu dengan tidak menggunakan kata-kata sumpah untuk 

menyakinkan konsumen, dan menghindari adanya perang harga. 

Dalam menghindari perang harga, mahasiswa sebagai 

pelaku bisnis tidak dapat melakukan hal tersebut. Karena produk 

yang di perjualbelikan oleh mahasiswa harganya lebih murah 

dibandingkan dengan yang lain. Seharusnya mahasiswa sebagai 

pelaku bisnis tidak memberikan harga yang murah dibandingkan 

dengan yang lain karena akan menimbulkan adanya perang harga 

dalam bisnis yang dijalankannya. 

 

B. SARAN  

1. Ilmu yang telah di dapatkan oleh narasumber sebaiknya selalu 

diterapkan terus dalam bisnis apapun. Hal yersebut 

dikarenakan setiap bisnis yang dijalankan dengan syariah 

sesuai dengan ketentuan Allah SWT tidak hanya 

mendatangkan keuntungan materi namun juga akan 

memperoleh barokah dari setiap rezeki yang telah di 

dapatkan. 

2. Sebaiknya bisnis yang sedang dijalankan narasumber tidak 

hanya dilakukan ketika masa kulaih saja, namun tetap 

dijalankan setelah lulus kuliah, karena bisnis yang dijalankan 

narasumber memiliki peluang yang bagus dan bukan termasuk 

bisnis yang dilarang oleh Islam. Disamping itu, dengan 
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memiliki bisnis sendiri narasumber akan mengurangi tingkat 

pengangguran intelektual di Indonesia. 

3. Sebelum menentukan harga jual seharusnya narasumber 

terlebih dahulu melihat harga yang ada di pasar supaya tidak 

menimbulkan adanya perang harga. 

4. Semoga mahasiswa UIN Walisongo Semarang dapat selalu 

menerapkan ajaran islam disetiap kegiatannya. 

 

C. Penutup 

Demikian penulisan skripsi yang telah penulis selesaikan 

sesuai dengan kemampuan penulis. Dengan mengucap 

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin semoga skripsi yang masih banyak 

kekurangan dalam penulisan dan sistematika penulisan yang 

belum sempurna ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan 

pembaca. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 

agar dalam penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Atas semua 

kesalahan dan kekhilafan penulis, semoga Allah memberikan 

pertolongan dan ampunan-Nya kepada penulis. 

 


