
87 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uraian pada bab-

bab sebelumnya dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT Karya Toha Putra Semarang menerapkan semua 

karakteristik wirausaha syariah. Yaitu proaktif, produktif, 

pemberdaya, tangan di atas, taqwa, amanah dan keadilan. 

Karakteristik tersebut telah di aplikasikan dengan baik bahkan 

sebagian karakteristik tersebut sudah lama menjadi prinsip 

dasar yang dipegang oleh PT Karya Toha Putra Semarang 

dalam menjalankan roda bisnis nya. Meskipun sampai 

sekarang PT Karya Toha Putra belum pernah mendeklarasikan 

bahwa perusahaan tersebut berbasis syariah, tetapi sejak 

dahulu perusahaan tersebut dibangun sudah menerapkan 

prinsip syariah dalam operasional nya. Penulis berharap 

meskipun perusahaan sudah menerapkan seluruh karakteristik 

wirausaha syariah dengan baik, tetapi perusahaan bisa 

meningkatkan kualitas perusahaan baik produk, manajemen, 

serta SDM yang berkualitas. Serta dapat menjaga manajemen 

yang telah disusun dengan baik. Diharapkan perusahaan 

mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dengan 

menambah karyawan perusahaan. hal tersebut tentu dapat 
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membantu perusahaan serta membantu masyarakat di 

lingkungan sekitar. 

2. Penerapan karakteristik wirausaha syariah dalam perspektif 

ekonomi Islam sudah diterapkan dengan baik dan sesuai. 

Seperti contohnya adalah Sikap pemberdaya perusahaan 

dalam bentuk adanya Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di 

PT Karya Toha Putra yaitu Tujuh Ibadah Harian diantaranya 

shalat dhuha, shalat berjamaah, shalat tahajud, membaca al-

Qur’an, bersama orang shaleh, menjaga wudlu serta 

bersedekah. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki daya tarik 

yang lebih bagi penulis, karena masih jarang sekali 

perusahaan yang menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. 

Pembentukan karakter SDM yang berkualitas tidak hanya 

dibentuk melalui peraturan-peraturan umum yang biasa ada 

diperusahaan, tetapi ketaqwaan serta ibadah yang baik juga 

dapat menentukan karakter seseorang. Jika seseorang 

memiliki religius serta menyadari akan Tuhan nya, maka akan 

meminimalisir seseorang dalam berperilaku menyimpang atau 

melanggar etika dalam berwirausaha syariah, itulah mengapa 

ibadah harus menjadi prioritas dalam dunia bisnis atau 

wirausaha. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut:  
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1. Kepada PT Karya Toha Putra Semarang, seperti yang sudah 

dijelaskan dalam kesimpulan karakteristik yang telah 

diterapkan dapat dikembangkan lagi. Dan prinsip-prinsip 

dasar yang telah dibuat seluruhnya dapat diaplikasikan 

sehingga perusahaan tidak hanya mengunggulkan sikap 

amanah saja, tetapi prinsip dasar yang lain juga dapat 

dikembangkan sehingga menjadi keunggulan pula bagi PT 

Karya Toha Putra Semarang. Karena prinsip dasar itu 

memiliki keterkaitan dengan usaha yang dijalani dan untuk 

manajemen perusahaan agar dapat lebih baik.  

2. Kepada seluruh masyarakat, semoga dalam penulisan skripsi 

ini dapat memberikan wawasan luas bagi seluruh masyarakat, 

meningkatkan rasa ingin berwirausaha. Seperti PT Karya 

Toha Putra Semarang yang pada awalnya hanya usaha kecil 

yang dirintis oleh orang yang gigih dan pantang menyerah, 

akhirnya perjuangan pun mencapai hasil dengan memiliki 160 

karyawan dan mampu membuka lapangan pekerjaan, serta 

menjadi pengaruh bagi masyarakat sekitar perusahaan. Dan 

bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha semoga juga 

dapat menerapkan bisnis berbasis syariah, menganut sistem 

dagang yang dilakukan Rasulullah pada jaman dahulu dengan 

mengutamakan keberkahan dalam berwirausaha.  

C. Penutup 

Sebagai penutup dari penulisan skripsi yang berjudul 

“Analisis Karakteristik Wirausaha Pada PT Karya Toha Putra 
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Semarang”. penulis mengucapkan Alhamdulillah untaian rasa 

syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan baik dan rasa optimis, meski ban yak 

kendala yang telah penulis lalui.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih 

begitu banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, tetapi 

meskipun demikian penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya. 

Hal tersebut tentu disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan 

kemampuan penulis. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun 

sangat penulis harapkan, untuk memperbaiki dan mendekati 

kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.  

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, 

doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, serta bagi penulis 

sendiri diwaktu yang akan datang. Amin yaa rabbal alamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


