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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilitan yang penulis lakukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa  sebagian besar etika jual beli pedagang 

muslim menurut Imam Al-Ghazali sudah dipraktikkan di pasar 

Gladak Kaliwungu Selatan. Dengan latar belakang yang religius, 

para pedagang masih menjunjung nilai-nilai etika bisnis dalam 

menjual barang dagangannya, diantaranya adalah  1) tidak memuji 

barang yang dijualnya secara berlebihan, dari dua belas responden 

hanya dua pedagang yang memuji barang dagangannya secara 

berlebihan, yaitu pedagang grabatan dan sayuran. 2) menyatakan 

segala kekurangan dari barang yang akan dijual baik tersembunyi 

ataupun nyata, dari dua belas responden empat pedagang yang tidak 

sesuai yaitu pedagang sembako, pedagang grabatan,  pedagang 

sayuran, dan pedagang daging ayam. 3) tidak menyembunyikan 

sedikitpun tentang kadarnya, dua belas pedagang memang jujur 

dalam timbangan. 4) berkata benar tentang harga barang dan tidak 

menyembunyikan sesuatu, dari dua belas responden menyatakan 

bahwa mereka berkata benar tentang harga barang dan tidak 

menyembunyikan sesuatu. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil peneliti yang telah disajikan, maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis adalah  

1. Bagi pedagang Pasar Gladak Kaliwungu Selatan, diharapkan 

lebih meningkatkan nilai-nilai spiritual dan kejujuran dalam 

berdagang sesuai tuntunan syariat Islam dan ajaran Rasullah 

SAW.  

2.  Bagi akademik diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh 

peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda 

sehingga dapat memperkaya wawasan dalam kajian ekonomi 

Islam tentang pemikiran Imam al-Ghazali . 

 

C. Penutup 

Sebagai penutup dari sekripsi yang berjudul “ Praktik Etika 

Jual Beli Pedagang Muslim di Pasar Gladak Menurut Imam Al-

Ghazali (Analisis Berdasarkan Teori Etika Jual Beli Imam Al-

Ghazali)” penulis mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, untaian 

rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq serta hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan 

tugas penulisan skripsi ini dengan lancar, penuh semangat dan tetap 

optimis, meski berbagai kendala terus menghampiri.  
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Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun sudah penulis 

usahakan semaksimal mungkin. Hal tersebut disebabkan karena 

keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. 

Untuk itu kritik serta saran yang membangun dari banyak pihak 

sangat penulis harapkan, demi membantu kesempurnaan 

pembahasan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih atas segala 

dukungan dan bimbingan dari banyak pihak, hingga terselesaikannya 

pembahasan ini. Akhir kata, terbesit harapan semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya, dan 

khususnya bagi penulis sendiri di masa-masa mendatang. Amin yaa 

rabbal alamin. 

 


