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BAB V 

 PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari pemaparan serta hasil analisis prinsip-prinsip dan etika bisnis 

Islami di Penginapan Mega Syari’ah  Semarang di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Etika bisnis di Penginapan Mega Syari’ah Semarang diantaranya 

meliputi: jujur, berkompetisi secara sehat, murah hati/ramah, tidak 

melupakan akhirat, dan amar ma’ruf nahi munkar. 

2. Dalam Penginapan Mega Syari’ah Semarang telah menerapkan etika 

bisnis Islami sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah 

SAW. 

B.  SARAN-SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, 

penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan di 

Penginapan Mega Syari’ah Semarang,  diantaranya adalah sebagai berikut, 

yaitu: 

1. Bagi Penginapan Mega Syari’ah 

Untuk pemilik, pengelola, dan karyawan lebih ditingkatkan 

lagi dalam praktik dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis 
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Islami, agar sesuai dengan apa yang di praktikan oleh Rasulullah 

serta dicapai bisnis yang benar-benar berbasis syari’ah. 

2. Bagi Penulis 

Masih banyak kekurangan yang harus di perbaiki oleh penulis. 

Semoga Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sehingga 

dapat memberi tambahan informasi dan ilmu bagi penulis.  

3. Bagi Pembaca  

Penelitian ini hanya berisi tentang analisis prinsip-prinsip etika 

bisnis Islami (Studi Kasus di Penginapan Mega Syari’ah 

Semarang) semoga bisa dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

Puji syukur Alhamdulillah, sebagai pemberi syafa’at yang sempurna 

kepada ummat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia serta alam pada 

umumnya yang telah memberikan bantuan penulis tiada kiranya baik barupa 

kasih sayang, petunjuk, kesehatan, rizki, ilmu dan banyak lagi yang lainnya. 

Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PRINSIP-

PRINSIP DAN ETIKA BISNIS ISLAMI ( STUDI KASUS DI 

PENGINAPAN MEGA SYARI’AH SEMARANG)” dalam bentuk sederhana 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis. 

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan 

kemampuan dalam menyusun skripsi. Namun masih banyak kekurangan dan 
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kesalahan baik dari segi kata-katanya, referensinya dan lain sebagainya. 

Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin 

dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang 

telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan semoga mendapat imbalan dari 

Allah SWT. Sebagai akhir kata, terpendam suatu harapan semoga skripsi ini 

dapat  bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis 

dimasa-masa yang akan datang. Amin Yaa Rabbal ‘Alamin. 

 

 

 

 

 

 


