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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat

ditarik beberapa kesimpulan mengenai strategi pedagang busana muslim online

dalam menarik minat pembeli ditinjau dari perspektif ekonomi syariah

diKelurahan Baruga, Sebagai berikut :

1. Pedagang Online biasa disebut dengan penjual online merupakan seseorang

yang melakukan aktifitas penjualan dari mencari calon pembeli sampai

menawarkan produk atau barang dengan memanfaatkan jaringan internet

yang didukung dengan seperangkat alat elektronik sebagai penghubung

dengan jaringan internet.

Adapun strategi pedagang online dalam menarik minat pembeli yaitu

promosi, kualitas produk, update produk terbaru, memberikan diskon dan

bersikap ramah terhadap pembeli diKeluarahan Baruga Kecamatan Baruga.

2. Tinjauan perspektif ekonomi syariah terhadap strategi pedagang online

dalam menarik minat pembeli disimpulkan bahwa Promosi yang dilakukan

oleh para pedagang dalam menarik minat pembeli sudah sesuai dengan

perspektif ekonomi syariah dengan prinsip kebenaran dan kejujuran, islam

sangat melarang kebohongan dalam berbagai bentuk dan para pedagang

online mengutamakan kejujuran dalam melakukan promosi, serta kualitas

produk yang ditawarkan oleh seorang pedagang online sudah sesuai dengan

perspektif syariah, dimana produk yang dijual harus bernilai/halal dan
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bermanfaat bagi pembeli atau masyarakat. Memberikan diskon, strategi

pedagang busana muslim online tersebut sudah sesuai dengan perspektif

syariah karena diskon diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal

yang diharamkan seperti penipuan kepada konsumen dan menimbulkan

mudharat kepada orang lain selanjutnya update produk terbaru yang

dilakukan oleh pedagang online sudah sesuai dengan perpektif ekonomi

syariah, dimana islam menganjurkan produk yang ditawarkan harus sesuai

dengan ketentuan islam. Dan bersikap ramah kepada pelanggan yang

dilakukan oleh para pedagang sudah sesuai dengan perspektif islam, dimana

dalam Islam, sikap ramah merupakan salah satu bentuk dari akhlakul

karimah atau perbuatan yang terpuji dan pedagang online yang bersikap

ramah adalah yang sopan dan hormat dalam komunikasi, suka menyapa dan

berprasangka yang baik terhadap pelanggan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang

dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saranyang bertujuan

memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang dapat membangun atas hasil

penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat di sampaikan peneliti sebagai

berikut:

1. Untuk pedagang busana muslim online di keluarahan Baruga diharapkan

tetap mempertahankan bisnis online yang dijalankan. Namun, tetap

memegang teguh nilai-nilai atau aturan yang telah ditetapkan oleh syari’at

Islam, serta meningkatkan strategi-strategi dalam hal pemasaran sehingga
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dapat meningkatkan keuntungan dalam menghadapi tantangan-tantangan

dalam berbisnis online.

2. Bagi masyarakat yang sudah merasakan dampak positif keberadaan

pedagang secara online diharapkan dapat mempertahankan hubungan baik

yang sudah ada,  agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.


