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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti melakukan penelitian dilapangan dan mwngkaji dengan 

pespektif Islam, maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Ekonomi Kreatif pada butik Bone utara mengalami pertumbuhan ekonomi 

yang baik, hal tersebut diukur berdasarkan nilai penjualan dari tahun 

ketahun yang terus mengalami peningkatan. dimana butik bone utara pada 

awal berdirinya di tahun 2010 penjualan rata-rata hanya kurang lebih Rp. 

200.000 sampai dengan Rp. 500.000 perharinya atau nilai keuntungan 

hanya berkisar Rp. 70.000 – Rp. 175.000 perharinya akan tetapi setelah 

berjalan kurang lebih 10 tahun  penjualan meningkat hingga rata-rata 

sekitar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 1.500.000 perhari atau nilai 

keuntungan meningkat mencapai Rp. 350.000 – Rp. 525.000 perharinya 

2. Perspektif Islam dalam pertumbuhan ekonomi pada butik bone utara pada 

dasarnya telah sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut berdasarkan 

proses transaksi yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat hukum 

Islam dalam Jual beli 

B. Saran 

Saran yang ingin penulis berikan pada penulisan ini yaitu sebaiknya dalam 

penetapan harga jual barang pada butik bone utara ditetapkan pada harga pas 

sehingga bagi pelanggan yang tidak pandai dalam melakukan negosiasi harga juga 
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dapat memperoleh harga yang sama dengan pelanggan yang pandai dalam 

melakukan negosiasi atau penawaran terhadap barang sehingga dapat tercipta 

kesetaran harga jual. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil peneitian yang telah dipaparkan, maka penulis 

mengajukan rekomendasi yang dipandang perlu agar dapat menjadi perbaikan 

terhadap butik Bone Utara kedepan diantaranya: 

1. Kepada Pemilik Butik Bone Utara diharapkan dalam menetapkan 

harga jual barang secara paten. Agar dapat tercipta harga beli yang adil 

kepada semua konsumen 

2. Mengingat penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari segala 

kesalahan dan juga penulis merasa bahwa dalam penulisan ini masih  

terdapat banyak kekurangan sehingga apa yang dihasilkan oleh penulis 

ini bukanlah merupakan hasil Akhir, oleh karean itu perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut khususnya yang terkait dengan ekonomi kreatif 

pada bidang usaha butik. 
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