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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab 

sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengusaha yang ada di Desa Samarengga melakukan berbagai 

macam strategi mulai dari cara menyesuaikan harga, 

memperbaiki ukuran  timbangan, memperluas usaha dan ada 

juga pengusaha yang mengikut jika pengusaha satu mematok 

harga sekian. Mereka juga bersaing secara sehat tanpa 

merugikan pihak lain seperti sesama pengusaha dan nelayan.  

2. Pengusaha yang ada di Desa Samarengga Sebagian ada yang 

paham mengenai etika bisnis dalam islam ada juga yang sama 

sekali tidak mengetahuinya  hanya berfikir untuk mendapatkan 

keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa merugikan pihak lain 

dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

5.2 Saran-saran 

Adapun masukan yang berkenaan dengan penelitian dan 

pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama 

yaitu : 

1. Pengusaha Gurita yang terdapat di Desa Samarengga  

hendaknya belajar mengenai etika bisnis Islam. Hal tersebut 

dikarenakan bisnis tidak hanya akan mendatangkan keuntungan 

berupa materi saja, namun juga berkah atas rezeki yang 
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diperoleh yang semata-mata dari Allah dan peneliti berharap 

kepada yang akan melakukan penelitian selanjutnya meneliti 

tentang bagaimana cara pengolahan rumput laut. 

2. Peneliti mengharapkan pengusaha selalu mempertahankan 

persaingan sehat antara sesama pengusaha serta terhadap 

nelayan mengenai gurita yang dibeli, memberikan kualitas 

barang yang baik dan tidak menyembunyikan cacat pada barang 

yang dapat merugikan nelayan. 

Demikian penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebatas 

kemampuan peneliti, semoga dapat menambah khazanah keilmuan 

meskipun masih banyak kekurangan. Untuk itu peneliti sangat berharap 

adanya kritik dan saran untuk menyempurnakannya atas semua 

kekurangan dan kekhilafan yang ada, peneliti senantiasa berharap 

ampunan dan pertolongan Allah SWT. 

5.3 Litimasi Penelitian 

Litimasi penelitian ini terletak pada saat proses penelitian. 

Peneliti menyadari ketika hendak melakukan penelitian ada saja 

hambatan yang saya temui. Salah satu hambatan yang peneliti alami 

dipenelitian ini pada saat mau melakukan wawancara dengan informan. 

Hal ini dikarenakan masyarakat yang ada di Desa Samarengga sebagian 

ada yang tidak mau di wawancarai oleh si peneliti. 


