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BAB V  

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka penulis dapat 

menyimpulkanya sebagai berikut: 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap gambaran etos kerja yang dimiliki 

oleh pedagang pecah belah di pasar lama Banjarmasin menunjukan bahwa 

mereka semua mempunyai etos kerja yang tinggi terbukti dari seluruh 

informan mempunyai > 9 indikasi seseorang beretos kerja tinggi di buktikan 

dengan sampai sekarang mereka masih bisa melanjutkan usaha pecah belah 

nya di pasar lama Banjarmasin. Hasil dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pedagang pecah belah di pasar lama banjarmasin 

mempunyai etos kerja yang tinggi 

2. Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor-faktor yang melatar belakangi 

pedagang pecah belah di pasar lama Banjarmasin memiliki etos kerja adalah 

faktor kimiawi, fisis, fisiologis, biologis, mental psikologis, ekonomi 

kultural dan agama. Dari semua faktor yang melatarbelakangi  etos kerja 

tersebut ada faktor-faktor yang sangat melatarbelakangi pedagang pecah 
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belah di pasar lama Banjarmasin memiliki etos kerja tersebut, yaitu; faktor 

kimiawi, mekanis, biologis, mental psikologis dan ekonomi kultural. Selain 

itu peneliti juga menemukan bahwa ada 3 informan yang faktor agama 

merupakan faktor yang melatarbelakangi nya dalam bekerja . 

B. Saran-Saran 

Adapun saran yang dapat di berikan oleh penulis kepada pedagang pecah 

belah di pasar lama Banjarmasin pedagang disana memang mempunyai etos kerja 

yang tinggi dan terbukti mereka masih bisa bertahan berdagang di pasar lama 

Banjarmasin , namun dibalik itu semua harus ada yang harus diperbaiki. Seorang 

muslim diperintahkan untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajibanya ( Sholat 

Zuhur dan Asar ) dengan segera tanpa melalaikanya di manapun berada karena 

kalau dalam keadaan yang sangat ramai oleh pengunjung pedagang tidak mau 

sebentar istirahat untuk sholat bahkan dalam jangka waktu yang lama 

melalaikanya dan dalam bekerja mereka harus menanamkan niat bekerja bukan 

hanya untuk mencari nafkah namun juga harus meniatkan bekerja untuk 

beribadah. Dan para pedagang harus yakin bahwasanya rezeki sudah di atur oleh 

tuhan sehingga mereka harus tetap berikhtirar mencari rezeki tanpa melalaikan 

kewajibanya 

 


