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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dijelaskan uraian dan analisis di atas, maka penelitian ini 

diperoleh kesimpulan yaitu: 

1. Berkaitan dengan persepsi pedagang baju di pasar Batuah Martapura 

mengenai laba, laba adalah selisih pokok antara harga jual dan harga beli. 

Laba merupakan tujuan utama para pedagang yaitu untuk mendapatkan 

keuntungan dalam menjalankan usahanya. Adapun persepsi penetapan 

harga untuk mendapatkan laba yang dijelaskan oleh Informan 1, 2, dan 3 

berdasarkan persentasi dari harga modal yaitu mengambil laba 20% dari 

harga modal, berbeda halnya yang diungkapkan oleh informan 4 dan 5 

beliau mengambil berdasarkan kelipatan dari harga modal yaitu antara dua 

kali lipat dari harga modal bahkan ada yang sampai tiga kali lipat. 

2. Adapun yang menjadi alasan mereka dalam mengambil laba sedikit seperti 

yang diungkapkan informan 1 2 dan 3 yaitu dengan alasan supaya 

dagangan cepat laku dibeli oleh pembeli. Ini tentunya sesuai yang 

diajarkan oleh ulama Malikiyah yaitu membatasi maksimal laba tidak 

boleh melebihi sepertiga modal, sebab akan merugikan para konsumen 

(pembeli). Berbeda seperti yang diungkapkan oleh informan 4 dan 5 yaitu 

dengan dua kali lipat bahkan sampai tiga kali lipat dengan alasan Islam 

tidak ada yang mengajarkan batas maksimum mengambil laba jadi mereka 
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berhak mengambil laba yang diinginkan. Ini tentunya tidak sesuai dengan 

ulama Malikiyah yaitu membatasi maksimal laba tidak boleh melebihi 

sepertiga modal, sebab akan merugikan para konsumen (pembeli.
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B. Saran 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menemukan hal-hal penting 

yang sebaiknya menjadi perhatian bersama, peneliti menyarankan beberapa hal, 

yaitu: 

1. Agar terciptanya jual beli yang baik hendaknya pedagang baju di pasar 

Batuah Martapura tidak mengambil laba yang berlebihan, walaupun dalam 

Islam tidak ada membahas secara khusus tentang batasan laba sebaik nya kita 

seorang pedagang khususnya agar memperhatikan keadilan bagi pembeli 

yaitu dengan cara tidak berlebih-lebihan dalam mengambil laba. 

2. Selanjutnya, hendaknya penelitian tentang Persepsi pedagang baju di pasar 

Batuah Martapura mengenai laba ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan 

bahan pertimbangan lain bagi para akademisi yang ingin meneliti lebih jauh 

tentang persepsi pedagang mengenai laba. 

 

  


