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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

 

Setelah penulis menganalisis, kemudian dapat disimpulkan bahwa studi 

penetapan harga jual oleh pedagang di pasar baru banjarmasin, dalam perspektif 

etika bisnis Islam adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan harga jual sepatu dan sendal di pasar baru menggunakan 

metode mark up princing, yaitu kelebihan harga jual diatas harga beli. Di 

karenakan sewa bangunan yang berbeda-beda dan letaknya yang strategis 

menjadi sasaran utama para pedagang. Adapun  mahal disebabkan lokasi 

dimuka-muka dan bangunan agak besar dan nyaman, sedangkan murah 

diletakkannya dipinggir dan cukup kecil. Sehingga semua itu belum 

termasuk biaya listrik, jaga malam, dan karcis, sehingga para pedagang 

disini sepakat untuk menetapkan harga sesuai persepsi masing-masing. 

Walaupun terkadang ada pembeli yang mengeluh dengan variant harga-

harga di pasar, tetapi ada pula yang menganggap itu hal biasa, khususnya 

bagi para pembeli yang memang sudah lama berada dilingkungan pasar 

baru. 

2. Pedagang sepatu dan sandal dipasar baru banjarmasin telah menerapkan 

bentuk-bentuk etika bisnis islam walaupun tidak semua diterapkan, dari 10 

informan diantaranya menerapkan bentuk bentuk akhlak etika bisnis yaitu 
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tanggung jawab, keseimbangan/kejujuran, kehendak bebas namun dari 

segi tauhid sedikit kurang ditekankan dan masih ada saja melanggar, tetapi 

tidak menutup kemungkinan hari hari kedepannya bisa jauh lebih baik lagi 

dengan menerapkan semua bentuk bentuk akhlak bisnis, maka akan sangat 

lebih bagus lagi dan akan membantu masyarakat setempat. 

B. Saran 

1. Untuk para pedagang di pasar baru Banjarmasin hendaklah dalam 

menentukan harga jual sepatu dan sandal di pasar baru hendaklah 

melihat aspek kondisi pasar dan sekitar, agar tidak terjadi ketidak 

seimbangan diantara pembeli dan penjual.  

2. Dan harus ditekankan lagi nilai nilai islami dalam diri masing masing 

agar ketika bermuamalah tidak menyalahi aturan hukum hukum allah 

swt. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa memperluas objek penelitian pada 

penentuan harga jual sepatu dan sandal di pasar baru Banjarmasin 

dalam perspektif etika bisnis islam khususnya pada pasar pasar yang 

berada di Banjarmasin. 

 

 


