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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab

sebelumnya dengan mengacu pada etika penetapan harga dalam perspektif etika

bisnis Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tengkulak di Kelurahan Landasan Ulin Utara dalam menetapkan harga

ada sebagian tengkulak yang sudah sesuai dengan etika penetapan

harga dalam perspektif etika bisnis Islam yaitu memegang prinsip

kejujuran, keadilan, tidak menimbun (Ikhtikar) dan menipu harga

(Tadlis), dan ada sebagian tengkulak yang tidak sesuai dengan etika

bisnis Islam yaitu dengan berlaku tidak jujur, tidak adil dalam

menetapkan harga serta melakukan penipuan terhadap harga yang

terjadi di pasar dengan memanfaatkan ketidaktahuan petani terhadap

harga pasar.

2. Penetapan harga sayur oleh tengkulak berpengaruh terhadap besar

kecilnya pendapatan petani karena tengkulak mengambil keuntungan

dari harga pasar, dan ada sebagian tengkulak yang tidak jujur terhadap

harga di pasar hal ini dapat mempengaruhi pendapatan petani, jika

petani menjual langsung ke pasar maka pendapatan mereka akan lebih

besar dibandingkan menjual kepada tengkulak, pendapatan petani

bukan hanya bergantung dengan penetapan harga dari tengkulak namun



90

pendapatan petani juga bergantung dengan keadaan pasar, jumlah sayur

yang dapat dipanen, jenis sayur, cuaca/iklim, kualitas sayur, lahan

pertanian, dan modal yang digunakan.

B. Saran

1. Untuk tengkulak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, agar lebih

memperhatikan etika bisnis Islam dalam menetapkan harga, yaitu

bersikap jujur, adil, dan tidak menutupi harga yang sedang terjadi di

pasar, serta menyadari bahwa dalam berbisnis tidak hanya untuk

mencari keuntungan semata namun mencari keridhoan Allah swt atas

bisnis/usaha yang dilakukan.

2. Untuk Petani di Kelurahan Landasan Ulin Utara, agar lebih cermat

dalam memilih tengkulak pilihlah tengkulak yang amanah, jujur

dalam menetapkan harga, dan mengikuti perkembangan harga sayur di

pasar agar petani tidak dapat dibohongi oleh tengkulak sehingga

petani tidak terlalu dirugikan, dan untuk meningkatkan pendapatannya

petani harus menambah modal dan memilih jenis sayur yang dapat

menguntungkan agar hasil panen semakin besar dan pendapatan pun

akan meningkat.


