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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian penjelasan serta analisis yang dilakukan diatas 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prospek usaha dagang yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai 

pagatan sudah cukup baik dengan melihat bagaimana peluang usaha 

dalam berdagang terutama dalam kondisi dan event tertentu. Selain itu, 

masyarakat yang berada disekitar pesisir pantai pagatan ataupun dari 

luar wilayah melihat prospek usaha yang ada pada saat pelaksanaan 

pesta pantai pagatan dengan adanya peluang keuntungan dalam 

berjualan pada saat dilaksanakannya pesta pantai maka masyarakat 

telah meninjau dari prospek usaha dagang tersebut. Kemudian, 

masyarakat juga melihat bagaimana kondisi pemasaran yang terjadi 

ketika saat dilaksanakannya acara dengan sebelum atau sesudah acara 

berlangsung, dimana keuntungan yang didapatkan pada saat 

pelaksanaan pesta pantai lebih menguntungkan daripada sebelum 

dilaksanakannya pesta pantai. 

2. Masyarakat yang berjualan di pesisir pantai pagatan memperhatikan 

akad dalam kegiatan jual beli, kualitas dan harga yang ditawarkan. 

Penjual juga memperhatikan bagaimana pelaksanaan ibadah seperti 

sholat yang dilaksanakan ketika pesta pantai sedang berlangsung, 
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penjual mengatakan bahwa mereka menggunakan Mushola terdekat 

untuk dapat beribadah serta dapat menjadikan ruang di stand untuk 

sholat. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan, maka penulis memberikan saran yang relevan dengan 

permasalahan yang telah diuraikan diatas serta ditinjau dari ekonomi islam 

agar kemudian dapat diberikan perbaikan-perbaikan dalam penelitian 

selanjutnya. Berikut saran yang dapat peneliti berikan, diantaranya ialah: 

1. Bagi pemerintah agar dapat memperhatikan kondisi masyarakat 

yang berjualan di pesta pantai pagatan agar kemajuan usaha dalam 

bidang perdagangan mengalami peningkatan terutama dalam sektor 

ekonomi pariwisata Pagatan, Kalimantan Selatan. 

2. Bagi masyarakat yang ada di pesisir Pantai Pagatan agar dapat 

meningkatkan mutu dan kualitas dagangan yang ditawarkan kepada 

pengunjung serta dapat melakukan variasi aneka jualan yang dijual 

di pesisir pantai pagatam terutama pada saat pelaksanaan Pesta 

Pantai, Pagatan Kalimantan Selatan. 

3. Masyarakat dapat menjaga  kesinambungan ekonomi Islam yang  

dilakukan terutama bagi masyarakat  Muslim yang melakukan 

usaha.dengan.berdagang.


