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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini akan diambil dari hasil penelitian dan 

analisis data tentang Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik 

Eyelash Extension Studi Hello Beb‘s Beauty Salon Bontang. Uraian dari 

kesimpulan penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Praktik Eyelash Extension pada Hello Beb‘s Beauty Salon Kota Bontang 

sudah menggunakan produk dan bahan yang berkualitas, memiliki izin 

resmi dari BPOM dan sudah ada label halal dari MUI, sehingga produk 

dan bahan yang digunakan aman bagi konsumen. Praktik Eyelash 

Extension pada Hello Beb‘s Beauty Salon memiliki asas perlindungan 

terhadap konsumen dengan menyediakan jasa perbaikan atau retouch 

untuk merawat Eyelash Extension dan menerapkan asas keamanan maupun 

keselamatan konsumen. 

2. Pendapat Ulama MUI Bontang mengenai Praktik Eyelash Extension pada 

Hello Beb‘s Beauty Salon Kota Bontang dalam tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah adalah secara transaksi sah karena ada produk barang dan jasa 

yang ditawarkan dan jelas produknya terbuat dari bahan-bahan yang 

berkualitas bagus serta memiliki izin dari BPOM maupun Label Halal.  

Sedangkan praktik pemasangan Eyelash Extension ada yang 

memperbolehkan dan ada yang mengharamkan. Pendapat 3 dari 4 orang 

Ulama MUI Kota Bontang memperbolehkan dengan alasan untuk 



113 

 

 

 

kepentingan keharmonisan rumah tangga, produk yang digunakan aman 

dan halal serta dapat meresap air wudhu. Selain itu, pendapat 4 orang 

Ulama MUI Kota Bontang ini juga mengharamkan praktik pemasangan 

Eyelash Extension karena merubah bentuk fisik dari ciptaan Allah Swt dan 

hukumnya sama dengan menyambung rambut serta menampilkan aurat 

yang dapat menimbulkan zina mata.  

B. Saran-saran 

Saran-saran dari peneliti untuk pihak Beb‘s Beauty Salon dan peneliti 

selanjutnya akan di uraikan sebagai berikut. 

1. Bagi Hello Beb‘s Beauty Salon 

a. Bagi pihak Hello Beb‘s Beauty Salon diharapkan melakukan 

perjanjian sebelum melakukan pemasangan Eyelash Extension untuk 

memberikan perlindungan keselamatan dan keamaan. 

b. Bagi pihak Hello Beb‘s Beauty Salon diharapkan mendaftarkan jasa 

kecantikannya di MUI Kota Bontang untuk mendapatkan izin resmi 

baik izin usaha maupun izin penggunaan bahan dan produk dalam 

pemasangan Eyelash Extension.   

2. Bagi Ulama MUI Kota Bontang  

a. Bagi Ulama MUI Kota Bontang disarankan dan diharapkan 

melakukan sosialisasi atau edukasi tentang fikih ibadah dikalangan 

masyarakat termasuk dalam hal tata cara berhias yang diperbolehkan 

atau dilarang dalam ajaran Islam. 
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b. Bagi Ulama MUI Kota Bontang disarankan atau diharapkan 

melakukan kunjungan atau sidak terhadap praktik-praktik kecantikan 

yang ada di Kota Bontang apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam.  

3. Bagi Konsumen atau pelanggan Eyelash Extension disarankan dan 

diharapkan menggunakan produk-produk kecantikan yang memiliki izin 

resmi dari BPOM dan terdapat label Halal serta tidak menghalangi air 

wudhu untuk meresap. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih fokus melakukan 

penelitian terhadap dampak atau efek dari penggunaan dan pemasangan 

Eyelash Extension maupun pemasangan atau sambung rambut yang 

ditinjau dari aspek hukum ekonomi maupun aspek lainnya. 

 

 

 


