
 

 

95 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Dari uraian-uraian diatas, khususnya menegnai laporan penelitian yang 

terdapat pada bab IV, penulis dapat menarik  kesimpulan berdasarkan rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Karakteristik pebisnis atau pedagang orang madura terdapat enam 

karakteristik yaitu:  

a. Pekerja keras, merupakan salah satu faktor keberhasilan seseorang dalam 

berwirausaha. 

b.  Jujur, memiliki posisi penting untuk mencapai keberhasilan bisnis. 

c. Memiliki  budaya meratau menginginkan  kehidupan yang lebih baik. 

d. Berani   mengambil resiko, keberanian mengambil resiko diperlukan 

sekali dalam meraih kesuksesan. 

e. Hidup  sederhana, orang yang bekerja keras akan berusaha menjalani 

kehidupannya dengan kesederhanaan. 

f. Memiliki  komitmen yang tinggi sehingga bisa mencapai apa yang 

diinginkan. 

g. Inovatif dan kreatif dua hal yang sangat dibutuhkan dalam meraih 

keberhasilan dalam berisnis. 
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2. Faktor-fakor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis orang Madura yaitu 

sebagai berikut; 

a. Faktor agama yang terdiri dari memiliki ilmu dagang sesuai dengan ajaran 

Islama, selalu berakad dalam bertransaksi, tidak melupakan ibadah shalat 

lima waktu, menjauhi riba, mengeluarkan zakat dan dorongan berhaji. 

b. Faktor sosial budaya yaitu kekerabatan berdasarkan data sisilah keluarga yang 

didapat dilapangan diketahui bahwa unsur kekerabatan sangat kental 

melingkupi bisnis orang Madura. 

c. Faktor ekonomi, yaitu ada modal usaha yang cukup, punya 

keahlian/pengalaman 

d. Faktor kulitas produk sangat berpengaruh terhadap keberhasilan orang 

Madura di kota Banjarmasin, karena dengan kualitas produk yang baik akan 

membuat konsumen mendapat kepuasan terhadap produk yang dibelinya. 

e. Faktor harga yang ditetapkan pada produknya disesuaikan dengan harga yang 

berlaku pada umumnya. 

f. Faktor lokasi strategis, yaitu berada disamping jalan dan di pasar.  

 

 

B. Saran-saran 

 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penulis menyarankan untuk meneliti suku-suku lain yang ada di kota 

Banjarmasin, karena di kota Banjarmasin banyak terdapat para pendatang 
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yang bukan asli penduduk Banjar, seperti orang Cina, orang Padang dan 

lainnya.  

2. Bagi Para pembaca 

 

Penulis menyarankan untuk membaca jurnal yang mempengaruhi 

keberhasilan para pebisnis, dan teori-teori yang mempengaruhi 

kebehasilan para pebisnis. Karena jurnal dan teori-teori tersebut menurut 

penulis sangat menarik untuk dipelajari secara mendalam terutama bagi 

mahasiswa yang sedang memulai bisnis/dagang dan didalam skripsi ini 

belum termuatin forman yang lengkap mengenai hal-hal tersebut. 


