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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Secara teori yang ada, mekanisme yang ditawarkan oleh pihak OLX 

pada pengguna sistemnya terbilang aman bagi para penggunanya, baik 

dia sebagai seorang member atau tidak, ataupun apakah dia berperan 

sebagai penjual maupun pembeli. 

Karena pada dasarnya OLX berperan sebagai pihak ketiga, yaitu pihak 

netral yang menawarkan tempat untuk beriklan bagi penggunanya, 

sebagai penghubung yang menjembatani terjadinya transaksi jual beli. 

2. Mekanisme atau proses yang berlangsung dan diaplikasikan di 

OLX.co.id bisa diterima dan tidak bertentangan dengan Etika berbisnis 

secara Umum. Karena, peraturan dan sistemya jelas, simple dan mudah 

difahami bagi pengguna yang mau mempelajari peraturan-peraturan 

yang telah ditetapkan oleh OLX itu sendiri.  

Bahkan etika berbisnis dalam Islam juga tidak menentang adanya jual 

beli Online di OLX.co.id yang berperan sebagai ‘market place’ atau 

tempat/pasar yang memfasilitasi para pengusaha untuk membuat iklan 

dan berbagi informasi. Karena sudah seharusnya lah para penjual dan 

pembeli melakukan akad sesuai dengan ketentuan syar’i baik pada jual 

beli offline maupun online, seperti halnya barang yang diperdagangkan 

dipastikan kehalalanya, perjanjian aqad dipenui, tidak saling menipu 

maupun saling merugikan. 
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B. Saran-saran 

Sedikit saran dari penulis pribadi dalam proses penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagi pengusaha yang kesusahan dalam menjual barang-barang bekas 

yang masih bisa berfunsgi normal di gudang, maka OLX.co.id adalah 

sarana yang sangat menguntungkan. Karena alasan utamanya adalah 

bisa mengiklankan barang pakaian, rumah, mobil atau motor yang tak 

terpakai dengan gratis berjangkauan luas tanpa harus repot 

mengumumkan atau memberitahukanya secara manual. 

2. Untuk OLX.co.id, diharapkan dikemudian hari untuk memperluas area 

cakupanya. Meskipun saat ini telah mencakup semua provinsi Indonesia, 

masih ada peluang dengan memperluas jaringan dengan melakukan 

‘Globalization’ atau ‘Go International’. Dengan demikian, pengusaha di 

Indonesia diharakpakan akan semakin bersemangat dan terpacu untuk 

melangkah ke bisnis manca negara. 

3. Tips dari penulis, kalau kalian menuliskan informasi serta pesan singkat 

dengan sopan, rapi dan jelas di pengiklanan barang/jasa, maka pembeli 

atau pengguna yang membaca iklan milik kalian akan lebih tertarik 

daripada membaca iklan yang informasi barangnya terlalu simple atau 

terlalu rumit dan acak. 

4. Menjunjung tinggi ahlak, etika, norma, dan peraturan tidalkan terbatas 

terhadap perilaku ibadah. Hal-hal seperi tranksaksi jual beli pun kalau 

kalian niatkan untuk ibadah dan bersikap baik serta jujur akan menjadi 

pahala bagi pelakuknya. Ingatlah, pelajarilah, dan amalkan adab serta 



58 
 

perilaku Nabi Muhammad. SAW dalam melakukan jual beli. Jadikanlah 

beliau sebagai suri tauladan kalian tidak hanya dalam menenggakan 

urusan ibadah terhadap Allah (Hablumminallah) dan juga dalam 

meneggakan urusan terhadap sesama manusia yang diciptakan-Nya 

(Hablumminannas). 


