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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi 

pedagang dari toko bahan bangunan yang ada di kecamatan soppeng riaja 

kabupaten barru ketika terjadinya pembatalan jual beli bahan bangunan di 

toko mubarak, toko wirakarya dua, toko ujung indah, dan toko sumber 

bangunan memiliki persepsi yang berbeda-beda oleh keempat pedagang 

bahan bangunan. Persepsi Pedagang bahan bangunan Mubarak, Wirakarya 

dua, ujung indah dan sumber bangunan yaitu menerima baik jika pembeli 

membatalkan jual beli bahan bangunan terjadinya pembatalan jual beli dan 

juga pembeli beretika baik dalam melakukan pembatalan jual beli bahan 

bangunan. 

Dilihat dari tinjauan etika bisnis Islam yang di terapkan di keempat 

toko, sudah memiliki etika dalam berdagang dengan baik sama-sama 

memiliki prinsip kejujuran keadilan bertanggung jawab menguntungkan satu 

sama lain terpercaya juga beretika yang baik dan benar menempatkan 

keadaan dengan baik dan benar ketika terjadi di toko tersebut pembatalan jual 

beli bahan bangunan Agar mendatangkan keberkahan ketaqwaan dan 

menjadikan bisnis sebagai sarana beibadah kepada Allah swt. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas penulis 

memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan peningkatan pemahaman 

terhadap pembatalan jual beli bahan bangunan sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi pihak Pedagang bahan bangunan agar lebih teliti lagi dalam 

menjual bahan bangunan agar tidak ada alasan pembeli membatalkan jual beli 
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bahan bangunan adapun jika pembeli membatalkan jual beli bahan bangunan 

tanpa adanya alasan yang bisa di terima penjual, pedagang bahn bangunan harus 

lebih tegas lagi jika ada pembeli memiliki etika yang tidak baik. 

5.3.2 Bagi pihak pembeli agar lebih memperhatikan etika bisnis islam 

dalam melakukan transaksi jual beli bahan bangunan dan juga lebih teliti lagi 

dalam membeli bahan bangunan agar tidak terjadi pembatalan jual beli bahan 

bangunan 

5.3.3 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang disusun bisa menjadi 

khazanah keilmuan dibidang ilmu pengetahuan terkait etika bisnis islam yang baik 

dan benar. 

 


