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BAB V 

      PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian-uraian diatas mengenai layanan GrabFood terhadap 

pendapatan Rumah Makan di Kota Parepare, maka dari itu peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dampak keberadaan layanan GrabFood dalam meningkatkan pendapatan 

rumah makan di Kota Parepare bahwa keberadaan layanan GrabFood jelas 

membawa dampak positif kepada pelaku usaha Rumah Makan yang 

bergabung ke dalam aplikasi dan menjadi mitra. Dari 10 pengusaha Rumah 

Makan yang bergabung ke dalam aplikasi rata-rata mengungkapkan 

kepuasan mereka semenjak bergabung ke dalam aplikasi selain memberi 

dampak dalam meningkatkan pendapatan, dan  mempromosikan produk 

yang dijual tanpa mengeluarkan budget, mempermudah transaksi, bahkan 

ada salah satu pemilik Rumah Makan yang mengalami peningkatan 

pendapatan dua kali lipat dari sebelumnya . Akan tetapi 2 dari 10 Rumah 

Makan tidak mengalami peningkatan pendapatan semenjak bekerjasama 

dengan layanan GrabFood. 

2. Dalam perspektif Ekonomi Islam, para pemilik rumah makan telah 

menjalankan prinsip-prinsip Ikonomi Islam yaitu Tauhid dengan menjaga 

hubungan dengan Allah Swt dan menjaga hubungan baik dengan sesama 

manusia, Istikmar dan Istikhlaf yaitu pemilik memberikan amanah untuk 

para driver GrabFood dan Karyawan di Rumah Makannya untuk 

mendapatkan keridhoan Allah Swt. Kemaslahatan dan Keserasian yaitu 

sebagian pemilik Rumah Makan mensejahterakan masyarakat dan 
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konsumennya bukan hanya kemaslahatan pribadinya, Keadilan yaitu pemilik 

Rumah Makan tidak membeda-bedakan pelayanan kepada setiap driver 

GrabFood, dan Kesejahteraan dan Kesentosaan yaitu manusia harus bekerja 

dengan niat ibadah kepada Allah Swt. Dan berdoa. 

B. Saran 

1. Studi yang dilakukan peneliti masih memiliki banyak kekurangan, maka 

diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan o 

jek atau sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat menambah 

pemahaman dan wawasan terkait layanan grabfood terhadap pendapatan 

rumah makan. 

2. Bagi pemilik Rumah Makan diharapkan dalam menjalankan usahanya dapat 

memperhatikan dan memegang teguh prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Hal 

tersebut dikarenakan bisnis yang dilandasi dengan Ekonomi Islam bukan 

hanya mendatangkan keuntungan berupa materi, namun memproleh 

keberkahan dari Allah SWT. 
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