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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan simpulan dan saran 

sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1  Akad kerjasama yang dilakukan para agen menggunakan akad murabahah dan 

teori transparansi. Yang menjadikan beberapa akad kerjasama sudah sesuai 

dengan akad murabahah dan teori transparansi karena adanya sikap terbuka 

dan kejujuran oleh para agen atau pelaku usaha, sehingga pada saat orang-

orang yang direkrut ke dalam bisnis tersebut akan merasa senang dengan 

sikap agen yang lebih terbuka dan transparan dalam menjelaskan segala 

sesuatu mengenai bisnis kerjasama tanpa ada yang ditutup-tutupi atau 

disembunyikan.  

5.1.2 Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam adalah pedoman untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam 

terhadap para agen yang melakukan kerjasama bisnis pulsa berbasis aplikasi 

ini telah banyak menerapkan prinsip tauhid, prinsip keadilan dan prinsip 

kejujuran dan kebenaran. Dari hasil wawancara hanya sedikit agen atau 

pelaku usaha yang tidak jujur atas sistem yang digunakan di dalam aplikasi 

pulsa tersebut, dikarenakan agen tidak secara terbuka dalam memberikan 

informasi mengenai sistem komisi atau bonus yang terdapat di dalam aplikasi.  
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5.2 Saran 

5.2.1 Sistem akad kerjasama yang sudah sesuai dengan syariat Islam seperti akad 

murabahah dan transparansi sebaiknya dipertahankan agar sistem tersebut 

dapat dicontohkan oleh para agen lainnya. 

5.2.2 Penerapan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam merupakan kunci 

kesuksesan dari setiap bisnis jadi alangkah baiknya jika beberapa agen yang 

masih belum sesuai dengan yang ada pada prinsip-prinsip hukum ekonomi 

Islam sebaiknya pengetahuan serta sikapnya lebih diperbaiki lagi agar bisa 

menjalankan bisnis dengan baik serta mendapatkan berkah dan ridho dari 

Allah SWT.  

5.2.3 Menutupi segala sesuatu yang buruk pada akhirnya akan merugikan diri 

sendiri dan orang lain, oleh karena itu alangkah baiknya jika melakukan suatu 

bisnis atau usaha sebaiknya menerapkan perilaku yang jujur, adil dan sikap 

terbuka agar bisnis yang dijalankan akan berjalan lancar dan mendapatkan 

keberkahan dari Allah SWT.  

5.2.4 Para pendiri bisnis penjualan pulsa berbasis aplikasi telah memberikan banyak 

dampak positif untuk masyarakat karena dengan adanya bisnis tersebut 

membuat masyarakat mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja berat. 

Sebaiknya pelaku usaha yang menjalankan bisnis tersebut lebih menerapkan 

sikap yang terbuka dan jujur agar usaha yang dijalankan akan berlancar lancar 

tanpa adanya rasa di dzolimi dan membuat bisnis tersebut lebih terkenal dan 

sukses.  

 


