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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Praktik perdagangan barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta dalam penelitian ini 

meliputi praktik jual beli dan praktik penetapan harga. Praktik jual beli yang 

berlangsung oleh sebagian pedagang sudah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan 

etika bisnis Islam, namun sebagian pedagang lainnya belum menerapkannya karena 

adanya faktor-faktor lain yang sulit ditinggalkan oleh para pedagang seperti faktor 

budaya atau kebiasaan turun-temurun para pedagang dalam berjual beli, dan faktor 

yang terbentuk di lingkungan pasar tersebut. Dalam hal penetapan harganya, mayoritas 

para pedagang belum sepenuhnya menerapkan prinsip keseimbangan/keadilan. Masih 
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terdapat banyak faktor berupa ketidakadilan harga dalam menentukan harga barang 

antik. Islam mengajarkan sistem pasar bebas, tetapi Islam tidak mentolerir adanya 

sistem dan praktik-praktik yang dapat mengacaukan sistem pasar. 

2. Praktik perdagangan yang dilakukan oleh sebagian besar pedagang barang antik di 

pasar Beringharjo Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip dan 

aksioma-aksioma etika bisnis Islam. Karena mayoritas pedagang masih melakukan 

aktifitas yang bertentangan dengan prinsip Tauhid dan keseimbangan yang termasuk 

dalam aksioma etika bisnis Islam. 

B. Saran/Rekomendasi 

1. Kepada para pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta untuk lebih 

memperhatikan keadilan dalam menetapkan harga terhadap berbagai kalangan 

konsumen dengan tidak memandang perbedaan antar konsumen. 

2. Kepada para pihak pemerintah daerah, khususnya dinas pengelolaan pasar agar lebih 

mengefektifkan bentuk pelatihan tentang etika bisnis Islam karena etika bisnis Islam 

sangat berpengaruh terhadap praktik jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam. 

3. Kepada para pedagang barang antik di pasar Beringharjo Yogyakarta, hendaklah tidak 

mudah terpengaruh dengan praktik perdagangan yang menyesatkan, demi 

mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan akhirnya dapat menyebabkan ketidak 

nyamanan para konsumen. 

C. Keterbatasan Penelitian 
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Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini 

masih terdapat beberapa keterbatasan yang meyebabkan hasil penelitian ini belum 

dikatakan sempurna, diantaranya yaitu: 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada satu tempat saja, yaitu hanya di pasar Beringharjo. 

Belum sampai membandingkan dengan perdagangan barang antik yang berada di pasar 

selain pasar Beringharjo, misalnya pasar Klithikan dan pasar Senthir yang lokasinya 

juga berada di Yogyakarta. 

2. Penelitian ini juga masih dalam tahap pembahasan praktik jual beli dan penetapan 

harganya saja, belum sampai menggali ke tahap sejarah dari masing-masing barang 

antik tersebut atau pembahasan sistem perekonomian yang lain, sehingga untuk 

penelitian mendatang masih diharapkan penelitian yang lebih mendalam. 

3. Keterbatasan penelitian ini juga disebabkan oleh sangat terbatasnya waktu dan 

kesempatan narasumber yang dapat diwawancarai seperti kolektor, penyetok barang 

antik dari pengrajinnya, dan lain-lain untuk menggali lebih dalam mengenai 

perdagangan barang antik. 

Akan tetapi melalui keterbatasan penelitian tersebut, peneliti berharap semoga hasil 

dari penelitian ini dapat menjadi salah satu langkah untuk tercapainya pengetahuan dan 

keilmuan terutama mengenai praktik perdagangan yang harus dikaitkan dengan prinsip 

etika bisnis Islam terutama dalam perdagangan barang antik. 

D. Agenda Penelitian Mendatang 
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Dengan memperhatikan keterbatasan penelitian ini, maka diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya dengan pokok permasalahan yang sama dapat memperluas atau 

membandingkan cakupan dalam penelitian ini dengan tempat atau objek yang berbeda 

sehingga pengetahuan dan keilmuan tentang perdagangan yang sesuai dengan etika bisnis 

Islam tidak hanya berhenti sampai di sini.


