
100 
 

BAB V 

PENUTUP 

C. Kesimpulan 

Dari hasil penenelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab IV maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk dan pelayanan konsumen di Warung Ayam Geprek Abang Ireng 

Sebuah produk dalam Islam haruslah halal baik itu dari dzatnya, 

cara memperolehnya, dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, dan 

hal dalam penyajiannya. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa produk 

(menu) yang dijual di Warung Ayam Geprek Abang Ireng telah memenuhi 

syarat sebuah produk dinyataan halal. Sementara itu dalam hal pelayanan 

Warung Ayam Geprek Abang Irengmemiliki SOP pelayanan yang 

diberlakukan bagi manajamen warung ayam geprek Abang Ireng juga 

membuat tata tertib yang berlaku bagi seluruh karyawannya, diantaranya 

Hindari kebiasaan bersiul dan mengunyah makanan saat menjalankan 

tugas. Dilarang merokok, bersin, berkumur, meludah atau kebiasaan lain 

yang tidak terpuji di hadapantamu.Berpenampilan sopan, 

berkomunikasidenganbahasa yang sopandanbaik, dilarang memakai 

intonasisuaratinggi dan lain sebagainya.  
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2. Implementasi al-kulliyat al-khamsdalam produk dan pelayanan kepada 

konsumen di warung Ayam Geprek Abang Ireng  

Ditinjau dari al-kulliyat al-khamsproduk dan pelayanan kepada 

konsumen di warung Ayam Geprek Abang Ireng telah sesuai. Menjaga, 

melindungi dan menghormatikebebasan beragama atau berkepercayaan 

merupakan bentuk dari pengamalan hifz al-dīn. Oleh karena itu warung 

ayam geprek Abang Ireng Cabang Surakarta memberikan pelayanan yang 

baik kepada pengunjung, tidak membedakan-bedakan agama pengunjung. 

Semua orang yang berkunjung atau membeli di warung ayam geprek Abang 

Ireng selalu dilayani dengan baik. 

Implementasi dari perlindungan jiwa (hifz al-nafs) di warung ayam 

geprek Abang Ireng adalah para pelanggan dapat mengambil nasi dan 

minum (es teh) sesuai dengan kebutuhannya. Implementasi dari 

perlindungan jiwa (hifz al-nafs) di warung ayam geprek Abang Ireng 

selanjutnya adalah warung ayam geprek Abang Ireng Cabang Surakarta 

tidak memakai bahan-bahan makanan yang dapat merusak kesehatan seperti 

penyedap rasa atau MSG(Monosodium Glutamat). 

Implementasi dari hifz al-„aqldi Warung ayam geprek Abang Ireng 

adalah membuka diri untuk menjadi donatur berupa pemberian biaya 

pendidikan.Bentuk lain dari hifz al-„aql di Warung ayam geprek adalah 

dengan memberikan dana sponsorship di berbagai kegiatan mahasiswa yang 

dapat mendukung proses belajar di bangku kuliah. 
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D. Saran 

Dari kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penyusun 

berikan kepada manajemen Warung ayam geprek Abang Ireng Cabang 

Surakarta dan bagai penelitian selanjutnya. Adapun saran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Manajemen Warung ayam geprek Abang Ireng Cabang Surakarta telah 

melakukan upaya untuk menjual produk sesuai dengan al-kulliyat al-khams. 

Namun demikian dalam hal menjaga harta (hifzal-māl)Warung ayam geprek 

Abang Irengmengimplementasikannya dengan cara menjadi donatur tetap di 

salah satu panti asuhan muslim di Surakarta. Kegiatan ini memeng sudah 

bagus namun akan lebih bagus lagi jika manajemen Warung ayam geprek 

Abang Ireng menjadi donatur dalam pelatihan dan pendidikan 

kewirausahaan, sehingga akan dapat menciptakan para wirausahwan baru 

yang dapat membuka lapangan kerja. 

2. Bagi pelaku bisnis kuliner, konsep prasmanan yang telah diterapkan oleh 

warung ayam geprek Abang Ireng sangat baik jika diterapkan di warung 

makan yang lain, karena dengan konsep prasmanan ini baik konsumen 

maupun pemilik warung dapat meminimalisasi adanya kemubadziran.  

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

objek penelitian yang lebih luas, seperti semua Warung ayam geprek Abang 

Ireng di Jawa tengah ataupun seluruh cabang Warung ayam geprek Abang 

Ireng yang ada, dengan metode penelitian kuantitatif untuk mengukur 

maslahah yang diperoleh dari warung makan dengan konsep prasmanan.


