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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan mengenai pengembangan potensi pasar dalam peningkatan 

ekonomi pedagang di pasar Bandung kabupaten Tulungagung perspektif 

ekonomi Islam. 

1. Hasil penelitan mengenai Tahap pelaksanaan pengembangan potensi 

pasar Bandung perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa tahap 

pengembangan potesi pasar dalam penigkatan ekonomi perspektif 

ekonomi Islam terealisasi dengan baik serta bertujuan untuk 

kemaslahatan masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan pasar menjadi lebih 

rapi, bersih dan tata kelola yang baik. Barang yang dijual merupakan 

produk halal, serta pedagang mengutamakan kejujuran dan kesopanan.   

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak 

pengembangan potensi pasar dalam peningkatan ekonomi pedagang 

Pasar Bandung perspektif ekonomi Islam yang meliputi 1) Konsep tauhid 

dalam pasar Bandung ditunjukan oleh informan tercermin dari pedagang 

dan pengelola pasar yang senantiasa melaksanakan sholat lima waktu, 

ikhtiar dan berdoa, dan bersedakah. Namun dalam menjalankan sholat 

lima waktu masih belum tepat waktu dikarenakan informan lebih 

cenderung menyelesaikan kegiatan dan setelah selesai barulah 

menjalankan sholat lima waktu. 
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 2) Konsep rububiyyah yang dilakukan dipasar Bandung dengan yang 

dilakukan antara penjual dan pembeli adalah dengan konsep tawar 

terhadap barang untuk mencapai akad yang di inginkan dengan atas 

saling merelakan dengan ikhlas. 3) Prinsip khalifah, pelaksanaan 

pengembangan dan peningkatan fasilitas umum serta pengembangan 

infrastruktur untuk mempermudah bagi pedagang maupun konsumen 

dalam menjalankan bisnis serta memberikan keamanan dan kenyaman 

saat bertransaksi. 4) Prinsip tazkiyah tercermin dalam sikap ramah dan 

murah hati, sikap ramah tercermin dalam menghadapi pelanggan dalam 

menawar serta sikap murah hati tercermin ketika pelanggan bertanya 

terhadap barang kebutuhanya akan di beritahu lokasi maupun arah 

tempat barangnya. 

3. Hasil penelitan mengenai kendala dan solusi pelaksanaan pengembangan 

potensi Pasar Bandung perspektif ekonomi Islam. 1) Istiqomah 

pengembangan potensi pasar Bandung adalah pedagang belum bisa 

Istiqomah dalam menjalankan usaha. Hal ini ditunjukan dengan hasil 

wawancara bahwa pedagang masih enggan menempati kios maupun los 

yang baru karena terbentur kendala keuntungan dan modal. Solusi untuk 

mengatasi masalah ini antara lain pedagang harus mampu melawan takut 

untuk berdagang, menggunakan satu kios untuk satu orang. 2) Falah 

dalam falah belum terpenuhi, pengembangan potensi pasar terkendala 

luas lahan yang semakin sempit akibat pembangunan kesamping yang 

dilakukan oleh pengelola pasar Bandung, dengan solusi yang ditawarkan 
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adalah dengan revitalisasi total dengan mengedepankan kemaslahatan 

umat. Pembangunan revitalisasi yang dicanangkan adalah pembungan 

bertingkat sehingga tidak memakan banyak lahan untuk kios dan los. 

 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung, penelitian ini diharapkan 

dijadikan sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan terkait 

pengembangan potensi pasar dan untuk terus meninjau kondisi pedagang. 

Hendaknya terus meningkatkan kerjasama antar pedagang serta pengelola 

Pasar Bandung agar dapat menciptakan sinergi untuk memakmurkan Pasar 

Bandung sebagai tombak perekonomian masyarakat Kecamatan Bandung. 

2. Bagi pedagang di pasar Bandung diharapkan dalam menjalankan bisnis atau 

kegiatan berdagang yang dijalankan disetiap hari tetap memegang teguh 

nilai-nilai atau aturan yang telah di tetapkan berdasarkan ajaran Islam 

3. Sebaiknya pedagang dalam menjalankan kegiatan berdagang selalu 

perprinsip dan berpegang teguh terhadap ajaran ekonomi Islam dalam 

situasi dan kondisi apapun. Karena hal tersebut dapat memberika manfaat 

terhadap diri sendiri dan masyarakat luas. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, studi yang dilakukan oleh peneliti masih ada  

keterbatasan maka diharpkan dengan adanya penelitian ini bisa dilanjutkan 

oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda 

sehingga dapat membantu pengetahuan keilmuan di bidang ekonomi Islam. 

 




