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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi etika bisnis islam 

Berdasarkan uraian analisis pada bab sebelumnya yang membahas 

implementasi etika bisnis Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa KSPPS 

Tunas Artha Mandiri Syariah kantor cabang Tulungagung telah benar-benar 

mengimplementasikan etika bisnis islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

etika bisnis Islam yaitu diantara nya bersandar pada ketentuann Tuhan 

(Tauhid), Menjual barang yang halal dan baik mutunya, dilarang 

menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan 

baik antar pedagang, tertib administrasi, dan menetapkan harga dengan 

transparan. 

2. Kendala yang dihadapi 

Terdapat kendala dari segi intern dan ekstern untuk 

mengimplementasikan etika bisnis islam pada KSPPS Tunas Artha Mandiri 

Syariah kantor cabang Tulungagung, yaitu kendala intern pada pendalaman 

agama masih kurang terkait etika bisnis, dan SDM yang minim, dan dari 

segi ekstern yaitu pemahaman masyarakat yang masih asing dengan 

kehadiran koperasi syariah. 

3. Cara menangangi 

Dari segi internal KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah kantor cabang 

Tulungagung terus belajar dan mendalaminya, dimana pada setiap jum’at
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mengadakan kultum terkait transaksi pada anggota (mudharib) yang baik 

dan benar sesuai syariah itu seperti apa, agar etika bisnis islam menjadi 

semakin lebih baik dan transaksinya juga bisa mengena, bahkan terdapat 

reward sendiri untuk menunjang motivasi dalam kinerja karyawan agar 

lebih semangat untuk belajar dan meningkatkan kualitas SDM.  

Sedangkan dari segi ektern tujuan KSPPS Tunas Artha Mandiri 

Syariah kantor cabang Tulungagung pada anggota (mudharib) tidak hanya 

mengingikan agar bertransaksi saja tetapi juga untuk mengenalkan koperasi 

yang berbasis syariah, dengan memberikan edukasi kepada anggota 

(mudharib) agar pemahamannya tidak asing dengan adanya lembaga 

keuangan syariah. 

 

B. Saran 

1. Saran bagi akademik. 

a. Memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu pengetahuan. 

b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, khususnya untuk Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Negeri 

Islam Tulungagung. 

2. Saran bagi lembaga  

a. KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung lebih 

meningkatkan pengawasan kepada para anggota aktif KSPPS Tunas 

Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung  
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b. KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung lebih 

meningkatkan pengawasan kepada karyawan. 

c. KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung lebih 

meningkatkan program pelatihan menyeluruh kepada karyawan. 

d. KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung lebih 

meningkatkan pelayanan kepada anggota dan calon anggota KSPPS 

Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung. 

e. KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung untuk 

menambahkan produk syariahnya.  

3. Saran bagi penelitian selanjutnya 

a. Peneliti selanjutanya dapat meneliti mengenai pemasaran produk di 

KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung. 

b. Peniliti selanjutnya dapat meneliti tentang etika bisnis islam dalam sistem 

keuangan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor 

Tulungagung seperti, pencatatan utang piutang dan sistem penggajian 

karyawan. Apakah telah sesuai dengan etika bisnis islam. 


