
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan, bahwa: Sistem yang diterapkan oleh PT Duta Network 

Indonesia terhadap Team Ninja Bangkit Tulungagung antara lain dengan cara:  

1. Adapun sistem binis Multi Level Marketing dengan upaya penyebaran 

brosur, DOP (Duta Opertunity Presentation), Marketing plan silver dan 

marketing plan gold, serta presentasi langsung yang diterapkan kepada 

orang secara langsung dengan cara tatap muka,  

2. Pandangan hukum Islam terhadap sistem bisnis Multi Level Marketing 

yang diterapkan oleh para anggota member Team Ninja Bangkit 

Tulungagung ini adalah mubah atau boleh, karena produk maupun sistem 

yang diterapkan oleh PT Duta Network tersebut bebas dari hal-hal yang 

dilarang oleh hukum islam, sertatidak menyalahi kode etik dalam 

penerapan bisnisnya. 

 

B. Saran 

Walaupun secara umum menunjukkan adanya kesesuaian antara 

landasan teori dengan kenyataan yang ada di lapangan mengenai sistem bisnis 

multi level marketing, namun untuk menambah kebaikan di masa berikutnya 

peneliti berharap hendaknya: 
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1. Team Ninja Bangkit Tulungagung 

Untuk mendukung keberhasilan sistem bisnis MLM PT Duta Network 

yang diterapkan Team Ninja Bangkit, hendaknya dapat mencapai suatu 

pemasaran yang interaktif, efektif, dan dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan, sehingga dengan demikian akan dapat meningkatkan penjualan 

perusahaan secara keseluruhan, artinya anggota member benar-benar 

menjalankan sistem bisnis tersebut dengan sebaik mungkin,yaitu dengan 

menerapkan sistem-sistem sesuai dengan ketentuan PT Duta Network 

Indonesia dan sesuai dengan ketentuan hukum bisnis islam, sehingga 

anggota memberbisa bekerja secara team yang solid saling membantu, 

tidak saling mematikan kemampuan antara mitra kerja dalam satu Team 

Ninja Bnagkit. 

2. Bagi IAIN Tulungagung 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan khazanah dibidang 

keilmuwan dibidang dunia bisnis syariah yang berkaitan dengan  sistem 

bisnis Multi Level Marketing sesuai dengan ketentuan hukum islam. 

Dengan demikian pola penyadaran dan penyebaran sistem bisnis Multi 

Level Marketing ini bisa diterima oleh masyarakat dengan positif. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti yang dilakukan tentang sistem bisnis Multi Level Marketing. 

Dengan melihat hasil penelitian ini, maka akan lebih baik apabila 
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dilakukan peneliti mengenai optimalisasi penerapan sistem bisnis MLM 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 


