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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

hasil-hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Analisis kinerja transaksi ba’i salam di Adzkia Hijab Syari sudah 

mencapai target yang diiginkan oleh produsen Adzkia Hijab Syari yaitu 

dari awal berdinya Adzkia Hijab Syari yang telah mempunyai rencana 

kedepan bagaimana pemilik telah menerapkan keseluruhan hingga 

mencapai hasil yang bisa dinikmati saat ini, seperti : visi dan misi, 

holistik, terintegrasi, perumusan tujuan, perencanaan, perbaikan kinerja, 

pengembangan, dan kejujuran. Kemudian sistem pemesanan di Adzkia 

Hijab Syari sudah sesuai dengan syariah karena rukun dan syarat bai 

salam ada pada sistem pemesanan gamis di Adzkia Hijab Syari. 

2. Setiap bisnis selalu memiliki kelebihan dan kekurangan baik offline 

maupun online. Kelebihan dari transaksi bai salam di Adzkia Hijab 

Syari adalah produse memiliki pangsa pasar yang luas yang tidak 

dibatasi oleh ruang dan batas negara juga waktu kemudian penghematan 

biaya operasional, dan tidak membutuhkan modal yang banyak ketika 

memulai usaha. Kekurangan bai salam di Adzkia Hijab Syari adalah ada 

konsumen yang kadang tidak percaya dengan barang yang telah 

ditawarkan oleh Adzkia Hijab Syari, kemudian adanya komplain dari 

konsumen yang mendapati ketika barang telah sampai pada mereka 
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barang nya telah cacat dan rusak. Kekurangan yang kedua adalah dalam 

e-commerce atau bisnis online tentang adanya hacker yang telah 

merusak sistem komputer yang dapat merugikan pihak produsen, namun 

di adzkia hijab syari sudah meminimalisir adanya hacker sedini 

mungkin. 

3. Kendala dalam transaksi bai salam di Adzkia Hijab Syari adalah stock 

barang yang dijual kepada konsumen yang tidak dapat memeuhi pesanan 

konsumen, kemudian stock bahan baku gamis yang kadang kala tidak 

dapat memenuhi pesanan. Karena Adzkia Hijab Syari sekali menstock 

bahan baku menggunakan sistem borongan sehingga kadang bahan baku 

dipabrik tidak dapat memenuhi kebutuhan produsen. Jadi pihak 

produsen harus menunggu terlebih dahulu. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan diatas, bahwa dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1.  Kepada pihak Adzkia Hijab Syari dalam menarik konsumen supaya 

ditingkatkan lagi agar dapat mencapai target yang diinginkan kedepan. 

Dengan memperbaiki lagi kinerja agar tidak ada komplain dari konsumen 

yang akan mengurangi penjualan gamis. Dengan adanya perbaikan 

kinerja yang optimal maka sistem ba’i salam yang ada di gamis Adzkia 

Hijab Syari tidak akan ada komplain dari pelanggan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan 

maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama 
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sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis 

teliti tentang analisis kinerja transaksi bai salam. 

3. Bagi Akademik diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih 

perbendaharaan kepustakaan IAIN Tulungagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


