BAB V

PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perilaku konsumen yang ada di marketplace baik di Shopee maupun di
Tokopedia merupakan hal yang sama terkait dengan proses pembelian
yang dimulai dari pencarian produk, melakukan pemesanan produk
(checkout), melakukan proses pembayaran, proses pengiriman barang
yang dilakukan oleh penjual, hingga tahap evaluasi atau pemberian
penilaian dan komentar yang diterima oleh pembeli sesuai dengan
kepuasan produk atau layanan yang telah diberikan oleh penjual.
2. Transaksi di Shopee dan Tokopedia dalam perspektif etika bisnis Islam,
sebagian besar informan/pembeli yang ada di Shopee dan Tokopedia telah
melaksanakan transaksi sesuai dengan etika bisnis Islam berdasarkan
aksioma-aksioma

seperti

kebebasan,

pertanggungjawaban,

dan

kemanfaatan terkait dengan implementasi yang ada dalam proses
pembelian di Shopee dan Tokopedia seperti melakukan pembayaran
dengan segera, memberikan penilaian berdasarkan kejujuran, mengajukan
komplain dengan sopan, dan tidak pernah menjelekkan bisnis orang lain
yang ada di marketplace. Hanya saja terdapat hal-hal yang masih belum
sesuai sehingga pelaksanaan etika bisnis Islam masih belum maksimal,
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karena terdapat indikator dari aksioma kesatuan dan keadilan yang belum
dilaksanakan. Implementasi perilaku konsumen pada saat proses
pembelian dalam marketplace yang belum sesuai dengan aksioma
kesatuan dan keadilan seperti berkata kasar atau kurang sopan kepada
penjual pada saat melakukan transaksi pembelian dan melakukan
pembatalan pembelian secara tiba-tiba.

5.2

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi peneliti

selama mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Kendala yang
dihadapi adalah:
1. Menjadwalkan waktu wawancara dengan informan menjadi kendala yang
cukup sulit bagi peneliti, karena jadwal informan yang padat dan sulit
untuk meluangkan waktu menjadi informan dalam penelitian ini.
2. Kesulitan dalam mendapatkan informan dalam penelitian ini adalah
mencari pembeli dan penjual yang ada di Tokopedia karena pada saat ini
kebanyakan

dari

masyarakat

adalah

banyak

yang

menggunakan

marketplace Shopee. Dimana yang tadinya menggunakan marketplace lain
telah berpindah menggunakan marketplace Shopee.
3. Kurangnya sumber data yang digunakan untuk triangulasi, dalam
penelitian ini menggunakan triangulasi melalui dua sumber data yang
mana seharusnya adalah menggunakan tiga sumber data. Sumber data
ketiga yang dimaksud dalam hal ini adalah peneliti kesulitan untuk
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mencari orang yang paham mengenai teknologi informasi (IT) tentang
marketplace.

5.3

Saran
Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran

untuk pihak –pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Saran bagi konsumen/masyarakat:
Diharapkan bagi konsumen atau masyarakat agar selalu melakukan kegiatan
transaksi jual beli baik online maupun konvensional sesuai dengan etika bisnis,
terlebih lagi bagi masyarakat muslim yang harus melakukan kegiatan bisnis
sesuai berdasarkan etika bisnis Islam agar kegiatan bisnis atau jual beli dapat
berjalan dengan baik, bisa mendapatkan maslahah baik bagi penjual maupun
pembeli, serta tidak menimbulkan suatu kerusakan bagi orang lain dan tidak
merugikan salah satu pihak. Sehingga jual beli menjadi berkah dan dilakukan
hanya untuk bertujuan mengharap ridho Allah swt.
2. Saran bagi penelitian selanjutnya:
a. Peneliti selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian antara penjual
dan pembeli yang ada di marketplace agar mendapatkan hasil yang lebih
maksimal dan lebih jelas antara hasil penelitian yang telah dilakukan pada
penjual dan pembeli.
b. Peneliti selanjutnya sebaiknya memilih studi kasus fokus pada satu
marketplace saja agar hasil penelitian dapat lebih rinci dan lebih fokus
tentang penggalian suatu permasalahan yang akan diteliti.
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c. Sebaiknya peneliti selanjutnya lebih banyak lagi dalam melakukan
wawancara kepada informan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih
maksimal.
d. Banyak kekurangan dalam penelitian ini, diharapkan dalam penelitian
selanjutnya dapat melengkapi dan memberikan temuan yang lebih baru dan
lebih mendalam mengenai permasalahan yang diangkat.
3. Saran bagi pengelola marketplace:
Untuk keseluruhan pihak marketplace telah maksimal dalam memberikan
pelayanan terkait dengan transaksi yang ada di marketplace. Namun untuk
mengurangi tindakan pembatalan pembelian yang dilakukan konsumen atau
pembeli sebaiknya pihak marketplace memberi jangka waktu pembayaran yang
lebih pendek lagi seperti dua atau tiga jam setelah melakukan proses pembelian
(checkout), agar dapat menghindari proses pembatalan pembelian yang bersifat
kurang adil bagi penjual.
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