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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil temuan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Faktor-faktor penetapan harga sayuran oleh pedagang muslim di pasar 

pelita hilir Puruk Cahu, menunjukkan hasil bahwa faktor yang 

menyebabkan harga tinggi sayuran adalah: 

a. Faktor mendapatkan keuntungan yang besar 

b. Faktor permintaan konsumen 

c. Faktor tingginya harga pasaran 

d. Faktor menambah modal 

e. Faktor harga tidak stabil 

f. Faktor memanfaatkan ketidaktahuan konsumen 

g. Faktor harga beli pedagang 

h. Faktor barang eceran 

i. Faktor individu itu sendiri 

Namun hasil penjumlahan pada 10 subjek yang diteliti bahwa faktor 

terbanyak penyebab penetapan harga pada sayuran oleh pedagang 

dengan jumlah subjek 7 orang pedagang yang memilih pengaruh 

penetapan harga tinggi disebabkan faktor mendapatkan keuntungan. 

Sedangkan penyebab penetapan harga terkecil yaitu faktor 
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memanfaatkan ketidaktahuan konsumen, faktor individu itu sendiri, 

faktor menambah modal, dan faktor harga beli pedagang. 

2. Aplikasi standar penetapan harga sayuran oleh pedagang muslim di 

pasar pelita hilir Puruk Cahu menunjukkan hasil bahwa aplikasi standar 

penetapan harga oleh pedagang tidak mengikuti standar harga yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Dapat penulis simpulkan bahwa aplikasi 

yang digunakan para pedagang dalam menetapkan harga di pasar pelita 

hilir Puruk Cahu melalui perhitungan dan perkiraan mereka sendiri. 

B. Saran 

1. Pihak Pedagang 

a. Menjalankan jual beli hendaknya berdasarkan atas keterbukaan 

terhadap pembeli, jujur dan adil dalam menetapkan harga karena 

sudah sepatutnya beragama Islam harus memperhatikan rambu-

rambu dalam berdagang dengan membedakan yang hallal dan 

haram. Perlu kita sadari bahwa ada tanggung jawab yang besar atas 

perbuatan di dunia yaitu di akhirat nanti, jangan sampai kita 

menzhalimi sesama dengan memikirkan kesenangan diri sendiri. 

2. Pihak Pemerintah 

a. Pihak pemerintah diharapkan harus berlaku tegas dalam mengatur 

pasar agar berjalan dengan baik. Dan bisa melakukan kontrol tiap 

bulan untuk menghindari praktek-praktek kecurangan yang 

dilakukan oleh pedagang agar para pembeli tidak selalu dirugikan. 
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b. Selain menginformasikan standar harga kepada para pedagang, 

informasikan juga kepada masyarakat dengan cara meletakkan di 

depan pasar agar masyarakat mengetahui harga yang sebenarnya 

dan itu juga akan menjadi kontrol terhadap para pedagang dalam 

melakukan jual beli. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian ini tidak bisa dilanjutkan untuk semua pedagang yang ada 

di Indonesia, karena penelitian ini menggunakan studi kasus yanga 

da pada pedagang khusus pedagang sayuran di pasar pelita hilir 

Puruk cahu. Sehingga hasilnya tidak bisa digunakan untuk menilai 

selain pada pedagang di pasar pelita hilir Puruk Cahu. 

b. Penelitian ini membahas penetapan harga sayuran oleh pedagang 

muslim di pasar pelita hilir Puruk cahu, diharapkan penelitian lain 

dapat untuk meneliti secara luas dan mendalam pembahasannya 

bukan hanya melihat dari faktor-faktor penetapan harga dan aplikasi 

standar penetapan harga oleh pedagang. 

 


