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BAB VI 

  PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan keuangan yang dilakukan L-Sari menerapkan sistem laporan 

keuangan sederhana yang terdiri dari laporan arus kas, neraca saldo dan 

laporan laba rugi. Adanya laporan keuangan sederhana tersebut dapat 

mengetahui secara keseluruhan aktivitas keuangan mengenai pemasukan 

dan pengeluaran. Penerapan laporan keuangan sederhana yang dilakukan 

L-sari dinilai dapat mempermudah dalam mengatur keuangan usahanya 

serta dari hasil laporan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui 

kondisi keuangan usaha serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

untuk  kedepannya. 

2. Pengelolaan keuangan Islam yang diterapkan oleh L-Sari dalam usaha 

yang dijalankannya. Secara garis besar terdapat 3 prinsip dalam 

pengelolaan keuangan Islam. Prinsip tersebut berlaku dalam hal ketika 

cara memperoleh uang, cara membelanjakan uang dan profesi keuangan. 

Pada pengelolaan keuangan Islam yang dijalankan usaha L-Sari dalam 

cara memperoleh uang (keuntungan) dengan melalui hasil penjualan 

produk makanannya, dalam hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.  

Dari segi pemanfaatan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk 
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pemenuhan kebutuhan keluarga, alokasi modal perputaran usaha dan 

menyisihkan sebagian harta untuk infaq dan sedekah. Serta dari profesi 

yang dijalankan melalui aktivitas jual beli baik dalam pemasaran secara 

offline dan pemasaran secara online yang diperbolehkan dalam Islam dan 

tidak melanggar ketentuan hukum syariat. 

 

B. Saran 

Setelah kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka tidaklah 

berlebihan kiranya peneliti memberikan saran-saran yang berkenan dengan 

penelitian. Adapun saran-saran dari peneliti antara lain:  

1.  Bagi Pelaku Usaha Bisnis Online 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan dalam melakukan 

suatu kegiatan usaha. Dengan tetap memperhatikan ketentuan serta tidak 

melanggar hukum syariat Islam yang berlaku. Sehingga usaha yang 

dijalankan memperoleh kemaslahatan di dunia maupun di akhirat serta 

mendapatkan ridho dari Allah SWT. 

2.  Bagi Usaha l-Sari 

Penelitian ini diharapkan agar usaha L-Sari selalu menerapkan 

pengelolaan keuangan Islam dengan menaati hukum syariat yang 

berlaku, dengan harapan usaha yang dijalankan mendapat ridho dari 

Allah SWT dan menjadi bermanfaat baik didunia maupun diakhirat. 

3. Bagi Akademik 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan keilmuan 

yang berkaitan dengan penerapan pengelolaan keuangan Islam dalam 

melakukan suatu usaha. Namun penelitian ini tentu saja masih banyak 

kekurangan dalam hal teori maupun kajian dalam penelitian ini, 

sehingga diperlukan adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam 

supaya hasil penelitian lebih relevan.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya terkait dengan hal yang sama dan semoga dalam 

penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari penelitian sebelumnya.   
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