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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap pengusaha pot bunga dapat disimpulkan:

1. Usaha pot bunga dirasakan oleh banyak pengusaha memberikan pengaruh

yang cukup besar bagi perkembangan usaha selanjutnya. Persaingan yang

sangat ketat menurut para pengusaha untuk jeli lagi dalam memasarkan

produknya. Jika mereka tidak mampu untuk bersaing, maka tidak menutup

kemungkinan usaha yang dijalankan akan berhenti karena lemahnya

pertahanan dalam menghadapi pesaing. Untuk itu, para pengusaha yang ingin

maju harus memiliki strategi bersaing yang kuat agar usahanya tetap

bertahan, Seperti diferensiasi produk, diferensiasi pelayanan, diferensiasi

personil, diferensiasi citra. Strategi yang digunakan pengusaha pot bunga

yaitu dalam bentuk persaingan harga, persaingan dalam bentuk pelayanan dan

dalam memasarkan pot bunga. Namun dalam praktiknya persaingan harga

lebih sering diterapkan dimana pengusaha berani memberikan harga dibawah

harga pasar. Bahkan ada beberapa pengusaha yang sengaja menjatuhkan

pengusaha lain.

Etika persaingan pengusaha pot bunga yaitu dengan menerangkan

atau menjelaskan kepada konsumen tentang kualitas pot bunga dan bahan

yang digunakan.pengusaha juga mencoba memberikan pelayanan yang

terbaik untuk konsumen, sedangkan dalam menyerahkan barang pesanan
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yang dipesan konsumen terkadang pengusaha lambat dalam menyelesaikan

pesanan tersebut.

2. Dalam Islam persaingan yang dibolehkan adalah persaingan yang sehat yang

tidak mengandung unsur penipuan. Sedangkan Bentuk dan etika persaingan

yang terjadi antara pengusaha pot bunga tidak sesuai syariat Islam karena

pemberian harga dibawah harga yang telah ditetapkan dapat merugikan

pengusaha lainnya. Dan seringnya ketidak sesuaian waktu dalam penyerahan

dan penyelesaian pesanan konsumen yang  membuat konsumen harus

menunggu lebih lama lagi.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Bagi wirausahawan yang menjalankan usaha pot bunga agar terus bertahan

dalam menghadapi ketatnya persaingan dan memperluas usahanya dengan

menyediakan bentuk-bentuk pot bunga yang lebih bervariasi yang diminati

masyarakat.

2. Diharapkan kepada wirausahawan agar bersaing sesuai dengan syariat Islam

dan tidak melanggar aturan-aturan dalam Islam. Sebagai seorang muslim,

tentunya tidak boleh lupa untuk meneladani dan mengingat nasihat-nasihat

Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan moralitas yang membingkai

aktivitas para pebisnis.


