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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Dari beberapa uraian yang telah di paparkan dalam skripsi ini, 

penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Transaksi potongan harga dengan menggunakan kartu member di 

Rabbani Plaju-Palembang, konsumen terlebih dahulu mendaftarkan 

diri menjadi member di Rabbani dengan uang pembuatan kartu 

Rp.50.000 atau setiap belanja minimal Rp.500.000,- akan 

mendapatkan member secara cuma-cuma atau gratis dengan landasan 

keinginan konsumen ingin menjadi member di Rabbani. Member 

Rabbani bisa di gunakan di outlet seluruh Indonesia dan mitra yang 

bekerjasama dengan Rabbani. Setelah konsumen menjadi member di 

Rabbani setiap konsumen berbelanja di Rabbani akan mendapatkan 

potongan harga sebesar 10% kurang dari RP. 1.000.000,- dan potongan 

harga sebesar 15% dengan berbelanja lebih dari Rp.1.000.000,-. 

Dengan banyak keuntungan yang lain seperti kumpul poin yang 

berhadiah umroh untuk member Rabbani  

2. Hukum Islam menyatakan bahwa inti dalam transaksi jual beli itu 

adalah ada kerealaan, suka sama suka serta tidak ada unsur 

keterpaksaan baik pihak pembeli maupun penjual, barang yang dijual 

jelas dan bermanfaat untuk konsumen, dalam hal ini transaksi jual beli 

pemberian potongan harga dengan kartu member di Rabbani Plaju-
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Palembang antara pihak pengelola Rabbani (penjual) maupun 

konsumennya  (pembeli) tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang 

menurut ekonomi Islam yang berlandaskan dari hukum-hukum Islam, 

hal ini yang mengidikasikan bahwa dalam transaksi jual beli 

menggunakan kartu member di Rabbani Plaju-Palembang adalah boleh 

atau sah karena transaksi yang berlaku tidak bertentangan dengan 

ekonomi Islam. 

B. Saran 

CV. Rabbani atau Rabbani Plaju-Palembang menurut penulis 

dalam transaksi jual beli pemberian potongan harga dengan menggunakan 

kartu member sudah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan 

pelanggan setai Rabbani Plaju-Palembang dan sangat peduli dalam dunia 

keIslaman dengan produk-produk muslim dan muslimah yang syar’I. 

Akan tetapi penulis memiliki beberapa saran dan bahan pertimbangan 

untuk Rabbani Plaju-Palembang tentunya sangat berpengaruh  akan daya 

tarik konsumen yang ingin berbelanja di Rabbani Plaju-Palembang, yaitu: 

1. Rabbani Plaju-Palembang perlu meningkatkan daya tarik konsumen 

dengan melakukan strategi komunikasi pemasaran untuk menyusun 

berbagai macam iklan promosi khusus member dalam menarik minat 

konsumen khususnya wanita-wanita berhijab dan para muslimah yang 

baru ingin menggunakan hijab. Dan konsumen member Rabbani 

mengetahui program-program yang menguntungkan lainnya seperti 

bekerja sama dengan mitra Rabbani, contoh dengan salon muslimah. 
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Informasi seperti itu bisa menggunakan media promo  seperti media 

sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dll), media cetak (Koran, brosur, 

poster besar yang di letakkan di bagian depan toko) hal seperti itu 

dapat dengan mudah di terima oleh konsumen setia Rabbani Plaju-

Palembang, selain itu konsumen bisa bener-bener memanfaatkan 

member yang mereka miliki tidak sekedar mendaftar dan membuat 

saja. 

2. Bagi para konsumen (pembeli), terlebih dahulu harus menggali, 

mengetahui, dan memahami bagian informasi mengenai berbagai 

macam promo yang akan diberikan oleh pihak penjual agar terjadi 

keseimbangan baik hak maupun tanggung jawab yang terpenuhi 

 


