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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, strategi bauran pemasaran ikan koi 

pada komunitas Sugois koi dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut : 

1. Produk ikan koi merupakan produk utama yang dipasarkan oleh komunitas 

Sugois koi dengan berbagai jenis varietas, ukuran dan kualitas. Ikan koi 

dibudidayakan dengan sistem tumpang sari yaitu dengan ikan nila, metalik, 

baster, dan komet. Kegiatan tumpang sari tersebut memiliki 2 faktor yaitu 

ekonomis dan biologis. Sebagian pelaku usaha melakukan metode cutting pola 

ikan koi guna meningkatkan kualitas ikan koi dan memenuhi permintaan pasar.  

2. Harga ikan koi ditentukan berdasarkan informasi pasar dan kualitas ikan koi. 

3. Lokasi penjualan sangat strategis yaitu berada dekat dengan jalan raya. 

Pembelian ikan koi dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi 

para anggota komunitas, dapat dipesan melalui media online, serta dapat 

datang ke even kontes show yang diadakan Komunitas Sugois koi. 

4. Promosi yang dilakukan oleh komunitas Sugois koi adalah dengan 3 cara yaitu 

dengan cara direct selling, media online, dan melalui even kontes show. 

5. Kegiatan pemasaran yang dilakukan di Komunitas sugois koi sudah memenuhi 

dasar muamalah syariah Islam yaitu terpenuhi unsur jual beli yang sesuai 

syariah Islam, kegiatan budidaya ikan sesuai dengan fiqih Islam, penentuan 

harga berdasarkan azas suka rela, pendistribusian dan pemeliharaan ikan 

dengan prinsip menjaga amanah, serta melakukan promosi dengan benar apa 

adanya berlandaskan kejujuran. Namun penggunaan metode cutting dalam 

meningkatkan harga jual ikan koi tidak sesuai dengan hukum Islam yang 

berlandaskan jual beli berdasarkan kebaikan, baik sesama umat maupun 

terhadap hewan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang diberikan 

adalah sebagai berikut :  

1. Produk yang ditawarkan mencantumkan merk/brand guna menjadi identitas 

peusahaan, alat promosi, dan sebagai pembeda terhadap pesaing yang 

memasarkan produk sejenis. untuk menarik minat konsumen yang lebih 

luas, pelaku usaha dapat menawarkan berbagai macam produk ikan hias 

lainnya misalnya jenis ikan untuk aquarium. Juga memperbanyak jejaring 

untuk mendapatkan pasokan produk ikan yang lebih banyak. Guna 

meningkatkan kualitas ikan koi dapat dilakukan pemeliharaan ikan koi 

secara terpadu.  

2. Melakukan promosi dengan menggunakan web dan facebook ads, kegiatan 

promosi ini dilakukan atas nama komunitas dengan tujuan brand merk 

komunitas dapat menjangkau lebih banyak pangsa pasar. Dalam melakukan 

promosi sebaiknya dicantumkan spesifikasi produk baik mengenai kualitas, 

kuantitas maupun segi original produk yaitu produk seutuhnya original 

dengan produk yang sudah dilakukan metode cutting. 

3. Display interior dan eksterior show room dapat dilakukan renovasi dengan 

mengedepankan sebagai upaya memperkuat ciri khas komunitas. 

4. Melakukan evaluasi dan monitoring kemampuan dan wawasan setiap 

anggota komunitas dalam upaya pengembangan dan peningkatan sumber 

daya manusia yang tergabung di komunitas Sugoi koi. 

5. Melakukan koordinasi revitalisasi baik secara vertikal maupun horizontal. 

6. Kegiatan pemasaran yang berorientasi kepada profit muamalah fiqh, profit 

community bukan orientasi profit individualis. 

7. Ada baiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap metode cutting ikan 

koi dalam perspektif Islam secara khusus dan mendalam supaya didapatkan 

hukum yang jelas mengenai praktik kegiatan tersebut yang saat ini belum 

ada penelitian yang meneliti mengenai hal tersebut.  

  


