
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Aplikasi penarikan uang kembalian untuk program 

donasi yang diterapkan oleh Alfamart ini seiring 

dengan semakin maraknya penggunaan harga unik 

atau ganjil pada minimarket-minimarket nasional, 

maka untuk mengikuti trend harga yang terjadi, 

pihak Alfamart juga menerapkan hal yang serupa, 

namun akibatnya selisih harga yang ganjil berakibat 

mempersulit kasir, oleh sebab itu Alfamart 

menyiasatinya dengan menawarkan dan 

mengusulkan pada pembeli agar menginfaqkan 

sejumlah kembalian dari kelebihan harga yang 

kemudian uang tersebut akan dimasukkan ke kas 

donasi uang kembalian. 

2. Uang kembalian yang ditarik oleh pihak Alfamart 

sebagai donasi aplikasinya sangat baik sekali, 

dimana hasil dari uang donasi tersebut disalurkan 

pada lembaga-lembaga yang dapat di percaya dalam 

pengelolaan dan penyaluran donasi.Adapun praktek 

penarikan uang kembalian untuk program donasi 

tersebut sejalan dengan ketentuan syara’ (hukum 

Islam) sebagaimana telah dijelaskan pada bab 

analisa, dengan catatan pihak Alfamart terlebih 

dahulu selalu menawarkan kepada pembeli untuk 

mendonasikan uang kembalian yang jumlahnya 

relatif kecil. Lain halnya jika uang yang terkumpul 

dari donasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang 

mudharat (merugikan), maka hukumnya haram.  

3. Adapun dana yang telah dikumpulkan oleh Alfamart 

selama periode satu tahun, terhitung dari tanggal 31 

Desember 2014 hingga 31 Desember 2015 adalah 

sebanyak Rp 22,7 Miliar. Alfamart telah bekerja 

sama dengan 15 Yayasan, yaitu : Yayasan Sahabat 

Wanita, Yayasan Kasih Anak Kanker, Yayasan 
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Berani Bhakti Bangsa, Yayasan Lions Indonesia, 

United Nations Childreen Fund / Unicef, Yayasan 

Lingkungan Untuk Kemanusiaan / Habitat for 

Humanity, Yayasan Relawan Kampung Indonesia, 

Putera Sampoerna Foundation, Yayasan  Sahabat 

Veteran, Yayasan Keanekaragaman, Yayasan Hati 

Gembira / Happy Hearts Fund, Palang Merah 

Indonesia, Yayasan Nusa Membaca, Kick and 

Foundation, Penyelenggaraan Program Nikah 

Massal. 

 

B. Saran-Saran 

Sesuai dengan pemabahasan dan kesimpulan 

yang telah diungkapkan diatas, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya pihak Alfamart memberikan keterangan 

mengenai pemanfaatan uang donasi yang telah 

terkumpul, dengan adanya pengumuman atau 

keterangan di Alfamart tentang apa saja yang telah 

dilakukan dengan uang donasi tersebut sehingga 

pembeli mengetahui manfaat yang telah diperoleh 

dengan uang donasi yang dikumpulkan dari 

penarikan uang kembalian. 

2. Hendaknya pihak Alfamart mempertahankan 

pencantuman penarikan uang kembalian untuk 

program donasi pada struk nota pembelian, 

sebagaimana program yang dilaksanakan. 

3. Hendaknya pihak Alfamart memberikan keterangan 

tertulis tentang kerja samanya dengan lembaga-

lembaga yang telah di ajak kerja sama tentang 

program donasi yang di lakukan, dimana keterangan 

tersebut dapat dengan mudah dilihat dan dibaca 

sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk 

mengetahuinya karena perlunya transparansi antara 

pihak Alfamart dengan masyarakat umum. 
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C. Penutup  

Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subahanahu 

Wa Ta’ala, penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Meskipun demikian, sadar bahwa skripsi ini 

masih banyak kekurangan, sehingga jauh dari kata 

sempurna.Oleh karena itu, di harapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari para pembaca demi 

kesempurnaan dalam penyusunan karya ilmiah di masa 

mendatang. 

Akhir kata, semoga tulisan sederhana ini dapat 

memberi manfaat bagi pembaca pada umumnya dan 

penulis khususnya.Dan hanya kepada Allah 

Subahanahu Wa Ta’ala tempat memohon Taufuk serta 

Hidayah-Nya. Aamiin, Allahumma aamiin.Barakallah. 
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