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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli Rb (rombengan) di Pasar Sentral Kota Kendari dilakukan antara

penjual dan pembeli  baju Rb selanjutnya terlihat perilaku penjual kurang

menyenangkan yaitu pada saat pembeli sedang berbelanja dikios penjual

raut wajah penjual terlihat kurang menyenangkan untuk dilihat seperti

mengerutkan kening saat pembeli menawar harga, kemudian penjual

menyepakati harga yang di tawar pembeli namun pembeli justru tidak jadi

membeli baju tersebut. Sedangkan dari segi perawatan Rb (rombengan)

masih kurang diperhatikan oleh pedagang karena pada saat Rb didatangkan

dikios pedaganglangsung menggantungnya dihanger dan tiang gantungan.

2. Menurut Tinjauan Ekonomi Islam diperbolehkan namun masih harus lebih

diperhatikan lagi termaksut etika (prilaku) pedagang dalam jual beli karena

pembeli merasa tidak puas apabila pelayanan, kebersihan, maupun kualitas

baju Rb (rombengan) tidak sesuai dengan etika jual beli adapun hal-hal yang

berhubungan dengan jual beli, yaitu etika perilaku atau tingkahlaku dari

pedagang maupun pembeli itu sendiri.

Khiyar syarath ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad

atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam

tenggang waktu yang disepakati bersama.
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B. Saran

1. Pedagang sebaiknya memahami apa yang diinginkan para pembeli agar

dagangannya tidak sepi pengunjung karena apabila pedagang merasa puas

tentu saja akan mendatangkan pelangan yang banyak setiap harinya.

termaksud juga dari segi pelayanannya, perawatan Rb dan juga kebersihan

Rb (rombengan), karena kebersihan adalah sesuatu yang harus dijaga oleh

setiap manusia baik itu kebersihan diri maupun lingkungan. Dalam Islam

juga terdapat ajaran untuk mengutamakan kebersihan karena kebersihan

sebagian dari iman.

2. Pembeli juga sebaiknya lebih teliti dalam memilih jenis/bahan Rb

(rombengan) yang hendak dibeli agar nantinya baju, tas maupun tali

pinggang yang dibeli dapat memuaskan agar tidak perlu lagi ditukar kembali

dengan alasan-alasan tertentu karena pada dasarnya stok Rb (rombengan)

sangat terbatas.


