
 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang tinjauan hukum 

islam tentang potongan timbangan dalam sistem jual beli gabah yang terjadi 

di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pelaksanaan jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan 

Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dilakukan oleh petani dan tengkulak. 

Dalam praktik ini terdapat potongan timbangan wajib dan potongan 

tambahan serta pembulatan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak 

yaitu dengan mengurangi timbangan sebesar 5 kg sampai 20kg, artinya 

setiap satu karung gabah pada saat ditimbang akan dikurangi 5 kg sampai 

20 kg dan akan lansung dibulatkan, sehingga petani hanya memperoleh 

uang pembayaran sesuai berat yang sudah dikurangi oleh tengkulak. 

2. Motif tengkulak melakukan pemotongan timbangan dengan alasan untuk 

antisipasi tengkulak, karena gabah terkadang ada yang memiliki kotoran 

padasaat dipanen dan juga akan mengalami penyusutan disetiap harinya. 

Untuk menghindari kerugian tersebut, tengkulak gabah mennggunakan 

pemotongan timbangan, potongan yang diberikan itu tergantung kadar air 

dan kualitas gabah.  

3. Menurut Hukum Islam jual beli dengan potongan timbangan yang terjadi 

di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur 

tersebut diperbolehkan atau sah  hukumnya menjual dan membeli barang 
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dengan harga miring disebabkan penjualan terdesak butuh uang, 

begitupula jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia 

Kabupaten Kolaka Timur dengan sistem potongan wajib, potongan 

tambahan dan pembulatan ini diperbolehkan karna petani secara lisan 

sepakat dengan potongan yang diberikan oleh tengkulak. 

5.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan 

hukum  Islam terhadap jual beli gabah yang berlangsung di Desa 

Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, 

peneliti menpunyai saran sebagai berikut: 

1. Para pihak dalam jual beli gabah seharusnya lebih memperjelas alasan 

potongan dan pembulatan timbangan dalam jual beli gabah. 

2. Prinsip kejujuran haruslah dikedepankan dalam, sistem jual beli gabah 

3. Para pihak harus lebih memperhatikan etika dalam jual beli gabah 

sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya 

4. Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga masyarakat 

mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya pada 

sistem jual beli.  

5.3. Solusi 

Adapun solusi dari peneliti sendiri yaitu melakukan pendekatan kepada 

pemerintah setempat dalam artian kepala desa untuk melakuakan pengadaan 

alat pengukur kadar air pada gabah tersebut, atau kepala desa memerintahkan 

kepada para tengkulak untuk memiliki alat pengukur kadar air tersebut, agar 
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tidak ada lagi pihak yang merasa di rugikan ataupun merasa dicurangi dan 

jual beli gabah di desa lere jaya tersebut menjadi jelas dalam artian tidak 

adalagi kecurigaan di dalamnya. 

 

 

 

 

 


