
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Bab kesimpulan ini, penulis akan menyampaikan apa yang

dituliskan di Bab I sampai Bab IV dengan menarik sebuah konklusi

(kesimpulan) dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Akad dan pelaksanaan jual-beli dengan cara borongan yang dilakukan oleh

masyarakat di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Kanawe Selatan

sebenarnya adalah salah satu sistem jual-beli yang dibawa oleh seorang

pedagang yang berasal dari Desa Sabulakoa. Jadi akad dan pelaksanaan

jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Sabulakoa tidak

ada bedanya dengan jual-beli yang lain, cuman barangnya yang belum

jelsa keberadaannya dan barangnya juga di panen tidak menentu

tergantung dari berisinya buah jagung atau berisinya ubi kayu. meskipun

Kedua belah pihak mengutamakan unsur saling percaya, saling ridha ,

serta menghindari adanya pertentangan dan perselisihan.

2. Kedudukan jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan dalam hukum

Islam termasuk jual-beli yang tidak jelas (Gharar), karena jual-beli dengan

cara borongan ini tidak sesuai dengan syariat islam. Jadi secara umum



akad atau jual-beli antara petani dan pedagang yang menggunakan sistem

borongan di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe Sealatan tidak

boleh dilakukan dengan berdasarkan syariat islam. Namun Berdasarkan

hasil penelitian, pihak pemborong yang menggunakan sistem borongan

kepada petani di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe Sealatan,

dari hasil borongan tersebut tidak ditemukan adanya pelipat gandaan

keuntungan atau riba didalamnya baik riba fadl ataupun riba nasi’ah.

Dengan demikian sistem borongan yang terjadi di Desa Sabulakoa, Kec.

Landono, Kab. Konawe Sealatan tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi masyarakat di Desa Sabulakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe

Sealatan, sebenarnya harus menjalankan jual-beli dengan cara borongan

sesuai dengan aturan yang sudah biasa terjadi, artinya bahwa masyarakat

seharusnya menjalankan cara borongan yang sudah ada untuk hasi

pertanian yang sudah jelas, Jadi untuk Masyarakat Desa Sabulakoa

alangkah lebih baiknya apabila tidak meniru dan menggunakan sistem

borongan untuk hasil pertanian jagung dan ubi (singkong) demi untuk

menghindari keributan dan perselisihan diantara mereka.

2. Kepada Masyaraka Desa Sabulakoa, sebaiknya mengetahui beberapa

kaidah-kaidah yang sudah ada atau sudak tertulis dalam Hukum Islam,

agar nantinya sebelum mereka menjalankan sebuah transaksi, yaitu jual-

beli. Mereka akan terhindar dari masalah yang tidak diinginkan, dan bisa

memilih mana jual-beli yang benar dan yang dilarang.



3. Kepada masyarakat Desa Sabulakoa seharusnya tidak menjalankan sistem

transaksi yang tidak menguntungkan atau transaksi yang yang

mengandung unsur riba didalamnya dan lebih mengutamakan unsur

kekeluargaan, karena sesama manusia haruslah saling tolong menolong

dan menjalankan jual-beli yang sekiranya ada dalam lingkungannya

sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

4. Untuk Masyarakat Desa Sabulakoa sebaiknya dalam pelaksanaan jual-beli

hasil pertanian agar lebih memperhatiakan unsur kemudharatannya, dan

tidak bertentangan dengan syariat islam. Kemudian tidak lagi ada ketidak

jelasan dalam barang yang diperjual belikan.
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