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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Selama periode penelitian menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini 

merupakan data valid. Hal ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang didapat 

di lapangan oleh peneliti. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu: 

1. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II BAB II dan 

BAB III mengenai Akad di analisis dalam perjanjian kerja pembuatan batu 

merah yang dilakukan secara lisan oleh masyarakat Desa Kota Bangun 

Kecamatan Ranomeeto secara keseluruhan penulis berkesimpulan bahwa 

dari 13 asas yg digunakan sebagai pisau analisis terdapat 7 yang sudah 

terlaksana dengan baik yaitu asas sukarela, asas tidak berobah, asas 

kemampuan, asas kemudahan, asas itikad baik, asas sebab yang halal dan 

asas kebebasan berkontrak. Adapun 6 asas yg belum tidak terpenuhi pada 

akad lisan ini yaitu asas menepati janji/amanah, asas kehati-hatian, asas 

saling menguntungkan, asas ksetaraan, asas transparansi, dan asas tertulis. 

Adapun sesuai dengan adanya rukun dalam akad disini, terkait adanya 

perjanjian kerja dalam pembuatan batu merah telah sesuai dengan syarat dan 

rukun-rukun yang telah tercantum dalam akad tersebut bahwa dalam suatu 

perjanjian harus ada pihak yang berjanji, objek yang diperjanjikan, tujuan 

melakukan perjanjian dan ijab qabul. 
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2. Alasan tidak adannya perjanjian tertulis dikarenakan rasa kepercayaan yang 

tinggi, hubungan kedekatan (orang dikenal/tetangga), rasa iba, saling 

membutuhkan dan kebiasaan masyarakat setempat.  

3. Solusi yang diberikan peneliti kepada para pihak yang menjadi subjek 

penelitian dalam hal ini yang dirugikan ialah pemilik pembuat batu meray 

yaitu memberikan arahan mengenai akhibat perjanjian lisan, koordinasi 

terkait perjanjian lissan kepada aparat desa, dan pemberian draft kontrak 

kerja kepada para pemilik bangsal 

5.2 Saran  

Dari penelitian yang penulis lakukan, terdapat saran-saran yang akan peneliti 

berikan yaitu: 

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini terdapat sumbangsih besar atas kasus 

yang telah terjadi dan tidak terulang lagi atau setidaknya meminimalisir dari 

kejadian-kejadian yang akan datang. 

2. Penulis mengharapkan adanya perubahan metode dalam memberikan 

pekerjaan kepada pembuat batu merah seperti yang telah penulis berikan 

kepada para pihak pemilik bangsal/pembuat batu merah yang telah 

dijadikan objek penelitian  

3. Kepada aparat desa di harapkan lebih perhatian kepada masyarakat yang 

mngalami kasus seperti ini dan memberikan solusi agar tidak terus menerus 

terjadi. 

 

 


