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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 

maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pemahaman transaksi jual beli di Pasar tradisional Talaga Besar mengenai 

syarat dan rukun jual beli dalam Islam berdasarkan penelitian ditemukan ada 

beberapa pedagang yang benar-benar memahaminya. Dan beberapa pedagang 

lainnya tidak memahaminya. Tuntunan syariat, tidak boleh ada kesepakatan 

untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan 

kesepakatan untuk membunuh seseorang. Menurut pedagang di Pasar 

Tradisional Talaga Besar akad itu sudah sah apabila si penjual sudah 

memberikan barang kepada si pembeli, dan si pembeli membayar uang atas 

harga barang tersebut, asalkan tidak ada paksaan dan dilakukan dengan rasa 

suka sama suka dari para pihak. 

2. Praktek jual beli di Pasar tradisional Talaga Besar diantaranya strategi produk, 

strategi harga, strategi promosi, strategi tempat, dan pelayanan (servis). 

3. Transaksi Jual Beli di Pasar tradisional Talaga besar dalam Perspektif  

Ekonomi Islam berdasarkan hasil penelitian produk yang diperdagangkan oleh 

pedagang sudah memenuhi aspek kehalalan, dan boleh diperdagangkan. akan 

tetapi ada beberapa pedagang yang masih melakukan tindakan mencampurkan 

produk barang berkualitas baik dengan yang berkualitas biasa/buruk tanpa ada 

kejujuran didalamnya. itu sangat dilarang oleh Islam, karena Islam melarang 

segala bentuk penipuan dalam jual beli maupun transaksi muamalah lainnya. 
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B. SARAN - SARAN 

Setelah mengadakan penelitian di Pasar Tradisonal Talaga Besar terkait 

Proses Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Talaga Besar Kecamatan Talaga 

raya Kabupaten Buton Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, sebagai berikut :  

1. Setiap melakukan perdagangan hendaknya didasari dengan itikad baik untuk 

saling bekerjasama dan menguntungkan antara para pihak yang bersangkutan 

baik dari pedagang, dan pembeli, sehingga dalam transaksinya tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan. 

2. Bagi pedagang (tempat penelitian) hendaknya berusaha senantiasa 

meningkatkan keragaman produk terutama pada ketersediaan produk secara 

lengkap dan berkualitas, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

konsumen. 

3. Untuk pemerintah setempat, hendaknya selalu memantau kondisi pasar, guna 

melihat kemungkinan diperlukannya pengaturan harga dan juga untuk 

menghindari oknum yang sengaja mempermainkan harga. 


