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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum

dengan syarat hubungan keperdataan tersebut  tidak dilarang oleh al-qur’an

dan as-sunnah. Ini berarti Islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada

pihak –pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan

bentuk dan macam-macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman

sepanjang itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Selain itu dalam transaksi-transaksi muamalat, yang menjadi acuannya

adalah terciptanya unsur kemaslahatan yang mengandung makna bahwa

hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan

pribadi dan masyarakat.

Begitu juga yang terjadi pada adat gulingan yang setelah diteliti

sebagaimana dijelaskan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek adat gulingan di Desa Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya

Kabupaten Rokan Hilir merupakan kegiatan pengumpulan dana

peminjaman uang atau bahan bangunan dengan iuran yang tidak

ditetapkan itu terus bergulir dari pihak satu kepada pihak yang lain sesuai

waktu pembangunan rumah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang turut

mengikuti adat gulingan tersebut.
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2. Praktek adat gulingan di Desa Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya

Kabupaten Rokan Hilir berperan penting untuk lebih menumbuhkan

semangat gotong royong dan tolong menolong sesama masyarakat serta

kegiatan ini sungguh membantu untuk menyelesaikan permasalahan dalam

pembiayaan dan pendanaan pembangunan rumah terutama bagi mereka

yang ingin membangun rumah namun masih kekurangan dana.

3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek adat gulingan di Desa Balam

Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir masih ada

terdapat unsur pendzaliman di dalamnya karena masih ada saja pihak yang

tidak mengembalikan utangnya sebagaimana mestinya, selain itu bentuk

akad perjanjian juga tidak dilakukan secara tertulis oleh karena intu

praktek adat gulingan masih belum sesuai dengan fiqh muamalah.

B. Saran

Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling

membutuhkan bantuan antara satu dengan yang lainnya terutama untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari kesimpulan diatas dapat diberikan

saran kepada masyarakat yang melakukan adat gulingan. Adapun saran dari

penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dalam suatu akad (perjanjian) dalam bentuk apapun

hendaknya dilakukan secara tertulis. Apabila terjadi penyimpangan

dikemudian hari, maka dapat diselesaikan dengan adanya alat bukti.

2. Diharapkan kepada pihak yang melakukan praktek adat gulingan agar

selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar praktek adat gulingan ini
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terus bisa dilakukan dan bermanfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang

di syari’atkan oleh agama. Dan diharapkan dalam praktek adat gulingan

ditentukan batas waktunya, sehingga tidak ada unsur gharar (kesamaran).

Apabila terdapat kesamaran dapat menimbulkan penyimpangan-

penyimpangan.

3. Diharapkan kepada pihak yang melakukan praktek adat gulingan

melakukan pinjaman serta pengembalian dengan objek berbentuk barang

dengan barang agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan.


