
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan dari

hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jual Beli Buah di Pasar Selasa Panam Pekanbaru dalam menakar dan

menimbang masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh agama,

masyarakat dan pemerintah. Walaupun dari penelitian didapat data bahwa sarana

pendukung untuk terjadinya jual beli dengan memakai alat timbangan yang dikir oleh

pihak metrologi sudah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari besarnya persentase

alat timbangan dan takaran yang sudah dikir, serta adanya pengawasan terhadap kegiatan

jual beli, yang dilakukan satu kali dalam setahun oleh pihak metrologi. Namun kenyataan

kegiatan penimbangan dan penakaran secara adil belum terwujud. Ini dibuktikan dengan

besarnya persentase pembeli yang mengatakan bahwa buah-buahan yang dibeli kurang

dari berat yang sebenarnya. Jadi faktor penyebab terjadinya hal demikian adalah karena

tidak adanya kesadaran dari pelaku pasar (penjual buah) untuk melakukan kegiatan pasar

secara jujur dan benar, serta minimnya pengawasan yang dilakukan oleh badan metrologi.

2. Menurut ekonomi Islam, bahwa pelaksanaan jual beli buah yang dilakukan pedagang

buah-buahan di Pasar Selasa Panam Pekanbaru belum sesuai dengan ajaran hukum Islam

yang sebenarnya. Sebagian mereka menempuh jalan supaya mendapatkan keuntungan

tanpa memperhatikan jalan yang ditempuh. karena penulis sering menemukan

kecurangan dalam penakaran dan penimbangan buah-buahan.
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Dalam Al-Quran terdapat kisah suatu kaum yang senang melakukan kecurangan

dalam bidang muamalah dan menyimpang dalam hal takaran dan timbangan seperti yang

dijelaskan diatas. Kalau menjual barang pada orang lain selalu dikurangi timbangannya.

Sedangkan apabila mereka membeli minta untuk dipenuhi bahkan dilebihkan. Kondisi

seperti ini oleh Allah dinyatakan sebagai penyebab kerusakan di muka bumi karena sering

terjadi persengketaan akibat perbuatan mereka. Kemudian Allah mengutus seorang rasul

untuk mengembalikan mereka itu kepada kejujuran, kebaikan dan tauhid.

B. Saran

Melalui skripsi ini, penulis akan memberikan saran dan pesan kepada pembaca,

semoga dapat dijadikan solusi dan bahan masukan, terutama bagi  pedagang buah-buahan di

Pasar Selasa Panam dan bagi para pembaca pada umumnya. Adapun saran dan pesannya

adalah sebagai berikut:

1. Kepada pedagang buah-buahan di Pasar Selasa Panam, lebih jujur dalam berdagang dari

segi harga maupun takaran timbangan, agar menjadi sempurna dan menjadi ibadah atas

semua yang telah dilakukan. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Swt serta

hendaklah muamalah mereka disertai dengan kejujuran dan kejelasan. Kejujuran terhadap

apa yang dikatakan mengenai barang dagangan, yaitu mengenai sifat-sifat barang

tersebut. Kejelasan mengenai cacat dalam barang dagangan, sehingga mereka

mendapatkan berkah dalam jual beli yang dilakukan.

2. Selain itu seorang pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali dia berdusta, karena

dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa kepada

perbuatan jahat, sedang kejahatan itu dapat membawa kepada neraka.pedagang juga harus

menjauhi penipuan, sebab orang yang suka menipu dapat dianggap keluar dari
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lingkungan umat Islam. Hindari pula pengurangan timbangan dan takaran, sebab

mengurangi timbangan dan takaran itu membawa celaka.

3. Kepada tokoh masyarakat, alim ulam cerdik pandai agar menjalin kerjasama yang baik

dalam usaha untuk memeberikan penjelasan dan pemahaman tentang syarat-syarat dan

rukun-rukun jual beli dan tata cara pelaksanaan serta tujuan dari pelaksanaan jual beli.


