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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian  secara 

seksama tentang “PERUBAHAN HARGA SEPIHAK (Study Kasus Dalam Jual 

Beli Daging Sapi Antara Pedagang Besar dan Pedagang Pengecer di Desa 

Banyusodo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)”, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli (pedagang pengecer) 

pada supplier dalam jual beli daging sapi yang dilakukan di Desa Tanduk 

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali tersebut dilakukan dengan berbagai 

sebab, antara lain: daging yang di dapat warnanya agak keputihan, masih 

banyak gajih yang menempel pada daging saat diterima, sehingga setelah 

pedagang pengecer mengurangi gajih yang menempel, beratnya menjadi 

berkurang. Perubahan harga itu dilakukan karena pedagang pengecer merasa 

mereka berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap daging yang cacat, yang 

mereka terima.  

2. Menurut hukum Islam perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli 

(pedagang pengecer) itu boleh dilakukan. Dikarenakan pedagang pengecer 

masih mempunyai khiyar yang disebabkan adanya cacat pada barang yang 

diperjualbelikan. Akan tetapi perubahan harga tersebut tidak bisa dilakukan 

secara sepihak karena harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya 
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(yang punya barang/penjual). Karena jual beli yang terdapat unsur paksaan 

itu termasuk fasid, sebab paksaan meniadakan kerelaan yang merupakan 

unsur penting bagi keabsahan jual beli.  

 
B. Saran 

Terhadap munculnya berbagai persoalan ditengah masyarakat maka 

perlunya dibangun kepedulian dan kesadaran para pihak. Dalam jual beli daging 

sapi ini diharapkan para supplier dan pedagang pengecer lebih memperhatikan 

aturan yang ada di masyarakat ataupun ketentuan dalam hukum Islam. Sehingga 

bisa dibangun toleransi yang tinggi bagi keduanya untuk akhirnya bisa saling 

menerima jika salah satu pihak mengatakan keluhannya. 

 
C. Penutup 

Demikianlah skripsi ini penulis buat, sebagai manusia yang jauh dari 

kesempurnaan penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun 

skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Penulis juga 

minta maaf jika dalam penulisan skripsi ini banyak kesalahan kata atau kalimat. 

Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin......... 

 
 


