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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktek Akad Bawon”  (Studi Kasus Di Desa Gemulung, Kel. Kwangen 

Kec. Gemolong Kab. Sragen), maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dalam sistem Bawon, diawal telah terjadi kesepakatan antara 

pemilik sawah dengan buruh tani dalam pemberian upah berupa 

padi. Upah buruh tani ini berupa padi yang besarannya ditentukan 

oleh seberapa banyak padi yang telah dipanen. Meskipun demikian 

diawal telah terjadi kesepakatan pembagian upah dari hasil panen 

padi yaitu satu banding delapan dari seluruh hasil panen. Satu bagian 

untuk buruh tani dan delapan bagiannya pemilik sawah. 

2. Praktek pengupahan buruh tani berupa padi yang dilakukan di Desa 

Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. Dalam 

pelaksanaan pengupahan menggunakan sistem Bawon ini sudah 

menjadi tradisi di desa tersebut. Dari pembayaran upah, diawal akad 

tidak diketahui nominal upahnya berapa. Walaupun nampaknya 

pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan karena 

belum diketahui berapa jumlah keseluruhan hasil panennya. Namun 

pemilik sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan 

diperoleh dan berapa banyak upah yang harus diberikan dan 
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buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa 

dan bukan karena keterpaksaan. Maka pengupahan buruh tani 

dengan akad Bawon ini dibolehkan dalam hukum Islam. 

 

B. Saran-saran 

Sebaiknya ada sistem pengupahan yang lebih baik, dimana segala 

bentuk kerja dan upah ditentukan dengan baik agar lebih jelas. Alangkah 

baiknya jika upah yang diberikan berupa uang. Sehingga diketahui 

diawal akad berapa jumlah upah yang diperoleh buruh. Meskipun dari 

buruh sendiri sebenarnya tidak merasa keberatan dengan upah berupa 

hasil panen. 

 

C. Penutup 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama 

mengerjakan skripsi sederhana ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi-skripsi berikutnya. 

Terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. 

 

 

 

 


