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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Sebagai hasil akhir pembahasan skripsi ini, maka penulis kemukakan 

beberapa kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya 

antara lain sebagai berikut:  

1. Menurut KUHP pencurian di kalangan keluarga merupakan delik aduan yang dapat 

dituntut jika ada pengaduan dengan beberapa batasan yaitu jika hubungan antara 

suami istri sudah putus dan jika yang melakukan pencurian adalah saudara sedarah 

atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping 

sampai derajat kedua dari orang. 

2. Menurut hukum Islam sendiri pencurian dalam keluarga tidak dihukum potong 

tangan dengan pertimbangan bahwa harta yang dicuri adalah milik bersama, juga 

karena ketidaksempurnaan rukun mencuri akibat dari pencuri yang diizinkan 

memasuki tempat penyimpanan harta. Jadi, harta itu sudah tidak disimpan di 

tempat penyimpanan yang tersembunyi. Kemudian adanya pertimbangan bahwa 

hukum potong tangan akan merusak atau memutus tali persaudaraan, sementara 

pemutusan tali persaudaraan adalah haram dan segala hal yang mengantarkan 

kepada keharaman hukumnya adalah haram juga. 

B. Saran 
Setelah penulis mengemukakan persoalan-persoalan yang menjadi isi skripsi 

ini, selanjutnya penulis sarankan:  

1. Diharapkan agar kita semua tidak melakukan tindakan pencurian apalagi dalam 

keluarga sendiri. Akan sangat tidak enak dilihat bila suami menuntut istri mencuri 

dan harus berhadapan di pengadilan. 
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2. Diharapkan agar sesama anggota keluarga menjaga hubungan baik dan dapat 

membangun komunikasi yang baik pula, sehingga ketika ada permasalahan seperti 

masalah ekonomi dapat diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti pencurian di kalangan keluarga. 

C. Penutup 

Akhirnya dengan petunjuk dan pertolongan Allah SWT sematalah, maka 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT beserta doa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

para pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, maka semestinya apabila terdapat kekurangan, oleh karena itu 

segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan 

demi kesempurnaan skripsi ini. 


