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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian-uraian pada pembahasan bab perbab, maka dapatlah 

penulis simpulkan sebagai berikut : 

1. Praktek timbangan pedagang muslim di Pasar Godong sebgai berikut: 

a. pedagang yang tepat dalam menimbang 40% 

b. pedagang yang melebihkan timbangan 55%  

c. dan yang  timbangannya kurang sebanyak 5%. 

2. Praktek timbangan para pedagang di Pasar Godong 95% sesuai dengan 

aturan timbangan Islam atau Hukum Islam, sedangkan 5% masih kurang 

sesuai dengan aturan timbangan dalam Islam. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa 

catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni: 

1. Kepada para pedagang harusnya setelah selesai menimbang bandul 

timbangan diambil jangan ditaruh di timbangan supaya para pembeli bias 

melihat timbangan sudah sejajar, agar pembeli tidak curiga dengan 

pedagang. 

2. Kepada Badan Perdagangan  dalam bidang metrologi mestinya  

melakukan peneraan dan tera ulang  timbangan  janganlah satu tahun 

sekali setidaknya dalam setahun dilakukan uji tera dan tera ulang 
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timbangan dilakukan setahun dua kali untuk melakukan peneraan 

timbangan kepada semua pedagang. 

3. Para pedagang  yang  menjual  gula pasir sebaiknya transparan pada berat 

gula pasir tersebut, tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja tetapi 

kepuasan konsumen juga harus diperhatikan, sehingga tercipta jual beli 

yang saling meridhai dan tidak ada dari salah satu pihak yang merasa 

dirugikan. 

C. Penutup 

Dengan menyebut nama Allah SWT, penulis memanjatkan puji syukur 

kehadirat-Nya yang telah menganugerahkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya 

kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. 

Tentunya penulisan skripsi ini belumlah mencukupi dan jauh dari 

sempurna sebagaimana yang diharapkan. Dan hal ini tidak terlepasdari 

keterbatasan pengetahuan penulis yang tidak seberapa dan jauh dari sempurna. 

Karenanya penulis mengharapkan adanya kritik yang membangun dan 

membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi yang mungkin kurang 

sempurna yang telah dibahas penulis. 

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT, sajalah penulis berserah diri, 

semoga skripsi yang disusun oleh penulis dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri khususnya maupun bagi para pedagang muslim di Pasar Godong 

Kabupaten Grobogan dan ummat Islam padaumumnya. Hanya Allah lah yang 

mengetahui segala-galanya (wallahua'lam) 

 


