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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah memberkan pengantar dan beberapa uraian, serta memberikan 

berbagai analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemberian modal dengan cara tunai di depan kepada pengrajin sangkar burung  

mengakibatkan pengrajin tidak memiliki kebebasan dalam mengembangkan 

usahanya karena tuntutan dari pengusaha untuk bekerja dengannya. Disisi lain 

pengrajin telah dipaksa bekerja dengannya dan karena terikat dengan modal yang 

diberikan di muka seorang pengrajin tidak diberi kebebasan untuk bekerja 

dengan orang lain. kepada pengrajin . Penulis menyimpulkan bahwa akat tersebut 

fasid.  

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli as-salam ini rukun dan syarat belum 

terpenuhi, oleh karena itu sistem ijarah ini batal menurut hukum Islam. 

B. Saran-saran 

1. Walaupun sistem yang telah mereka bangun adalah sistem kekeluargaan, 

maka seharusnya pengusaha juga memperhatikan kesejahteraan kepada para 

pengrajin sangkar burung dan jangan membatasi hak pengrajin. 

2. Demikian pula pengrajin harus tanggung jawab dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Dan disarankan agar tetap memperhatikan pembuatan sangkar 
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burung yang berkualitas supaya sangkar burung yang mereka buat sampai 

tarap internasional. 

3. Sebaiknya sistem pesanan dengan cara lebih baik, dimana segala bentuk 

kerja dan modal ditentukan dengan cara baik agar lebih jelas, sehingga tidak 

saling merugikan kedua belah pihak. Seharusnya pengusaha memberikan 

modal tanpa harus memberi tekanan kepada pengrajin.   

C. Penutup 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Rabby yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan 

kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran 

bagi ummat manusia, dialah pahlawan revolusioner handal dan akhirul 

anbiya` yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi 

ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu demi terwujudnya skripsi ini tepat pada waktunya.  

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, hal ini semata -mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan 

yang penulis miliki. karena manusia tidak ada yang sempurna. Untuk itu saran 

dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya 

skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. dan apabila ada 

kesalahan dari penulis, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. akhirul 
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kalam wallahul muwafiq ila aqwamitthoriq wassalamu`alaikaum wa 

rahmatullahi wa barakatuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


