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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa analisa yang telah penulis paparkan pada bab 

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jual beli sistem kredit yang terjadi di desa Mataram Udik telah dilakukan 

secara tidak benar, karena pembayaran dengan sistem kredit tersebut 

tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam proses 

pembayaran, penjual secara sepihak menaikkan harga sembako tanpa 

adanya kesepakatan dengan pembeli. Sehingga harga sembako 

mengalami kenaikan dan pembeli merasa terbebani. 

2. Praktek jual beli yang terjadi di desa Mataram Udik dalam pandangan 

hukum Islam dianggap tidak sah karena jual beli yang ada mengandung 

unsur gharar al- jihalah (ketidak jelasan). Jelas, ini tidak sesuai dengan 

praktek jual beli yang benar karena pada akhirnya pembeli terdzalimi 

walaupun secara tidak langsung bentuk penzaliman tersebut.  

B. Saran-saran 

1. Bagi penjual dan pembeli agar lebih teliti dan cermat serta sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang islami dalam melaksanakan proses jual 

beli, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini 

dilakukan agar tujuan jual beli yakni saling tolong-menolong dapat 

tercapai demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. 
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2. Praktek jual beli yang terjadi di desa Mataram Udik sudah menjadi hal 

yang biasa dikalangan masyarakat. Sehingga bagi ulama atau pihak-

pihak terkait bisa mensosialisasikan bagaimana sistem jual beli yang 

sesuai denga prinsip-prinsip Islam. Sehingga nantinya masyarakat bisa 

melaksanakan praktek jual beli yang baik dan benar. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt., Tuhan semesta alam yang 

telah memberikan kesehatan, kenikmatan, kemampuan kepada penulis 

sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dalam wujud karya ilmiah. 

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini sangat jauh dari kata sempurna dan 

banyak sekali kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, penulis 

mengharap koreksi yang baik bagi pembaca sehingga dari koreksi tersebut bisa 

digunakan penulis sebagai bahan evaluasi untuk karya-karya ilmiah 

selanjutnya. 

 Demikianlah penulis berharap tulisan yang singkat ini memiliki 

manfaat bagi para pembaca yang dimuliakan oleh Allah swt. Akhir kata puji 

dan syukur hanya kepada Allah swt. 

 


