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BAB IV  

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

4. Sistem jual beli kapuk tebasan yang ada di Desa Gebangan Kecamatan 

Pageruyung Kabupaten Kendal yaitu menggunakan tiga sistem yaitu 

sistem pembayaran secara langsung atau tunai pada saat petani 

melangsungkan kegiatan jual beli, sistem dengan bagi hasil yang mana 

hasil atau laba dari penjualan kapuk tersebut dibagi menjadi dua, dan 

sistem meminjam uang terlebih dahulu yaitu dengan cara meminjam uang 

guna untuk modal. Adapun faktor yang melatar belakangi masyarakat di 

Desa Gebangan kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dalam 

melakukan trasaksi jual beli kapuk tebasan dikarenaka merasa 

diuntungkan dan kebetulan aspek pertanian yang cocok untuk kontur 

tanahnya yaitu dengan menanam pohon kapok dan minimnya biaya 

perawatan tetapi mendapatkan hasil yang bagus. 

5. Tinjauan hukum Islam dalam prektek jual beli kapuk secara tebasan di 

Desa Gebangan Kecamatan pageruyung Kabupaten Kendal telah 

memenuhi syarat jual beli yaitu memenuhi syarat aqidain ( penjual dan 

pembeli berakad), ma‟qud „alaih (barang yang diperjual belikan) yang 

mana barang yang diperjual belikan ini sesuai dengan syarat dan ketentuan 

hukum Islam yang mana barang tersebut suci dari najis, bermanfaat, 
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dzatnya jelas, kadar wujud, dan telah diketahui masanya, telah memenuhi 

syarat sighat (ijab  
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qabul) yang mana dalam pelaksanaan ini telah sesuai dengan syarat syari‟at 

Islam. 

B. Saran  

1. Seharusnya dalam jual beli tebasan kapok di Desa Gebangan kecamatan 

Pageruyung Kabupaten Kendal diadakannya suatu perjanjian secara 

tertulis dikarenakan dikhawatirkan terdapat beberapa orang yang tidak 

brtanggung jawab yang memanfaatkan atas dasar kepercayaan tersebut 

yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak. 

2. Untuk kepentingan umum maka pemerintah seharusnya menngawasi dan 

memberikan masukan dan juga memberikan pelatihan cara untuk 

pembuatan suatu perjanjian secara tertulis agar tidak ada yang dirugikan 

dikarenakan bebrapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang 

memanfaatkan perjanjian saling percaya yang ada di Desa gebangan 

kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. 

3. Untuk masyarakat pada umumnya yang ada di Indonesia khususnya bagi 

masyarakat yang melakukan jual beli tebasan untuk melakukan sistem jual 

beli tebasan kapok di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten 

Kendal sebagai salah satu contoh sistem jual beli tebasan yang mana 

saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan juga sesuai dengan 

unsur Hukum Islam. 

 


