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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan 

yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Peran tengkulak dalam memberikan pinjaman para 

pengusaha gula merah khususnya di Desa 

Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 

Banyak  tengkulak yang masih memberikan 

pinjaman modal usaha sebagai pemodal serta 

pemasok dalam semua bahan-bahan yang 

digunakan untuk memproduksi gula merah, 

sehingga adanya saling ketergantungan antara 

pengusaha dan tengkulak terjadi dan antara si 

pengusaha dan tengkulak melakukan kesepakatan 

antara kedua belah pihak mengenai pinjaman yang 

diberikan dan kedua belah pihak pun menyetuji  

2. Praktek sistem penjualan dari pengusaha gula 

merah dalam ekonomi Islam oleh tengkulak 

menjadikan efek sistem dari penjualan, dimana 

seharusnya penetapan harga  oleh tengkulak belum 

membuat para petani belum bisa sejahtera 

dikarnakan permainan harga yang di lakukan oleh 

sebagian besar tengkulak di Desa Cranggang 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus membuat 

pembuat gula merah merugi sehingga masyarakat 

dirasa belum mencapai kehidupan yang sejahtera. 

Praktek yang dilakukan tengkulak tidak sejalan 

dengan prinsip Islam dimana seharusnya sesama 

umat beragama harus saling tolong menolong 

dalam kebaikan dan tidak merugikan satu sama 

lain. Karena Islam melarang untuk menumpuk 

kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir 

orang. 
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B. Saran-saran 
Adapun saran yang dapat diberikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Diharapkan pemerintah dan tokoh masyarakat di 

Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten 

Kudus dapat mencarikan solusi agar lebih 

mengedepankan kesejahteraan para pembuat gula 

merah. Misalnya dengan membentuk Koperasi 

Unit Desa (KUD) kelompok tani/pembuat gula 

merah yang dapat membantu jual beli gula merah 

yang ada di Desa Cranggang Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus. Dengan demikian harga gula 

merah tidak dapat dimanipulasi. Jika lembaga 

tersebut terbentuk, maka dapat melindungi hak-hak 

para pembuat gula merah  dalam masalah harga 

jual beli gula merah dengan lebih baik. 

2. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah 

yang dapat memberikan stimulus modal/bantuan 

yang bisa mengangkat derajat kesejahteraan agar 

tidak terlilit hutang yang besar. 

3. Perlu adanya pemahaman terhadap agama secara 

menyeluruh baik dalam hal ibadah  maupun 

muamalat yang khususnya dalam masalah jual beli. 

 

C. Penutup 

Adapun dalam penulisan skripsi ini tidak akan 

luput dari kekurangan yang akhirnya meminjam kata 

Syaikh Muhammad AL-Ghazali  bahwa keangkuhan 

yang menyertai Ilmu merupakan perilaku yang sangat 

hina, apalagi jika keangkuhan menyertai kelemahan dan 

kebodohan. Oleh karena itu penulis menyadari 

sepenuhnya, bahwa penulisan penelitian (Peranan 

Tengkulak dalam Memberikan Pinjaman dan 

Sistem Penjualan Gula Merah dalam Perspektif 

Ekonomi Syariah di Desa Cranggang Kecamatan 

Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020) sebagai 

penguatan prodi ini sangat dibatasi oleh ruang dan 

waktu. Karena itu sangat dimungkinkan adanya celah-
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celah kelemahan baik secara metodologis maupun 

subtansi. 

 Untuk itu kepada pengkaji selanjutnya dalam 

bidang yang serupa kiranya dapat disempurnakan dari 

waktu-kewaktu. Karena sebagaimana dikemukakan 

dalam bab-bab terdahulu study tentang peran tengkulak 

dalam memberikan pinjaman dan sistem penjualan gula 

merah dalam perspektif ekonomi syariah. Dengan 

kajian-kajian berikutnya yang lebih intens dan 

mendalam yang diharapkan pengembangan dan 

penguatan di bidang kemasyarakatan dalam penjualan 

secara ekonomi syariah akan bertambah baik.  

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini 

kurang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran nya 

sangat penulis harapkan demi kebaikan dan perbaikan 

dalam penelitian ini. Dan semoga penyusunan skripsi 

ini dapat memberikan manfaat dari wawasan bagi 

penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya. 

Akhirnya tak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dan 

memberikan motivasi yang sangat baik kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini, dan semoga 

mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah 

SWT Aamiin Ya Robbal Alamiin.... 

 
 


