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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan analisa di bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak semua pedagang batu akik di jalan siberut di jalan siberut Kelurahan 

Banyudono Ponorogo melakukan pelambungan harga dalam akad jual belinya. 

Untuk penjual yang tidak melakukan praktik monkey business atau pelambungan 

harga maka akad jual belinya sesuai dengan hukum Islam. Pada jual beli yang 

mengandung pelambungan harga jelas tidak sesuai hukum Islam, karena dalam 

Islam tindakan melambungkan harga secara zalim seperti pratek jual beli tersebut 

sangatlah dilarang keras. Di dalam Islam praktik jual beli tersebut termasuk dalam 

praktik jual beli najasy. Ibnu Umar r.a. berkata: “Rasulullah SAW melarang keras 

praktik jual beli najasy.” Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, 

Rasulullah SAW bersabda: “janganlah kamu sekalian melakukan penawaran 

barang tanpa maksud untuk membeli.” (HR. Tirmidzi). Adapun Imam Mȃ lik 

mengatakan, bahwa jual beli itu dan orang yang membeli barang itu diberi hak 

untuk memilih antara mengembalikan barang yang sudah dibeli itu dan 

mempertahankannya. Abu Hȃ nifah dan Imam Shȃ fi’i mengatakan, jika terjadi 

jual beli seperti itu (an-Najasi), maka orang yang melakukannya berdosa di sisi 

Allah SWT, sedangkan akad jual belinya dibolehkannya. 

2. Penetapan harga yang terjadi dalam praktik jual beli batu akik di jalan siberut di 

jalan siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo tidak secara adil dan alami, karena 

tidak terbentuk melalui penawaran dan permintaan, tetapi penetapan harga 
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berdasarkan kesenangan atau terserah penjual (tidak ada standart harga) juga tidak 

berdasarkan kategori kualitas batu akik serta motif batu akik tersebut, tetapi 

dengan mencari kesempatan kesenangan pembeli terhadap batu akik.  

    

B. Saran-saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah: 

1. Bagi para penjual bermodal besar dalam melakukan kegiatan jual beli hendaknya 

tidak melakukan praktik monkey business agar dapat memperoleh keuntungan 

yang besar, karena akan menimbulkan madharat, merugikan pihak lain dan 

mendapat dosa dari Allah SWT. 

2. Bagi para penjual hendaknya tidak melakukan penetapan harga secara tidak adil, 

karena itu merupakan perbuatan zalim. Sebaiknya dalam terjadinya harga harus 

secara alami yaitu melalui penawaran dan permintaan, sehingga harga menjadi 

adil. Karena Islam melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain 

dengan cara batil. 

3. Bagi masyarakat hendaknya jangan mudah terpancing untuk untuk membeli 

barang yang harganya tidak masuk akal, serta kemanfaatan yang tidak jelas dan 

harus berhati-hati serta bisa menyikapi apakah komoditas itu termasuk dalam 

permainan bisnis atau tidak sehingga tidak akan masuk dalam jebakan praktik 

monkey business.   

 

 


