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BAB V 

SIMPULAN  

5.1. Kesimpulan 

Hasil Akhir dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kwalitas kambing yang 

bisa mempengaruhi harga dapat dilihat dari jenisnya, jika kambing itu jenisnya 

domba maka yang dapat mempengaruhi adalah corak, postur tubuh, ekor, dan 

punggung. Sedangkan jika kambing itu jenisnya jawa atau etawa maka dapat 

dilihat dari panjang pendeknya tekinga, panjang pendeknya postur tubuh, dan 

pasungan dikepalanya. 

 Transaksi jual beli kambing dengan system trade in (tukar tambah) di Desa 

Ketanen menurut Bapak Dian Berkah diperbolehkan dalam hukum Islam, karena 

dalam melakukan transaksi jual beli kambing dengan system trade in (tukar 

tambah) tidak ada unsur gharar didalamnya atau penipuan masalah harga. 

Transaksi jual beli kambing dengan system trade in (tukar tambah) akan 

diperbolehkan atau akan menjadi halal dengan syarat nilai kambing itu diketahui 

oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada nilai barang yang gharar, harus 

diadakan kesepakatan oleh kedua belah pihak, dan kambing yang diperjual 

belikan harus kambing yang halal. Seperti makna yang terdapat dalam surat Al-

Baqarah ayat 275 bahwa Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba, jadi jual beli tidak ada yang haram kecuali jika dalam transaksi jual beli ada 

unsur riba didalamnya, karena Allah sudah memperingatkan bahwa orang-orang 



69 
 

yang memakan riba padahal sudah datang peringatan dari tuhannya maka akan 

menjadi penghuni neraka yang kekal didalamnya.  

 

5.2. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Terbatasannya waktu dalam mendalami peninjauan terhadap informan. 

2. Minimalnya informan yang bersedia memberikan informasi.  

3. Kurangnya data yang diperoleh saat observasi dilapangan, atau tempat yang 

dijadikan penelitian kurang meluas. 

4. Fokus penelitian hanya pada satu objek yaitu kambing dan sudut pandang satu 

agama yaitu Islam. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan simpulan dan ketebatasan penelitian ini, maka saran dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah waktu dalam mendalami 

informasi dari informan, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang 

lebih baik. 

2. Untuk penelitian selanjutnya bisa menambah jumlah informan, sehingga hasil 

penelitian nantinya bisa lebih kredibel (dapat dipercaya). 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas lokasi penelitian, 

sehingga data yang diperoleh bisa lebih banyak. 
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4. Penelitian tidak hanya menggunakan satu obyek saja, tapi bisa menggunakan 

dua obyek yang bisa dijadikan perbandingan, dan tidak hanya menggunakan 

sudut pandang satu agama saja, tetapi bisa mengembangkan dengan 

menggunakan sudut pandang semua agama yang ada di Indonesia.   

 


