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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka penelitian ini 

telah dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa 

masalah yang telah dirumuskan : 

1. Dalam praktik jual beli panel dengan sistem pesanan di UD. Varia Indah 

Gresik, pihak UD. Varia Indah sudah memberikan pelayanan yang baik 

terhadap pihak pemesan. Namun dalam proses penyepraian panel kemobil 

terkadang warna yang dihasilkan dari panel tidak sesuai dengan warna 

mobil yang akan dicat. Sehingga pemesan merasa dirugikan dan 

menginginkan perbaikan warna panel yang sesuai dengan warna yang 

diinginkan. Namun dalam perbaikan itu pidehak UD. Varia Indah 

meminta penambahan biaya kepada pemesan untuk perbaikan panel. 

2. Praktik penambahan biaya pada pemesanan panel di UD. Varia Indah 

Gresik yang kemudian dikaji dengan teori hukum Islam istis}na@’ akhirnya 

dapat dipahami bahwa praktik yang terjadi di lapangan sesuai dengan 

syarat sah istis}na@’ karena penambahan biaya pada pemesanan panel dalam 

proses perbaikan panel sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh pihak 

toko. Penambahan biaya ini merupakan akad tambahan setelah akad 

istis}na@’ yang telah disepakati diawal. Penambahan biaya digunakan untuk 
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penambahan cat yang digunakan dalam perbaikan dan membayar 

penggarap. Perbedaan warna yang dihasilkan disebabkan karena 

bagaimana tekhnik penyepraian dilakukan. Sehingga penambahan biaya 

pada pemesanan panel di UD Varia Indah Gresik boleh menurut hukum 

Islam. 

  

B. Saran 

1. Untuk UD. Varia Indah di Jalan Usman Sadar No 18b-c Kecamatan 

Gresik Kabupaten Gresik diharapkan agar menyediakan lebih banyak 

warna dasar yang digunakan membuat panel, mencatat semua 

transaksiyang dilakukan dan bisa lebih menjelaskan secara detail dari 

awal pemesanan dalam hal tiner apa yang digunakan sebelumnya pada cat 

mobil yang akan dicat, berapa kali pemesan akan melakukan penyepraian, 

dan dijelaskan jarak penyepraian yang bisa menghasilkan warna yang 

diinginkan, serta meningkatkan pengetahuan tentang hukum Islam 

maupun hukum positif terutama yang berkaitan dengan konsumen. 

2. Untuk para pemesan panel di UD. Varia Indah Gresik diharapkan lebih 

menjelaskan dengan detail warna yang diinginkan, jenis cat dan tiner 

yang digunakan, kebutuhan akan jumlah penyepraian dan bagian mobil 

yang akan dicat sehingga menghasilkan warna yang sama. 

3. Kepada Insan Akademik (Mahasiswa, peneliti dan lainnya) seandainya 

penelitian ini bisa menjadi rujukan awal dan sementara, berikutnya 
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dikembangkan penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna bagi 

pengembangan keilmuan hukum Islam maupun hukum positif. 


