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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

1. Jasa pengetikan sistem paket yang di maksud adalah transaksi perjanjian kerja 

untuk melakukan pengetikan skripsi dengan harga yang telah ditetapkan dan 

dengan jumlah hasil ketikan sebanyak konsumen menghasilkan skripsi 

tersebut. Pada sistem paket ini harga yang ditetapkan untuk semua konsumen 

sama. Dan waktu yang diperjanjikan tidak ditentukan secara pasti. Tetapi 

disebutkan kata “sampai selesai”. Sehingga dapat dikatakan, jika skripsi 

belum tuntas, maka jasa tersebut tetap bisa diambil manfaatnya. 

2. Dalam tinjauan hukum Islam sistem paket yang ada di rental biecomp dapat 

memenuhi syarat sah ji’alah, pertama adanya lafadz akad, kedua adanya orang 

yang menjanjikan upah, ketiga adanya pekerjaan yang akan dilakukan, yang 

keempat adanya upah yang dibayarkan. Akad ji’alah dalam aplikasi akad jasa 

pengetikan skripsi sistem paket, tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan 

akad dari transaksi tersebut. Dan dalam pengetikan sistem paket meskipun 

batas waktu tidak diketahui, tapi dapat diperkirakan kapan waktu berakhirnya 

perjanjian tersebut dan asalnya pun masih ada, sehingga pengetikan sistem 

paket dapat memenuhi syarat sah ji’alah. Ulama’ Hanafiyah tidak 

menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad. Sedangkan Ulama’ 
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Syafi’iyah mensyaratkan sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak 

diketahuinya awal waktu yang wajib dipenuhi. 

 

B. Saran-saran 

Dengan melihat pelaksanaan akad paket skripsi di Rental Bie Comp 

Surabaya maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu: 

1. Dari hasil penelitian secara keseluruhan, hendaknya penelitian dan kajian ini 

disempurnakan secara lebih komprehensif (menyeluruh), khususnya pada segi 

analisis hukumnya. Dan lebih dari itu, diharapkan penelitian ini dapat 

bermanfaat dan dapat dibaca oleh masyarakat, agar masyarakat terutama 

konsumen pemakai jasa pengetikan dapat memanfaatkan jasa pengetikan 

skripsi sistem paket serta dapat meningkatkat pertumbuhan perekonomian 

usaha kecil di bidang informasi dan jasa. 

2. Hendaknya Rental Bie Comp dapat melakukan akad yang transparansi kepada 

konsumen yang menyebutkan kelebihan dan keuntungan dari sistem paket 

skripsi, sehingga produk jasa pengetikan skripsi sistem paket akan lebih dapat 

dipasarkan (marketable). Dan untuk perkembangannya diharapkan dapat 

menumbuhkan sistem-sistem transaksi lain yang berlandaskan syara’ agar 

prinsip saling menguntungkan ada antara pemberi jasa dan konsumen. 


