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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

            Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun 

dapat mengambil kesimpulan sebagai beikut : 

1. Dari segi hukum dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Wilayah 

Kecamatan Paguyaman Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo sudah sah 

atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam 

hukum Islam,  

2. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perjanjian gadai adalah senagai 

berikut : 

a). Faktor Ekonomi 

Bahwa realita yang ada sekarang dimana kondisi ekonomi yang menjadi 

bagian dari suatu faktor yang melatarbelakangi perjanjian gadai tanah di 

Kecamatan paguyaman, alasanya bahwa kebutuhan hidup yang menjadikan 

masyarakat harus menggadaikan tanahnya sehingga makin hari terjadi 

persoalan tersebut. 

Adapun yang menjadi landasan tersebut adalah : 

a). Tidak didukung oleh dokumen resmi; 

b). Ketentuan waktu hanya ditentukan secara lisan; 

b). Faktor Sosial 

Melalui hubungan sosial ini menjadikan peluang bagi masyarakat salin 

membutuhkan sehingga hal ini merupakan suatu hal yang menyebabkan 

perjanjian gadai menggadai ini terjadi dan ini memang sulit untuk 
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dibendung sehingga alternatif yang harus di tempuh oleh pemerintah adalah 

dengan mendesak pemerintah pusat maupun daerah melahirkan regulasi 

yang menjadi dasar pelaksanaan perjanjian gadai di masyarakat terutama di 

wilayah. 

c). Lingkungan. 

Karena masyarakat di Kecamatan paguyaman Kabupaten Bualemo sudah 

terbiasa sejak dahulu menggadaikan tanah, sehingga mereka beranggapan 

bahwa hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan karena sudah terbiasa, 

maka sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang menggadaikan tanah. 

Sebuah masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah merupakan 

perjanjian atau akad dalam bermu’amalah yang dilakukakan oleh dua pihak 

dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan sesuatu (barang) 

sebagai jaminan hutang. 

5.2  Saran 

            Saran-saran yang akan peneliti berikan adalah untuk masyarakat di Kecamatan 

paguyaman kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo secara umum, adalah dimana 

Saran-saran tersebut adalah : 

1. Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, 

agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum 

gadai dalam hukum Islam dan hukum tentang cara-cara bermu’amalah secara 

baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. 

2. bahwa selain kepercayaan yang mereka miliki bersama, Hendaknya dalam 

bertransaksi gadai tanah sawah menggunakan catatan yang ditanda tangani 
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oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara 

mereka terjadi perselisihan. 
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