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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai karya  tulis  ilmiah  tentunya  harus  menyertakan  suatu  

kesimpulan  pada akhir  suatu  tulisan  yang  secara  nyata  menggambarkan  

isi  tulisan  secara  ringkas, berdasarkan   pembahasan  beberapa  bab  

sebelumya  maka  kesimpulan  yang  di dapatkan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung 1,628 < 2,030 

dan Nilai Signifikasi (Sig) 0,110 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa 

HO diterima dan H1 Ditolak yang artinya; Pemanfaatan lahan (X1) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Al-Muzâra’ah (Y).  

2. Untuk Uji t Kedua dengan H2; Bagi hasil (x2) Berpengaruh signifikan 

terhadap Al-Muzâra’ah (Y), Berdasarkan Hasil Uji regresi nilai T hitung 

3,013 > t tabel 2,030 dan Nilai signifikan (sig) 0,004 < 0.05 maka Dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan H1 diterima yang artinya : Bagi hasil (x2) 

berpengaruh signifikan terhadap sistem Al-Muzâra’ah. 

3. Terdapat dampak yang besar dalam penggunaan sistem bagi hasil yang 

dilakukan di Dusun Rawadadi Desa Pahonjean, dengan akad Al-

Muzâra’ah tersebut dalam praktiknya yang menjadi acuan dalam bagi 

hasil baik pemilik tanah maupun penggarap tanah adalah hasil panen, 

dengan sistem bagi hasil pertanian banyak berdampak terhadap 

100 



101 
 

perekonomian yang diperoleh tidak hanya penggarap tanah tetapi juga 

pemilik tanah juga buruh tani, baik buruh tanam atapun buruh panen. 

 

B. Kritik dan Saran 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  yang  telah  disajikan  

maka selanjutnya  peneliti  menyampaikan  saran-saran  yang  kiranya  dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian 

ini. Adapun saran saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap  berusaha 

transparasi hasil panen dan menghindari  timbulnya  gharar,  yang  

menyebabkan  akad  Al-Muzâra’ah menjadi tidak sah.  

2. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam 

kerjasama  yang  berbentuk  Al-Muzâra’ah,  sehingga  tidak  ada  yang  

merasa dirugikan maupun dieksploitasi.  

3. Pemberdayaan  dan  revitalisasi  penghidupan  petani  melalui  sistem 

Bank syariah yang sejalan dengan ruh Islam yang bermakna 

kesejahteraan lahir dan batin, Bank syariah mampu memberikan 

pembiayan-pembiayan dalam bidang pertanian.  

4. Meningkatkan kegiatan dan kinerja penyuluhan pertanian seperti, 

pendampingan petani dalam penerapan teknologi dan membantu 

permasalahan-permasalahan dalam pertanian yang tidak ada solusinya. 

Karena informasi yang akan disampaikan penyuluh pertanian sebagai 

fasilitator, penting dalam menunjang dan membangun kegiatan.  
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pertanian di pedesaan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan 

petani. 

  


