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BAB VI 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 
 

 

Bab VI ini menjelaskan tentang simpulan dan keterbatasan atas penelitian 

yang telah dilakukan. Bab ini juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya 

sebagai penegembangan lanjutan dari penelitian ini. 

A. Simpulan 

berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan didalam penelitian ini 

adalah: 

1.  Tidak ada pembiayaan produk salam yang diperoleh para petani di Dusun 

Nglencong, Desa Kauman karena belum adanya petani yang menggunakan 

produk salam ini. 

2. Petani di Dusun Nglencong, Desa Kauman lebih memilih meminjam 

modal kepada saudara atau kerabat mereka karena para petani mempunyai 

asumsi bahwa jika nanti mereka gagal panen maka akan lebih terbebani 

lagi jika mereka mempunyai pinjaman dibank. 

3. Tidak adanya petani di Dusun Nglencong, Desa kauman yang 

menggunakan dan memperoleh produk salam dikarenakan petani tidak 

mengetahui adanya produk dibank syariah yang dikhususkan untuk 

pembiayaan bidang pertanian. 

4. Tidak ada petani di Dusun Nglencong, Desa Kauman yang mengetahui 

produk-produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah. 
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5. Dari 50 responden yang berhasil peneliti survei, tidak ada satupun 

responden (petani) yang pernah menerima atau mendapat sumber dana dari 

lembaga keuangan. 

B. Saran 

Berdasaran hasil analisis penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang 

telah diuraikan sebelumnya, beberapa saran bagi pihak terkait dan menjadi 

implikasi bagi penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Bahwa dalam dunia bisnis selalu memegang prisnip yaitu tingginya resiko 

selalu berbanding lurus dengan tingginya keuntungan. Maka dari itu 

perbankan syariah seharusnya dapat melihat tingginya resiko ini sebagai 

peluang bisnis yang menguntungkan. 

2. Pembiayaan sistem salam ini bisa membantu para petani pada 

industri/usaha dibidang pertanian dala rangka memenuhi kebutuhan modal 

awal pada musim tanam. 

3. Pihak bank syariah harus lebih memberikan penawaran untuk pembiayaan 

akad salam kepada nasabah khusunya para petani. 

4. Secara umum masyarakat masih belum paham dan mengetahui mengenai 

perbankan syariah. Pemahaman masyarakat yang masih kurang inilah yang 

menyebabkan tidak adanya permintaan pada akad salam, maka dari itu 

sangat perlu untuk adanya sosisalisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait 

perbankan syariah, khususnya akad salam. 

Untuk peneliti selanjutnya bisa lebih mengembangkan penelitian ini, misal dengan 

menambah objek penelitian, memperluas informan dalam kategori berbagai 
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macam petani misal petani cabai, petani ubi, petani kacang-kacangan, petani jaur, 

dll. 


