
BAB VI 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian panjang hasil penelitian dan pembahasan, maka 

kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

1. Variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat petani dalam menggunakan pembiayaan as-salam pada 

perbankan syariah. Keputusan petani untuk menggunakan pembiayaan 

as-salam pada perbankan syariah diawali dengan adanya pengetahuan 

atau informasi yang dimiliki oleh petani mengenai pembiayaan 

tersebut. Petani di Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul masih minim 

pengetahuan tentang pembiayaan as-salam pada perbankan syariah 

sehingga belum menggunakan pembiayaan as-salam pada perbankan 

syariah. 

2. Variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

petani dalam menggunakan pembiayaan as-salam pada perbankan 

syariah. Perbankan syariah yang memiliki produk pembiayaan yang 

unggul serta memiliki manfaat yang besar, promosi merupakan strategi 

utama dan paling penting untuk kemajuan dari perbankan syariah itu 

sendiri. Petani di Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul menegaskan 

bahwa pihak perbankan syariah tidak pernah memberikan sosialisasi 

atau mempromosikan pembiayaan as-salam sehingga banyak petani 



yang tidak mengerti bahwa ada pembiayaan syariah yang cocok untuk 

usaha sektor pertanian. 

3. Variabel lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

petani dalam menggunakan pembiayaan as-salam pada perbankan 

syariah. Lokasi kantor perbankan syariah dengan tempat tinggal yang 

jauh, membuat petani di Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul kurang 

tertarik menggunakan pembiayaan as-salam pada perbankan syariah 

karena selain jauh, juga memerlukan biaya akomodasi dan transport 

yang tidak sedikit untuk menjangkau dan mengakses perbankan 

syariah.  

  

B. Saran 

Penelitian bertujuan untuk melihat fenomena permasalahan yang 

ada serta berusaha menemukan solusi tepat yang dapat menyelesaikan 

masalah tersebut. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti ingin 

menyampaikan saran untuk beberapa pihak, diantaranya adalah : 

1. Pemerintah Desa Bangunjiwo 

Sebagai stakeholder utama, Pemerintah Desa Bangunjiwo seharusnya 

mampu melihat dan mengkaji lebih dalam permasalahan yang dimiliki 

oleh para petani. Pemerintah desa diharapkan dapat bersinergi dengan 

perbankan syariah atau dinas pertanian untuk membantu memberikan 

sosialisasi ataupun edukasi publik mengenai perbankan syariah, 

produk-produk pembiayaan syariah serta pembiayaan as-salam yang 



lebih cocok dengan usaha sektor pertanian, agar dapat menyelesaikan 

permasalahan para petani yang terkait dengan pendanaan sektor 

pertanian. Selain itu juga, agar dapat meningkatkan pendapatan, 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani. 

2. Perbankan Syariah 

Perbankan syariah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi publik 

untuk memberikan pengetahuan kepada petani mengenai perbankan 

syariah, menggencarkan promosi dan penawaran kepada petani 

khususnya mengenai pembiayaan as-salam dan memperluas jaringan 

kantor agar jumlah perbankan syariah semakin banyak dan petani 

mudah untuk mengakses perbankan syariah. 

3. Petani/Masyarakat Desa Bangunjiwo 

Petani dan masyarakat Desa Bangunjiwo diharapkan meninggalkan 

sistem ijon yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dan beralih ke 

pembiayaan as-salam yang sesuai dengan prinsip Islam, agar hasil 

panen yang didapatkan diberkahi oleh Allah SWT. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Suatu penelitian tentu tidak luput dari keterbatasan meskipun 

metode yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip ilmiah. Keterbatasan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Objek penelitian yang peneliti ambil tidak terlalu besar karena hanya 

lingkup Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. 



2. Keterbatasan tenaga, waktu dan dana serta tingkat penelitian yang 

masih berada pada tingkat Strata-1, membuat peneliti hanya mampu 

mencari responden sebanyak 92 orang. Hal ini dikarenakan peneliti 

menggunakan tingkat signifikansi pengambilan sampel sebesar 10%, 

dan dimana seharusnya penelitian bidang sosial menggunakan tingkat 

signifikansi 5% sehingga seharusnya responden dalam penelitian ini 

berjumlah 290 orang. 

3. Data yang dihasilkan oleh responden didasarkan pada persepsi 

responden, sehingga tidak terlepas dari unsur subjektifitas, dan 

mungkin saja dapat berbeda dengan kondisi di lapangan. 

 


