
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha 

Kabupaten Konawe dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pengolahan tanaman padi di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten 

Konawe yaitu meliputi perbaikan pematang dan saluran, pencangkulan, pembajakan, 

penggaruan dan peratakan. Sedangkan bagi hasil pertanian di Desa Sulemandara 

Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dengan Sistem Muzara’ah itu ada 5 macam 

yaitu sistem sewa, sistem pemilik sekaligus penggarap, sistem paparoan, sistem 

tanam/nyemblok, dan sistem buruh tani. 

2. Analisis total biaya produksi dalam pertanian di Desa Sulemandara Kecamatan 

Pondidaha Kabupaten Konawe untuk pendapatan petani jika memiliki tanah seluas 1 

hektar (Ha) dengan sistim Muzara’ah sebesar 5.382.000,00 dengan keuntungan Rp 

12.618.000,00. Sehingga bagian petani penggarap dalam permusim yaitu Rp 

8.412.000,00 dalam satu hektar sawah. Sedangkan bagian pemilik lahan yaitu 

4.206.000,00. 

3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Mensejahterakan Petani di 

Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe bahwa dampak bagi hasil 

terhadap aspek perekonomian petani penggarap adalah berdampak positif, yakni 

menambah penghasilan pendapatan perkapita sekaligus dapat meningkatkan taraf 

perekonomian para petani penggarap, sehingga kebutuhan hidup keseharian petani 



 

penggarap dapat terpenuhi. Karena kerjasama yang dilakukan oleh pemilik sawah/lahan 

dengan petani penggarap di Desa Sulemandara telah sesuai dengan syariat agama Islam, 

di mana mengedepankan terhadap prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan 

ketakwaan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti dapat 

memberikan masukan atau saran kepada: 

1. Bagi Kepala Desa, sebagai pemimpin masyarakat hendaknya memberikan arahan kepada 

masyarakat di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe untuk selalu 

melaksanakan sistem bagi hasil sawah yang sesuai dengan syariat Islam 

2. Bagi masyarakat, hendaknya mengedepankan prinsip tolong menolong dalam dalam 

melaksanakan musyarakah agar menambah penghasilan sekaligus dapat meningkatkan 

taraf perekonomian para petani penggarap yang ada di Desa Sulemandara, sehingga 

kebutuhan hidup keseharian petani penggarap dapat terpenuhi. 

3. Hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam hal Analisis 

Musyarakah Pada Sistim Pertanian Dalam Ekonomi Islam di Desa Sulemandara 

Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang mengarah kepada prinsip tolong 

menolong. 

4. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait dengan Analisis Musyarakah Pada 

Sistim Pertanian Dalam Ekonomi Islam di Desa Sulemandara Kecamatan Pondidaha 

Kabupaten Konawe agar dapat menjadikan skripsi ini sebagai reverensi dalam 

penelitiannya dan kajian yang lebih luas. 
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