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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

1. Untuk tujuan mengetahui apakah bai salam yang dilakukan DiDesa 

Tanjung Lajau sudah sesuai dengan PSAK 103, dapat disimpulkan barang 

tidak sepenuhnya diketahui karakteristiknya saat akad disepakati 70% dan  

adanya pembebasan hutang 40% sehingga bai salam tidak sepenuhnya 

sesuai dengan PSAK 103.  

2. Untuk tujuan mengetahui bagaimana sistem akad bai salam didesa tanjung 

lajau, dapat disimpulkan sebanyak 46% dilakukan secara tidak tunai. 

3. Untuk tujuan identifikasi masalah pembiayaan yang dihadapi petani 

diDesa Tanjung lajau, dapat disimpulkan bahwa mayoritas petani atau 

68% responden membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan input 

pertanian dan sebanyak 50% petani menggunakan benih dari penyisihan 

hasil panen sebelumnya. 

4. Untuk mengetahui peran akad bai salam bagi petani, dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas atau sebanyak 68% responden menyatakan pembayaran 

pada saat transaksi akad dilakukan sangat membantu dan sebanyak 26% 

responden menyatakan perekonomiannya cukup meningkat namun 

responden menyatakan perkonomiannya tidak meningkat sebanyak 12% 

dan sebanyak 56% responden menyatakan bai salam bagus. 
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5. Untuk mengetahui margin yang diberikan petani kepada PT.Sambu Grup 

diDesa Tanjung lajau sebanyak 58% responden memberikan margin 10%-

14%.. 

6. Dengan mengukur keuntungan yang didapat petani maka kita dapat memberi 

solusi untuk mengurangi ketiadaan modal yang menjadi faktor utama dalam 

akad bai salam, dapat disimpulkan apabila sektor pertanian didesa tanjung 

lajau menggukan akad salam rata-rata pendapat sebesar Rp. 2.610.000 dan 

apabila menggunakan salam paralel rata-rata keuntungan Rp. 2.852.000 

dan melibatkan pihak ketiga sebagai pengadaan modal bagi petani, model 

pembiayaan mungkin bisa dilakukan dengan pembiayaan salam paralel. 

 

6.2  Saran 

1. Hasil penelitian yang menunjukan bahwa mayoritas petani memerlukan 

pembiayaan untuk usaha pertanian mereka, dapat menjadi pertimbangan 

dari pemerintah ataupun perbankan syariah menjadi pihak intermediasi 

untuk meningkatkan kesejahteraan petani desa tanjung lajau. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa keuntungan yang didapat petani desa 

tanjung lajau sudah layak dan harus dipertahankan, walaupun demikian 

perlunya peningkatan kualitas untuk tujuan yang lebih luas misalnya 

untuk tujuan ketahanan pangan nasional 

 


