
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan prmbahasan di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kontrak atau akad kerjasama usaha pembibitan kelapa sawit

antara investor dengan Inkubator Agribisnis Faperta Universitas Riau

dilakukan dalam bentuk akad atau perjanjian tertulis, yaitu syirkah al ‘Inan

yang dalam arti semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian

namun porsi dalam masing-masing pihak tidaklah sama disesuaikan dengan

kesepakatan yang telah disepakati. Hal ini dilakukan untuk menghindari

terjadinya perselisihan dan kerugian dikemudian hari serta untuk menjaga

agar para pihak selalu ingat akan isi perjanjian yang telah disepakati.

2. Faktor pendukung yaitu, prospek serta potensi yang cukup besar akan

kebutuhan bibit kelapa sawit yang unggul dan legal, minimnya jumlah

penangkar bibit kelapa sawit yang unggul dan legal, banyaknya permintaan

bibit kelapa sawit. Faktor penghambat, masih banyaknya beredar bibit

kelapa sawit yang non unggul dan illegal, serta banyaknya penangkar bibit

kelapa sawit yang illegal.

3. Pandangan ekonomi Islam mengenai implementasi kontrak kerjasama dalam

sistem bagi hasil usaha pembibitan kelapa sawit unggul dan legal antara

investor dengan inkubator agribisnis faperta Universitas Riau, sudah

sepenuhnya dijalankan sesuai dengan ekonomi Islam, karena dilihat dari

tanggapan dari masing-masing pihak yang menjalankan kerjasama usaha

pembibitan kelapa sawit berpendapat bahwa, mereka sangat terbantu guna
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peningkatan pendapatan dengan sistem bagi hasil ini. Dimana Islam

menganjurkan setiap umatnya untuk saling tolong menolong antar sesama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran dan

rekomendasi sebagai berikut:

1. Penulisberharap agar inkubator agribisnis sebagai lembaga perguruan tinggi

dapat melahirkan wirausaha muda dengan tingkat intlektual dan inovasi

yang tinggi, sehingga memiliki daya saing yang tinggi pula.

2. Inkubator agribisnis diharapkan dapat lebih teliti dan berkerja lebih keras

lagi dalam menjalankan program pemberdayaan para pelaku usaha  agar

mereka tetap eksis dan berhasil secara berkelanjutan dalam melakukan

program inkubasi.

3. Melalui Universitas Riau diharapkan inkubator agribisnis dapat

menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi yang produktif dalam rangka

peningkatan produktifitas dan penyerapan tenaga kerja, di sisi lain inkubator

agribisnis harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya

dalam melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha

yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.


