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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan dari hasil analisis dan penyajian data yang peneliti dapatkan  

dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan serta pendukung lainnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Peran kerja sama berbasis sistem mukhabarah dalam meningkatkan taraf 

hidup di Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut 

ditinjau dalam Ekonomi Islam. 3 dari 4 pengelola lahan kerja sama 

mukbhabarah ini dapat meningkatkan taraf hidup beliau. 1 dari 4 

pengelola lahan kerja sama ini tidak dapat meningkatkan taraf hidup 

beliau karena hasil yang stagnan, dan lainnya. 1 dari 2 pemilik lahan 

kerja sama  ini tidak dapat meningkatkan taraf  hidup karena hasil yang 

didapatkan tidak dapat mencukupi kebutuhan serta pemilik lahan lainnya 

pada kerja sama ini meningkatkan taraf hidup beliau namun juga dibantu 

dengan mengelola lahan pertanian sendiri.
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2. Mekanisme mukhabarah ditinjau dari ekonomi Islam petani yang ada di 

Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut telah 

menerapkan prinsip ekonomi Islam pada kerja sama mukhabarah ini baik 

itu 4 pengelola lahan maupun 2 pemilik lahan. Adapun prinsip yang 

diterapkan adalah tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwwah (sifat 

kenabian), khalifah (pemerintah), dam ma’ad (hasil). 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

digambarkan diatas, maka peneliti memberikan saran dan masukkan terkait 

penelitian ini khususnya agar lebih baik lagi dan memaksimalkan lahan 

pertanian serta memberikan manfaat kepada semua pihak. Adapun saran yang 

dapat peneliti berikan yakni sebagai berikut : 

1. Menurut peneliti, kerja sama yang ada di Desa Handil Gayam sudah 

cukup bagus namun perlu kerja sama dan pengelolaan yang tepat baik itu 

antar petani, pengelola lahan dan pemilik lahan maupun dengan 

pemerintah. Sehingga ketika semua pihak bekerja sama dengan maksimal 

maka harapannya hasil panen yang didapatkan juga maksimal, serta lebih 

diadakan pengawasan dan evaluasi petani setiap tahunnya apa saja yang 

masih harus dibenahi untuk tahun berikutnya sehingga kesalahan yang 

terdahulu tidak terulang kembali.                 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan strategi untuk 

meningkatkan taraf hidup petani baik itu penyelesaian kendala yang 

dihadapi maupun cara peningkatannya dengan memperluas jumlah 
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informan dan lokasi penelitian. Sehingga harapannya menjadi 

pengetahuan dan strategi yang bisa diterapkan oleh petani itu sendiri 

utamanya yang ada di Desa Handil Gayam. 

 

 

 

 


