
   BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul        

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih 

dahulu akan dijelaskan istilah dalam penelitian ini agar tidak menjadi 

kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dari skripsi ini, 

yang menyebabkan kurang terarahnya suatu penelitian, maka terlebih dahulu 

perlu diadakan penegasan judul. Adapun judul yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah  IMPLEMENTASI PROGRAM ASURANSI 

PERTANIAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN 

MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi 

pada Gapoktan Bangkit Jaya Desa Subik Kec. Abung Tengah Kab. Lampung 

Utara). Adapun uraian beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini, yaitu: 

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan,merupakan kata serapan dari 

bahasa inggris yaitu implementation yang artinya penerapan.
1
 

2. Asuransi pertanian merupakan salah satu skema pembiayaan untuk 

melindungi petani dari risiko akibat fenomena perubahan iklim.
2
 

3. Pendapatan merupakan jumlah seluruh uang, barang atau jasa yang 

diterima oleh seseorang atas suatu usahanya dalam jangka waktu tertentu.
3
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4. Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang 

sesuatu hal.
4
  

5. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi 

manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan 

didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan 

rukun islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan 

bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka.
5
 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan 

judul ini adalah menganalisa dan menggambarkan bagaimana 

implementasi program asuransi pertanian dalam meningkatkan pendapatan 

anggota  Gapoktan Bangkit Jaya di Desa Subik Lampung Utara dilihat dari 

perspektif Ekonomi Islam 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul diatas 

adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Asuransi pertanian merupakan program yang dibuat pemerintah untuk 

petani padi kecil dan marginal dimana petani tersebut harus terdaftar 

sebagai anggota dalam kelompok tani yang tergabung dalam gabungan 

kelompok tani. Pada penelitian ini penulis memilih Gapoktan Bangkit Jaya 
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sebagai tempat untuk penelitian yang berada di Desa Subik Lampung 

Utara karena pada Gapoktan tersebut anggotanya masih aktif melakukan 

kegiatan pertanian. Penulis ingin meninjau implementasi program  

asuransi pertanian dalam meningkatkan pendapatan dari perspektif 

Ekonomi Islam. 

2. Alasan Subjektif 

Karena judul tersebut diatas sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu pada 

Jurusan Ekonomi Islam serta didukung oleh tersedianya literatur baik yang 

primer maupun sekunder dan data penelitian yang menunjang dalam 

penelitian tersebut. 

C. Latar Belakang Masalah 

Semua manusia di dunia ini tentunya memerlukan rasa aman dan 

adanya jaminan untuk hari yang akan datang dari hal-hal yang tak terduga. 

Sebagaimana dalam Al- Qur’an  telah disebutkan  bahwa, manusia 

diperintahkan untuk memikirkan masa depannya dan berjaga-jaga atau 

mempersiapkan untuk hal-hal tak terduga yang disebutkan dalam Q.S. Al-

Hasyr :18 

                   

    

Artinya :”hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
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untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah , 

sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
6
 

Di dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa Allah SWT menyuruh umat 

manusia untuk memikirkan masa depan yang belum diketahui agar lebih 

baik, hal ini sesuai dengan salah satu cabang ilmu ekonomi yaitu asuransi, 

asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung di mana 

tertanggung membayar sejumlah premi kepada penanggung yang besarnya 

sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam polis asuransi dan apabila 

terjadi hal yang tidak diinginkan maka penanggung akan memberikan 

premi yang sesuai dengan kesepakatan dan tertulis dalam polis. 

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti anggota dari Gapoktan 

Bangkit Jaya yang berada di Desa Subik dengan mata pencaharian sebagai 

petani padi. Kendala yang sering dialami petani yaitu kekeringan, 

kebanjiran serta diserang hama penyakit dan hal ini tidak dapat diprediksi. 

Apabila hal tersebut terjadi maka secara tidak langsung akan membuat 

pengeluaran petani menjadi membengkak ,bila kekeringan maka petani 

harus menyewa mesin pompa air dan bila terkena hama maka petani harus 

membeli obat-obatan pembasmi hama. Petani harus mengeluarkan dana 

tambahan untuk hal-hal yang tidak terduga tersebut, sedangkan modal 

kerja yang dimiliki terbatas dan pendapatannya belum diperoleh apabila 

belum memanen padi yang lamanya 4 bulan atau satu musim tanam.     
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Pendapatan petani di desa tersebut khususnya petani padi 

bergantung dari usaha tani padi yang  merupakan prioritas pendapatan 

petani, sehingga saat terjadi gagal panen pendapatan mereka menurun. 

Akses petani kecil terhadap lembaga perkreditan pun sulit, karena risiko 

usaha tani terlalu besar  dan kebanyakan petani tidak mencukupi 

persyaratan untuk melakukan peminjaman pada lembaga perbankan, 

sehingga petani kesulitan untuk memperoleh modal.  

UU P3 (Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) 

mengamanatkan untuk memberikan asuransi pertanian yang melindungi 

petani dari kerugian gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam, 

serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan 

menular, dampak perubahan iklim dan risiko-risiko lainnya.
7
 

Saat  penulis melakukan pra survei dan melakukan wawancara 

langsung dengan ketua Gapoktan Bangkit Jaya yang berada di Desa Subik 

Lampung Utara, dengan Bapak Poniran beliau mengatakan bahwa petani 

padi yang menjadi anggota Gapoktan Bangkit Jaya meresahkan 

pendapatannya yang menurun, karena  seringnya terkena hama 

pengganggu tumbuhan, yang mengakibatkan tanaman padinya rusak 

sehingga mengalami gagal panen, akibatnya petani harus menderita 

kerugian dan menanam ulang padi hal ini membuat petani berlipat-lipat 

menanggung kerugian padahal petani belum memiliki pendapatan dan 
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petani kecil tentunya tidak memiliki banyak modal. Sebagian besar petani 

kecil kesulitan mengakses lembaga perbankan. 

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang 

implementasi program asuransi pertanian  di Gapoktan Bangkit Jaya 

Lampung Utara dalam sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS 

PROGRAM ASURANSI PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN 

PENDAPATAN  MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. 

D. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan 

agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan implementasi program asuransi 

pertanian dalam  meningkatkan pendapatan masyarakat perspektif 

Ekonomi Islam. Dan difokuskan pada anggota kelompok tani yang 

mengikuti program asuransi pertanian. 

2. Responden dalam penelitian ini diambil dari anggota Gapoktan Bangkit 

Jaya yang berada di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten 

Lampung Utara. 
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E. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, permasalahan yang penulis 

rumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi program asuransi pertanian pada Gapoktan 

Bangkit Jaya terhadap pendapatan masyarakat? 

2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam mengenai implementasi program 

asuransi pertanian terhadap pendapatan masyarakat? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan  yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa 

yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan 

dalam penelitian ini antara lain: 

a. Mengetahui bagaimana implementasi program asuransi pertanian dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat petani padi. 

b. Mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap program asuransi 

pertanian dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat 

khususnya petani padi. 

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang 

membutuhkan. Adapun manfaat yang penulis peroleh dari penelitian ini 

antara lain:   
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2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat teoritis  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

input bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang 

berhubungan dengan asuransi pertanian dan peningkatan 

pendapatan Gapoktan. 

b. Manfaat praktis  

Sedangkan kegunaan penelitian secara praktis adalah: 

1) Bagi Gapoktan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi Gapoktan untuk menetapkan langkah-

langkah selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan khususnya mengenai manfaat asuransi 

pertanian dan peranan Gapoktan. 

2) Bagi penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

peneliti mengenai asuransi pertanian. Serta membuktikan 

kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik yang 

sesungguhnya terjadi. Penelitian ini akan memberikan 

sumbangan yang berarti dalam rangka meningkatkan 

pendapatan dengan masuk kedalam asuransi pertanian yang 

tentunya harus masuk kedalam wadah Gapoktan . 

 



 

 

9 

G. Tinjauan Pustaka 

Tabel 1.1 

No  Judul Penelitian Nama Teknis 

Analisis Data 

Hasil  

1. Konsep Asuransi 

Hasil Pertanian 

Ditinjau Dari 

KUHD Dalam 

Perspektif 

Ekonomi Islam 

Arif 

Susanto  

Universitas 

Negri Islam 

Syarif 

Hidayatulla

h Jakarta 

(2008) 

Kualitatif Terdapat persamaan dan 

perbedaan antara asuransi 

syariah dengan asuransi hasil 

pertanian dilihat dari 

prinsip,tujuan dan prosedur 

klaim 

2. Peluang Dan 

Tantangan 

Penerapan 

Asuransi Pertanian 

Di Indonesia: 

Tinjauan 

Konseptual 

 

Miftakhul 

Rohmah 

UNESA 

(2013) 

Kualitatif  Terdapat peluang dan 

tantangan dalam penerapan 

asuransi pertanian sehingga 

masih perlu banyak yang harus 

dicari solusi yang lebih baik.  

3. Asuransi Pertanian 

untuk 

Meningkatkan 

Ketahanan 

Ekonomi 

Masyarakat Petani 

dalam Menghadapi 

Perubahan Iklim 

Saut Aritua 

H. Sagala 

Kuantitatif  Asuransi pertanian berpotensi 

untuk diterapkan, asuransi 

pertanian sudah didukung oleh 

pemerintah 

4. Implementasi 

Program Asuransi 

Pertanian terhadap 

Pendapatan 

Masyarakat dalam 

Perspektif 

Ekonomi Islam 

Dita 

Permata 

Dewi IAIN 

Raden Intan 

Lampung 

(2016) 

Kualitatif Program Asuransi Pertanian 

telah diterapkan sesuai dengan 

prosedur, dan dapat 

menstabilkan pendapatan 

masyarakat serta mengurangi 

risiko kebangkrutan petani saat 

gagal panen. Dalam perspektif 

Ekonomi Islam program 

asuransi pertanian 

menggunakan beberapa prinsip 

yang sesuai dengan asuransi 

syariah. 
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H. Metode Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun 

dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja 

atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu 

pengetahuan yang bersangkutan. Metode ini juga merupakan pedoman-

pedoman, cara seseorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapi.
8
  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan riset lapangan. Riset lapangan pada 

hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan 

realistis apa yang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.
9
 Dalam 

penelitian ini yang menjadi lapangan peneliti adalah implementasi 

program asuransi pertanian dalam meningkatkan pendapatan anggota  

Gapoktan Bangkit Jaya Desa Subik, kec. Abung Tengah Lampung Utara. 

Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga 

menggunakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: surat kabar 

(koran), media elektronik (berita), buku dan referensi yang berhubungan 

langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini yaitu peningkatan kesejahteraan petani kecil 

dan marginal yang dipengaruhi oleh asuransi pertanian di Gapoktan 

Bangkit Jaya Desa Subik Lampung Utara. Penelitian ini termasuk 
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penelitian kualititatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan data berupa 

angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis 

dengan analisis statistik.
10

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat pendekatan deskriptif yaitu, suatu metode 

dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 

ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena.
11

 

Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi program asuransi 

pertanian ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam di Desa Subik kec. 

Abung Tengah Lampung Utara. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dan informasi 

dengan membaca, mengutip dan menyusunnya berdasarkan data yang 

diperoleh. Data penulisan skripsi ini diperoleh dari data sekunder dan data 

primer. 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan segera diperoleh 

dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.
12

 Dalam 

penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data yang diperoleh 

langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data tersebut dapat 

                                                           
10

 Sugiyono,Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D,Cetakan ke-15, Alfabeta, Bandung, hlm.14. 
11

Kaelan, M., S, Metode Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat :Yogyakarta : Paradigma , 

2005, hlm 58.  
12

 Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik,Bandung : 

Tarsito, 1994, hlm 134. 



 

 

12 

diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal 

dari lapangan. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh 

langsung dari perorangan dari anggota kelompok-kelompok tani yang 

berpartisipasi dalam asuransi pertanian . untuk memperoleh data 

penelitian ini digunakan metode survey dengan menggunakan 

wawancara. 

b.  Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan pengumpulan dan 

dilaporkan oleh seorang diluar penyelidik sendiri, walaupun sudah 

dikumpulkan data asli.
13

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Metode Interview (wawancara) 

Metode interview (wawancara) adalah suatu pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling 

berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan 

tertentu.
14

 Proses yang terjadi adalah proses interaksi dan komunikasi. 

Metode wawancara ini merupakan metode pengumpulan data dengan 

tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada 

masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam wawancara selalu ada 

dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan. 

Pihak yang satu sebagai pemberi informasi (anggota Gapoktan Bangkit 

                                                           
13

 Ibid. Hlm.136. 
14

 Suharsimi Arikunto, Op. Cit hlm 270. 



 

 

13 

Jaya kec. Abung Tengah Lampung Utara) dan pihak lainnya sebagai 

peminta informasi (peneliti). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

peneliti dan anggota kelompok tani. 

b. Dokumentasi  

Merupakan pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, 

menganalisis dan membuat catatan dari buku yang diperlukan, seperti 

literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan 

lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
15

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya 

terbatas dan tidak terbatas.
16

 Adapun populasi dalam penelitian ini yakni 

seluruh masyarakat yang berperan aktif dalam kelompok-kelompok tani 

di Desa Subik Kec. Abung Tengah Lampung Utara, yaitu berjumlah 200 

petani. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili 

populasi. Adapun pengambilan harus sesuai dengan kualitas dan 

karakteristik suatu populasi. Cara pengambilan sampel yakni apabila 

subyek kurang dari 100 lebih baik sampel diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah 

subyeknya lebih dari 100 diambil antara 10 %-15% atau 20%-25% atau 
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lebih. berdasarkan data dari Gapoktan Bangkit Jaya anggotanya 

berjumlah 200 petani. Peneliti mengambil sampel 10% maka dari 200 

petani yaitu 10% x 200 petani = 20 petani.      

6. Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan menyatakan Analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, 

dan temuannya dapat di informasikan  kepada orang lain. Setelah data 

terhimpun dan diolah sedemikian rupa, kemudian dianalisis menggunakan 

metode analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku 

yang diamati dari lokasi penelitian untuk diambil suatu kesimpulan.
17

 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya melakukan interpretasi data 

dan menarik kesimpulan akhir dengan menggunakan metode berfikir 

deduktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang 

umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dengan langkah 

selanjutnya adalah mengelola data dengan tahapan sebagai berikut : 

a.   Editing yaitu mengecek hasil jawaban dari responden guna mengetahui 

apakah data-datanya terkumpul secara keseluruhan atau belum. 

b.  Coding yaitu mengidentifikasi dengan cara menyeleksi hasil jawaban 

yang diberi oleh responden sesuai dengan pertanyaan yang diajukan 

penulis. 
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c. Tabulating yaitu memasukkan data yang telah diklasifikasikan guna 

memudahkan dalam mengambil keputusan. 

d. Sistemazing yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. 

Analisis data diperlukan untuk memperoleh kesimpulan hasil, 

analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

yaitu analisis terhadap data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat 

monografi/berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam 

klasifikator.
18
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