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ABSTRAK

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA 

DITINJAU DARI EKONOMI  ISLAM
(Studi Pada Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015)

Oleh:
GALIH AISIA

Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam 
mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena baik buruknya partisipasi 
masyarakat bergantung dari perilaku pemimpinnya. Kepemimpinan adalah suatu 
proses kegiatan untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, 
mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar tercapai hasil yang 
diharapkan. Kepemimpinan dalam islam merupakan tugas yang amat berat karena 
berkaitan dengan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk melihat apakah terdapat 
pengaruh secara signifikan antara gaya kepemimpinan kepala desa terhadap 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sri Pendowo dan Desa 
Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dan 
Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dapat mempengaruhi partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung 
Jaya kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari Ekonomi 
Islam. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menghasilkan gambaran tentang 
besarnya pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi 
mayarakat dalam pembangunan desa di Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung Jaya 
Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dan Untuk mengetahui 
bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dapat mempengaruhi partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sri Pendowo dan Desa Tanjung 
Jaya kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari Ekonomi 
Islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian 
ini adalah 96 responden dari populasi survei yaitu 2.542 KK dengan 
menggunakan teknik probability sampling. Teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner (angket). Adapun teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa 
berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Kontribusi 
pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat yaitu:
Dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel dengan nilai yaitu 0,612 > 0,202 dengan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. Dan Kepala desa di Kampung Sri Pendowo dan 
Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah 
menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Gaya ini cenderung lebih 
efektif dalam membangun partisipasi masyarakat untuk membangun desa. Selain 
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itu gaya ini telah memenuhi prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam 
diantaranya: amanah, adil, mementingkat akad musyawarah dalam setiap 
pengambilan keputusannya, dan menganut asas imamah dalam kepemimpinannya. 
Dengan demikian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun 
desa maka perlu mengoptimalkan peran dan kualitas dari kepemimpinan kepala 
desa Sri Pendowo dan Tanjung Jaya.







MOTTO

                      

                          

      

Artinya:
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS.Al-
Qashash:77)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan intisari dari sebuah skripsi oleh karena itu sebelum 

penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini guna menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan skripsi ini maka 

terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang 

terkandung dalam judul mengenai “Analisis Multiplier Effect Tambak

Udang Terhadap Perekonomian Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam 

(Studi Desa Tanjung Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir 

Barat)”

Adapun istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyidikan suatu peristiwa atau perbuatan untuk 

mendapatkan faktor yang tepat atau penguraian pokok permasalahan 

atas bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat 

dengan pemahaman secara keseluruhan.1

2. Multiplier Effect adalah dampak dari suatu industri dalam bentuk 

meningkatkan pendapatan masyarakatnya, keseimbangan eksploitasi, 

sumber daya yang akan semakin berkembangnya kehidupan sosial dan

eekonomi masyarakat.2 Teori multiplier effect menyatakan bahwa 

                                                            
1 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama,2010)  h.621
2 Freddy Rangkuti, Riset Pemasaran, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 235
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suatu kegiatan akan dapat memicu timbulnya kegiatan lain (Glasson, 

1990).



3. Tambak adalah kolam di tepi laut yang diberi pematang untuk 

memelihara ikan (terutama ikan bandeng, udang) dan sebagainya.3

4. Perekonomian masyarakat merupakan kegiatan dan upaya masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (based needs) yaitu 

dengan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.4

5. Ekonomi islam adalah ekonomi dalam perspektif islam yang bermuara 

pada akidah islam yang bersumber dari syariatnya. Ekonomi islam 

merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah 

ekonomi rakyat, seperti usaha manusia untuk mengalokasikan 

mengelola sumber daya untuk mencapai fallah berdasarkan pada 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.5

Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat disimpulkan maksud judul 

skripsi ini adalah penelitian ilmiah tentang “Analisis Multiplier Effect 

Tambak Udang Terhadap Perekonomian Masyarakat Ditinjau Dari 

Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Way Batang 

Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”. Oleh karena itu secara 

konseptual multiplier effect ditinjau dari ekonomi islam terhadap kegiatan 

perekonomian masyarakat dapat diketahui berdasarkan pada seberapa 

besar tingkat pendapatan masyarakat berubah efek secara keseluruhan 

sejak berdirinya tambak udang tersebut.

                                                            
3 Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi 

Keempat. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka.2008) h. 1386
       4 Sadono Sudirno, Makro Ekonomi Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga 
Keynesian Baru.(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012),  h. 116

5 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam ( Psei), Ekonomi Islam, 
(Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h. 19
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B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul ini adalah:

1. Alasan Objektif

Tambak merupakan salah satu bentuk industri yang menjadi tumpuan 

perekonomian masyarakat yang berada di daerah sekitarnya. Berbagai 

kegiatan yang dilakukan di sekitar tambak inilah yang menjadi sumber 

pendapatan masyarakat sekitar, dengan adanya kegiatan tersebut 

dengan secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian 

masyarakat di sekitarnya, dilihat dari kondisi sebelum dan sesudah 

adanya tambak. Oleh karena itu perlu diteliti multiplier effek tambak 

terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya ditinjau dari Ekonomi 

Islam.

2. Alasan Subjektif

Dari aspek yang penulis bahas, permasalahan dalam skripsi ini sangat 

memungkinkan diadakan penelitian mengingat literatur dan bahan data 

informasi yang diperlukan sangat menunjang, banyak referensi 

pendukung dari skripsi yang akan diteliti ini sehingga mempermudah 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini ke depannya. Selain itu judul 

yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Raden Intan Lampung.
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C. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan 

distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat.6

Pengembangan perekonomian masyarakat dituntut untuk selalu 

melakukan perbaikan dengan pengembangan di berbagai aspek untuk 

mencapai kesejahteraan bersama terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Pembangunan sangat penting untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur serta pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat ke arah yang 

lebih baik. Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada peciptaan 

lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, dan 

kesanggupan untuk memakai kekuatan sendiri. Pembangunan tidak hanya 

dilihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup 

pembangunan sumber daya manusia, pembangunan di bidang sosial, 

politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan 

potensi unggulan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui 

pembangunan sektor industri karena mempunyai tiga alasan utama.7

1. Industri adalah satu-satunya sektor ekonomi yang bisa menghasilkan 

nilai tambah paling besar sehingga menjadi penyumbang terbesar 

terhadap pertumbuhan produk domestik regional.

                                                            
6 Nanik Nada Lifah, Analisis Multiplier Effect  Berdirinya Cv. Sabak Group Terhadap 

Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Islam, Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas 
Syariah, 2013.

7 Ibid, h. 7.
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2. Industri bisa sebagai penarik (lewat keterkaitan produksi ke belakang) 

dan pendorong (lewat keterkaitan produksi ke depan) terhadap 

perkembangan da pertumbuhan output di sektor-sektor  ekonomi 

lainnya. Beberapa daerah di Indonesia, sektor industri khususnya 

industri-industri berbasis pertanian (termasuk perkebunan, peternakan 

dan perikanan) bisa sebagai sumber utama pertumbuhan dan 

perkembangan sektor pertanian di daerah tersebut.

3. Industri merupakan sektor terpenting bagi pembangunan ekonomi 

masyarakat di bidang tekhnologi dan penciptaan inovasi baru yang 

selanjutnya mampu memberikan multiplier effect ke sektor-sektor 

lainnya.

Istilah industri sering diidentikkan dengan semua kegiatan ekonomi 

manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering 

disebut sebagai kegiatan manufaktur (manufacturing). Padahal, pengertian 

industri sangat luas, yaitu menyangkut semua kegiatan dalam bidang 

ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Salah satunya industri 

hulu merupakan suatu industri yang mengumpulkan bahan mentah melalui 

penangkapan dan budidaya. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan 

baku untuk kegiatan industri lainnya. Misalnya: industri perikanan

tangkap, dan industri perikanan budidaya.
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Indonesia adalah wilayah yang kaya akan lahan pertanian dan wilayah 

pesisir pantai yang masih cukup luas. Lahan yang luas dan iklim yang 

mendukung menjadikan wilayah Indonesia cocok sebagai tempat 

pembudidayaan berbagai jenis udang dan ikan. Kekayaan Indonesia akan 

hasil lautnya dapat dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih 

bemanfaat dan mendatangkan income bagi perusahaan dan bagi 

masyarakat sekitarnya.

Desa Tanjung Way Batang  Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir 

Barat merupakan salah satu wilayah pantai yang luas di daerah lampung. 

Dengan keadaan geografis yang terdiri dari wilayah pantai, pesawahan dan 

pegunungan membuat masyarakat di daerah tersebut terbagi menjadi dua 

bagian besar mata pencaharian yaitu sebagai nelayan dan petani, serta 

sebagian kecil yang bekerja di sektor lain, misalnya wiraswasta, pegawai 

negeri sipil, pegawai swasta, dan lain sebagainya.

Dengan keadaan geografis yang sebagian besar berdiri di pinggir 

pantai, membuat sebagian warga bekerja sebagai buruh di tambak.

Pada perusahaan tambak hampir seluruh pekerjanya berasal dari Desa 

Tanjung Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Mulai 

dari staf, buruh, bahkan tukang masak.

Dengan adanya tambak tersebut otomatis pendapatan masyarakat akan 

mengalami perubahan dari sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena dalam 

perusahaan tambak ini membutuhkan banyak pekerja yang dengan 

otomatis mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di masyarakat. 
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Dengan adanya tambak udang akan membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Seperti 

firman Allah dalam surah al’jumuah:62 ayat 10:

                          

         

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung”.8

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah 

menganjurkan agar manusia mencari karunia Allah dengan cara bekerja 

dan berusaha di jalan-Nya. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara 

dalam meningkatkan perekonomian diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Ekonomi masyarakat pedesaan adalah ekonomi rakyat kecil yang 

sumber dayanya masih rendah dan kegiatan ekonominya tidak 

terorganisasi dan lebih bersifat perorangan atau per keluarga dan tidak 

terikat dengan berbagai peraturan, seperti peraturan perburuhan, jam kerja, 

dan sebagainya. Begitu juga pelakunya bisa pria, wanita, bisa orang tua, 

orang muda, dan anak-anak sekalipun.9

Multiplier merupakan angka yang menunjukkan berapa besarnya 

kenaikkan pendapatan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari perubahan 

(kenaikkan atau penurunan) variabel-variabel ekonomi. Nilai pengganda 

                                                            
8 Departemen agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponegoro, 2010), h. 203

9 Jusuf Suit, dkk, Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pedesaan, (IPB Press, Juni 2012), h. 25
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mendeskripsikan perbandingan antara jumlah perubahan (kenaikkan atau 

penurunan) dengan pendapatan dengan jumlah (kenaikkan atau penurunan) 

dalam pengeluaran yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan 

ekonomi masyarakat pedesaan.10

Adapun dinamika yang terjadi di lapangan bahwa pendapatan 

masyarakat di desa Tanjung Way Batang dari tahun berdirinya tambak 

udang 2012-2016 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Setelah Adanya Tambak

Tahun Sebelum Adanya 
Tambak/bulan

Sesudah Adanya 
Tambak/bulan

2012 1.650.000

2013 1.750.000
2014 1.970.000
2015 2.350.000
2016 2.500.000

Sumber: data desa tanjung way batang diolah pada tahun 2017

Menilik apa yang terjadi secara empiris terlihat bahwa pendapatan 

ekonomi masyarakat dari tahun sejak berdirinya tambak udang sampai 

tahun 2015 mengalami perubahan dan terdapat penyimpangan dengan teori 

yang menyatakan pendapatan ekonomi masyarakat bertambah dengan 

adanya tambak udang pada tahun 2013 setelah berjalannya industri, tetapi 

masyarakat semakin resah dikarenakan tambak udang belum melakukan 

pengolahan limbah sehingga pembuangan limbah dialirkan ke laut yang 

mengakibatkan pencemaran daerah terumbu karang. Dan inilah yang dapat 

merugikan pendapatan masyarakat khususnya nelayan. Hal ini 

                                                            
10 Eni Umi Hasanah, Danang Sunyoto, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yogyakarta: 

CAPS, 2012), H. 159
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bersimpangan dengan teori yang menyatakan pembangunan industri dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang berlipat ganda (Multiplier 

Effect). 

Dari fenomena gap di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 

setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat 

dengan adanya research gap dalam penelitian terdahulu. Sebagai contoh, 

dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nanik Nada Lifah (2013) 

hasil penelitian menunjukkan bahwa industry CV. Sabak Sejahtera Group 

di kabupaten Lampung Utara memberikan multiplier effect yang positif di 

bidang ekonomi dan sosial dibandingkan dengan efek negatif yang 

ditimbulkan.11

Hasil penelitian tersebut juga didukung dengan hasil penelitian 

Shoimah (2014) hasil penelitian  menunjukkan bahwa penggilingan padi 

rice milling unit memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Karena rice milling unit mampu menciptakan nilai multiplier, nilai 

multiplier effect yang dihasilkan dari pendapatan masyarakat yang 

berperan dalam pembuatan maupun memanfaatkan produk rice milling 

unit adalah 10 (sepuluh), dengan dengan demikian multiplier yang 

dihasilkan dari rice milling unit memiliki efek pengganda yang baik karena 

memiliki nilai yang lebih besar dari 1 (satu).12

                                                            
11 Nanik Nada Lifah, Loc Cit, h.103
12 Shoimah,Analisis Multiplier Effect Rice Milling Unit Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam,Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas 
Syariah,2014.
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Teori multiplier effect menyatakan bahwa suatu kegiatan akan dapat 

memacu timbulnya kegiatan lain. Teori multiplier effect berkaitan dengan 

pengembangan perekonomian suatu daerah.13

Dari apa yang diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah pokok 

dalam penelitian adalah peran produksi tambak udang terhadap 

perekonomian di Kecamatan Lemong Pesisir Barat. Apakah tambak dapat 

menciptakan nilai multiplier effect ekonomi yang besar di kecamatan 

Lemong Kabutapaten Pesisir Barat dan apakah tambak udang dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat desa tersebut.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan  judul 

skripsi di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah tambak udang yang berada di berada di desa Tanjung Way 

Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat mampu 

menciptakan nilai multiplier effect?

2. Bagaimana pengaruh tambak udang terhadap perekonomian 

masyarakat ditinjau dari ekonomi islam.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tambak udang 

yang berada di berada di desa Tanjung Way Batang Kecamatan 

                                                            
13 Sadono Sukirno, Makroekonomi Pengantar, (Jakarta:Raja Grafindo, 2004), h. 227
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Lemong Kabupaten Pesisir Barat mampu menciptakan nilai 

multiplier effect

b. Menjelaskan bagaimana konsep perekonomian masyarakat 

menurut tinjauan Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pemecahan permasalahan maka manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan 

ilmu Ekonomi Islam khususnya.

1) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai 

analisis multiplier effect berdirinya tambak terhadap 

perekonomian  masyarakat ditinjau dari Ekonomi Islam.

2) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai 

literatur atau bahan informasi  ilmiah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi masyarakat: memberikan pengetahuan mengenai 

pengaruh yang dihasilkan oleh perusahaan tambak kepada 

masyarakat dengan menggunakan sistem multiplier effect.

2) Bagi perusahaan tambak: memberikan saran mengenai usaha 

yang sedang dijalani apakah berdampak positif atau negatif 

bagi masyarakat di kecamatan lemong.
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3) Bagi peneliti: dapat menambah pengetahuan mengenai 

multiplier effect perusahaan tambak dan perekonomian 

masyarakat menurut Ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya.14

Penelitian ini meneliti kondisi objektif di lapangan tentang multiplier 

effect dengan adanya tambak di desa Tanjung Way Batang Kecamatan 

Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kualitatif. Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang 

berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati peneliti, dan benda 

yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap maknanya yang 

tersirat dalam dokumen atau bendanya.15

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini 

menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang 

tidak langsung berwujud angka, tetapi dalam bentuk konsep atau 

                                                            
14 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung: Penerbit Mandar  Maju, 

1996), h. 32
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi, V 

Cetakan, Keduabelas, Jakarta, 2006. h. 22
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pengertian yang abstrak.16 Dalam hal ini data yang akan digunakan 

sebagai alat analisis adalah data-data yang berhubungan dengan 

multiplier effect dan perekonomian masyarakat.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder17. Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari responden atau objek yang diteliti. Penulis akan mendapatkan  

data primer langsung dari lapangan , yaitu masyarakat yang 

berperan dalam perusahaan tambak maupun masyarakat yang 

bekerja pada sektor lain yang akan menjadi responden penelitian.

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang 

diperoleh  atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian 

dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan data sekunder dengan mengutip literatur dari buku-

buku yang berhubungan dengan penelitian dan data-data dari 

perusahaan tambak udang atau instansi lainnya.

3. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas diteliti.18 Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi adalah penduduk yang bekerja di tambak udang 

maupun yang bekerja di sektor lainnya, karena pekerja tidak hanya 

                                                            
16 Ibid h. 35
17 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, (Erlangga, Jakarta, 2003), 

h. 8
18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D,(Bandung: Alfabeta, 2014) h. 

80
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penduduk lokal namun juga berasal dari luar daerah, dalam hal ini 

peneliti membatasi populasi sehingga populasi yang diambil dalam 

penelitian adalah penduduk Desa Tanjung Way Batang kecamatan 

Lemong kabupaten Pesisir barat yang bekerja maupun yang tidak 

bekerja di tambak udang tersebut. 

Adapun jumlah penduduk yang dimaksud adalah berjumlah 232 

orang, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Desa Tanjung Way Batang Kec. Lemong 

Kab. Pesisir Barat
Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2016

  NO
  
JENIS PEKERJAAN

PENDUDUK (JIWA)

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
   1    PNS 4 2 6

   2    PETANI 48 24 72
   3    NELAYAN 33 - 33

   4    PEDAGANG 20 12 32

   5    BURUH 36 22 58

   6    WIRASWASTA 23 8 31

          JUMLAH 164 68 232

Sumber Data: Sub Bagian Kependudukan desa Tanjung Way Batang

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap 

yang dianggap bisa mewakili populasi.19 Pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu sampel yang dipilih 

dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian.20

Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjeknya 

kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga 

penelitiannya merupakan peneltian populasi. Jika subjeknya besar 

                                                            
19Ibid, h. 81
20 Ibid, h. 85
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dapat diambil 10-15% atau 20-25%.21 Berdasarkan penjelasan di atas 

maka sampel yang diambil 10-15% yaitu 32 orang. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode observasi, angket, wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.

a. Observasi.

Menurut Kartini Kartono metode observasi “adalah studi yang 

senghaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala 

psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”.

Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada 

pengamatan saja melainkan juga pencatatan dilakukan guna 

memperoleh data yang kongkrit dan jelas. Jenis observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah non-partisipan, di mana

peneliti tidak terlibat, hanya mendapatkan gambaran obyeknya 

sejauh penglihatan dan terlepas pada saat tertentu tersebut, tidak 

dapat merasakan keadaan sesungguhnya tejadi pada observernya.

Adapun yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini 

untuk menganalisa  multiplier effect berdirinya tambak terhadap 

perekonomian masyarakat desa Tanjung kecamatan Lemong 

kabupaten Pesisir barat. 

                                                            
21 Suharsimi Arikunto, Op Cit , h. 112
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b. Angket 

Kuisioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden.22 Metode ini digunakan bertujuan untuk 

mengambil data dari sebuah survei atau laporan. Jenis kuesioner 

yang digunakan adalah kuisioner tertutup. Kuisioner tertutup 

berupa pertanyaan multiple choise ( pilihan ganda) yang terdiri 

dari lima alternatif jawaban sehingga responden dapat memilih 

jawaban yang sesuai dan peneliti dapat dengan mudah 

memberikan kode-kode atas jawaban yang didapatkan.23

c. Wawancara.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung ( berkomunikasi langsung) dengan responden 

atau narasumber.24 Wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang sudah disiapkan sebelumnya yang akan diajukan kepada 

narasumber untuk dimintai keterangannya mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian tersebut untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan. Adapun data-data yang ingin diketahui hasil 

wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan data pendapatan, 

konsumsi serta tabungan responden.

                                                            
22 Sugiyono.  Op. Cit., h.142
23Ibid. h. 142
24 Ibid. h. 137
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d. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lenggara, agenda, dan lain-lain.25 Dalam 

hal ini peneliti mencari sumber data dokumentasi yang sesuai 

dengan topik yang diteliti, yakni yang berkaitan dengan multiplier 

effect dan kejahteraan masyarakat.

Sedangkan dokumentasi pengumpulan data dan informasi yang 

telah tersedia. Dokumen tersebut meliputi data dari tambak, artikel 

dari majalah, Koran, jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan 

topik penelitian.

5. Pengolahan Data dan Analisis

Pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur, dan 

mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar 

memilih secara hati-hati data relevan yang tepat, dan berkaitan dengan 

masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifiksikan ialah 

menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.26

Setelah sumber (literatur) dikumpulkan berdasarkan sumber di 

atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses 

sesuai dengan kode etik penelitian dengan langah-langkah sebagai 

berikut27:

                                                            
25 Suharsimi Arikunto Op. Cit., h. 231
26 Kartini Kartono OP Cit., h. 86
27 Lexy L Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosda Karya , 

2001).h.161.
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a. Pemeriksaan Data (Editing)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, 

lengkap , benar dan sudah sesuai , relevan dengan masalah.

b. Penandaan Data (coding)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis 

sumber data ( Al-Quran, Hadits, dan buku-buku reverensi lainya).

c. Rekontruksi Data (Recontructing)

Yaitu menyusun data secara teratur , berurutan dan logis sehingga 

mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi Data (Sistematizing)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa 

berdasarkan urutan masalah.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk menghitung  multiplier

effect sedangkan data kualitatif untuk menganalisis tentang 

perekonomian masyarakat. Analisis data adalah suatu cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan 

oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang 

nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.28

Pengertian dianalisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan 

dan penginterpretasian secara logis dan sistematis, sistematis 

menunjukkan cara berpikir deduktif induktif dan mengikuti tata tertib 

                                                            
28 Sugiyono, Op. Cit h. 243
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dalam mengikuti penulisan laporan-laporan yang merupakan jawaban 

atas pemasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan 

menggunakan cara berpikir deduktif.

Cara berpikir deduktif yaitu metode yang bersifat umum, kemudian 

dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus.29 Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari 

berbagai literatur yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

                                                            
29 Ibid, h. 259



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perekonomian Masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah ekonomi masyarakat kecil yang sumber 

dayanya masih rendah dan kegiatan ekonominya tidak terorganisasi dan lebih 

bersifat perorangan atau per keluarga dan tidak terikat dengan berbagai 

peraturan, seperti peraturan perburuhan, jam kerja, dan sebagainya. Begitu pula 

pelakunya bisa pria, wanita, orang tua, orang muda, dan anak-anak sekalipun.30

Perekonomian masyarakat dapat pula berarti kegiatan dan upaya 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya ( basic needs) yaitu 

dengan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.31

Sedangkan ekonomi kerakyatan yang didasari pada Pancasila dan UUD 

1945 sudah lama menjadi cita-cita para pendiri republic ini. Kerakyatan dipetik 

dari sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksaan Dalam 

Permusyawaratan Perwakilan. Yang berarti bahwa misi ekonomi kerakyatan 

yang pokok adalah penyediaan lapangan kerja, serta mewujudkan taraf hidup 

orang yang layak bagi seluruh warga Negara.32

Pengembangan perekonomian masyarakat dituntut untuk selalu melakukan 

perbaikan dengan pengembangan di berbagai aspek untuk mencapai 

                                                            
30 Jusuf Suit Dkk, Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pedesaan, (Bandung: IPB Press, 

2012), H. 25
31 Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat Dan  JPS, ( Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1999), H .69
32 Prijono Tjiptoherijanto, Prospek Perekonomian Indonesia, ( Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 

2002), H. 137
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kesejahteraan bersama terutama dalam pengentasan kemiskinan. Sedang 

menurut Surna T. Djajadiningrat sebagaimana yang dikutip oleh Bambang 

Rudito menyatakan bahwa ruang lingkup pengembangan ekonomi masyarakat 

ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut33:

1. Wilayah yang terkena dampak negatif pembangunan baik dampak fisik 

maupun sosial.

2. Wilayah yang memiliki potens sumber daya alam yang selama ini belum 

dikembangkan, karena dengan demikian akan dapat dilakukan assessment

terhadap kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan masyarakat.

3. Wilayah di mana terdapat kelompok masyarakat terbelakang dalam 

kehidupan ekonomi.

Ekonomi masyarakat pedesaan perlu mendapat perhatian untuk 

diprioritaskan, karena kekuatan ekonomi nasional sebenarnya berada di tangan 

masyarakat pedesaan dan banyak bersumber daya alam yang berada di desa.

Disadari atau tidak, sebenarnya masyarakat di pedesaan merupakan lahan 

bagi pemerintah, pengusaha dan masyarakat mencarai nafkah di perkotaan, 

karena pada dasarnya masyarakat pedesaanlah yang mengusahakan pengadaan 

kebutuhan pokok bagi masyarakat di perkotaan. Dengan kata lain dapat 

disimpulkan bahwa mengangkat ekonomi pedesaan sama dengan mengangkat 

ekonomi nasional pula.

                                                            
33 AnnisaKarimah, Dampak Pertambangan Batu Endesit Terhadap Perekonomian 

Masyarakat,skripsi IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2013.
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Kemampuan penduduk untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya 

dan mengatasi hambatan fisik wilayah, akan banyak bergantung kepada kondisi 

ekonomi masyarakatnya.

1. Pendapatan Dan Pemerataan Pendapatan 

Secara etimologi, pendapatan berarti hasil kerja (usaha dan 

sebagainya).34 Sedangkan menurut terminologi pendapatan merupaka hak-

hak individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa keikutsertaan mereka 

dalam proses produksi.35

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui 

peningkatan pemdapatan merupakan balas jasa atau usaha yang dilakukan 

dengan memanfaatkan secara optimal maka pendapatan masyarakat dapat 

ditingkatkan.

Dalam islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai 

pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang 

baik adalh hal yang paling mendasari dalm sistem distribusi-redistribusi 

kekayaan. Setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan 

pribadi.

Pembahasan mengenai pemerataan pendapatan, tidak akan lepas dari 

pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Konsep moral 

tersebut yang berkaitan dengan kebendaan (materi), kepemilikan

                                                            
34 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 293
35 Rahardja, Pratama, Dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Jakarta: FEUI, 

2008), h. 227
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dan kekayaan harus dipahami untuk menjaga persamaan dan mengikis 

kesenjangan antara si miskin dan si kaya.

Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa, untuk 

meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan pemerataan 

pendapatan. Pajak diterapkan atas kekayaan seseorang untuk membantu 

yang miskin dan bentuk dari sistem perpajakan ini berkaitan dengan salah 

satu prinsip islam, yaitu zakat. Dengan demikian tidak ada ruang bagi 

muslim untuk melakukan tindak kekerasan dalm upaya melancarkan 

distribusi pendapatan.

Pemerataan pendapatan dalam masa ini merupakan suatu 

permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan 

pemecahan yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh 

masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting, tetapi 

yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya. Jika para penghasil 

itu rajin dan memiliki etos kerja yang baik, mereka akan dapat 

meningkatkan kekayaan Negara. Akan tetapi jika pendistribusiannya tidak 

tepat maka sebagian besar kekayaan itu akan masuk hanya kepada 

beberapa golongan masyarakat saja. Akibatnya, banyak masyarakat yang 

menderita kemiskinan dan kelebihan kekayaan Negara tidak dapat mereka 

nikmati. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat tidak sepenuhnya tergantung  pada hasil produksi itu 

sendiri tetapi juga pada pemerataan pendapatan yang tepat. Kekayaan 

mungkin dapat dihasilkan secara berlebihan di setiap Negara, tetapi jika 
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pendistribusian tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran keadilan, 

maka Negara tersebut belum dapat dikatakan berhasil.36

Sekelompok berpandangan bahwa seorang individu seharusnya 

memiliki kebebasan sepenuhnya supaya bisa menghasilkan sejumlah 

kekayaan yang maksimum dengan menggunakan kemampuan yang dia 

miliki. Juga mengingatkan agar tida membatasi hak individu atas hartanya 

dengan memberikan pembagian harta yang tidak adil. Sementara pemikir 

lain berpendapat, bahwa kebebasan secara individual tetap akan berbahaya 

bagi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu hak individu atas harta 

yang dimilikinya sebaiknya dihapuskan atas semua wewenang 

dipercayakan kepada masyarakat agar dapat mempertahankan persamaan 

ekonomi di dalam masyarakat. Bertolak dari kedua pendapat di atas, islam 

mengambil jalan tengah yaitu membantu dengan menegakkan suatu sistem 

yang adil dan merata. Sitem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas 

milik pribadi secara individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat 

mereka dengan satu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak 

boleh memiliki kekayaan secara bebas. Prinsip utama dari sistem ini 

adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan 

dapat ditingkatkan yang mengarah pada pemerataan pendapatan yang 

merata berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya 

berfokus pada beberapa golongan tertentu.37

                                                            
36 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid III. (Yokyakarta: PT. Dana Bhakti 

Wakaf. 1995), h. 91-92
37 Ibid, h. 93
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Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual 

dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar 

belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal 

yang mendasari hamper semua konflik individu maupun sosial. Upaya 

pencapaian manusia akan kesejahteraan membimbing manusia untuk 

menerapkan keadilan ekonomi yang dapaat menyudahi kesengsaraan di 

muka bumi. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada 

prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan 

konsep moral tersebut. Sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat 

membumi untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi. Hal 

tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Hasyr : 7, yang 

berbunyi:

                              

                            

                                 

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-
kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 
dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 
orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan 
Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya 
bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”38

                                                            
38 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 

546
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Hadist

َخاِطٌئ َفُھَو اْحَتَكَر َمِن َوَسلَّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َسِمْعُت اَلَق

Artinya: “Rosulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasalam berkata: tidak boleh 
menimbun barang, jika tidak, maka ia berdosa”. (HR. Muslim)39

Ayat dan hadist tersebut mengungkapkan pelarangan penimbunan, 

semua unsur ekonomi dilarang untuk berdiam di satu titik atau pemilik, 

semua harus didistribusikan secara merata ke semua masyarakat, termasuk

dalam hal ini pendapatan. Akan tidak baik jika pendapatan hanya 

terkumpul dan tertimbun di satu golongan saja. Prinsip pemerataan 

pendapatan dalam kehidupan islam, kekayaan harus dibagi kepada semua 

golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditi di antara 

golongan kaya saja.

Merespon laju perkembangan pemikiran ini, yang harus dilakukan 

adalah: Pertama, mengubah pola pikir (mindsets) dan pembelajaran 

mengenai nilai Islam, dari yang fokus perhatiannya bertujuan materialistis 

kepada tujuan yang mengarahkan kesejahteraan umum berbasis pembagian 

sumber daya dan resiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan 

yang lebih besar bagi komuditas sosial. Kedua, keluar dari ketergantungan 

dari pihak lain. Hidup diatas kemampuan pribadi sebagai personal maupun 

bangsa, melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditunjukkan 

oleh ajaran Islam dan  meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa dunia 

                                                            
39 Al-Imam Abu Husain Muslin Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, 

(Berikut: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2003), Hadis Nomor 1605, Cet Ke 2, h. 429
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saat ini bukanlah akhir perjalanan kehidupan. Akan ada kehidupan baru 

setelah kehidupan di dunia ini.40

Pemerataan pendapatan dalam islam berkaitan dengan terminologi 

shadaqah. Pengertian shadaqah di sini bukan berarti sedekah dalam 

konteks pengertian bahasa Indonesia. Dalam terminologi Al-Qur’an 

shadaqah dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu shadaqah wajibah dan 

shadaqah nafilah.41

Instrumen shadaqah wajibah (wajib dikenakan bagi muslim) adalah:

a. Nafaqah adalah kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua 

kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak dan istri.

b. Zakat adalah kewajiban seseorang muslim untuk menyisihkan 

sebagian harta miliknya untuk didistribusikan kepada kelompok 

tertentu (delapan asnaf).

c. Udhiyah adalah kurban binatang ternak dilakukan pada hari tasyrik.

d. Warisan adalah pembagian aset kepemilikan kepada orang yang 

ditinggalkan setelah meninggal dunia karena ajaran islam sangat 

memperhatikan keberlangsungan hidup keturunannya.

e. Musaadah adalah memberikan bantuan kepada orang lain yang 

mengalami musibah.

Selanjutnya instrument shadaqah nafilah (sunnah dan khusus 

dikenakan bagi orang muslim) adalah:

                                                            
40 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2007), h. 120
41 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 

1995), h. 86
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a. Infaq adalah sedekah yang dapat diberikan kepada pihak lain jika 

kondisi keuangan rumah tangga seseorang muslim sudah berada di 

atas nisab.

b. Aqiqah adalah memotong seekor kambing dan dua ekor kambing 

untuk laki-laki yang baru dilahirkan.

c. Wakaf adalah memberikan bantuan atas kepemilikannya untuk 

kesejahteraan masyarakat umum, aset yang diwakafkan dapat berupa 

aset kebendaan (tanah, gedung, barang) ataupun dalam bentuk uang,

d. Wasiat adalah pemberian harta kepada orang lain (maksimala 1/3 

harta) yang diberikan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.

Dan instrument had/huddud antara lain:42

a. Kafarat adalah tebusan atas dosa yang dilakukan oleh seorang 

muslim. Misalnya melakukan hubungan suami istri di siang hari di 

bulan ramadhan, salah satu pilihan hukum yang diberikan adalah 

memberi makan 60 fakir miskin.

b. Dam/diyat adalah tebusan atas tidak dilakukannya suatu syarat dalam 

pelaksanaan ibadah, seperti tidak melakukan puasa tiga hari pada saat 

melaksanakan ibadah haji. Tebusannya setara dengan seekor kambing.

c. Perbuatan untuk mengorbanka sebagian harta yang dimilikinya untuk 

mendapat keridhaan Allah atas keberhasilan pencapaian sesuatu yang 

menjadi keinginannya.

                                                            
42 Ibid, h. 87-88
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Merujuk pada konsep pemerataan pendapatan dalam islam, yang 

menjadi titik tekan adanya hak Allah dan Rosul-Nya serta muslim lain dari 

setiap pendapatan seorang muslim.

2. Kesejahteraan Keluarga

Secara harfiah, kesejahteraan berasal dari bahasa Sansekerta Catera

yang berarti paying. Artinya adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang 

dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, 

kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun 

batin.43

Kesejahteraan secara bahasa ‘aman, sentosa, dan makmur’. Sehingga 

kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.44

Keamanan merupakan suatu keadaan terjaminnya jiwa maupun raga 

seseorang baik individu maupun golongan. Adapun keselamatan 

merupakan keadaan terlindungi dari masalah fisik, sosial, keuangan, 

politik, perasaan, pekerjaan, psikologi, perkara-perkara lain yang membuat 

kerusakan dan kejadian yang tidak diinginkan. Keselamatan biasanya 

dijamin oleh jaminan atau asuransi jiwa. Sedangkan kemakmuran 

merupakan keadaan seseorang ketika terpenuhinya atau tercukupinya 

kebutuhan-kebutuhan seseorang baik lahir maupun batin.

Sedangkan menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, menjelaskan 

bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan 

yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar 
                                                            

43 Adi Fahrudin, Pengantar  Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika, 2012), H. 8 
44 W.J.S Poerwadarimta, Pengertian Kesejahteraan Manusia, (Bandung: Mizan, 1996 ), 

h. 126
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hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan 

sehat.45

Kesejahteraan sosial menurut Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1: 

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri,sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.46

Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi, seperti: sandang, 

pangan, papan, dan kebutuhan lain yang bersifat primer, skunder, tersier. 

Adapun spiritual untuk memenuhi kewajiban bangsa beragama serta 

mencari arti dan tujan hidup. Permasalahan kesejahteraan sosial yang 

berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masyarakat yang belum 

memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak 

masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga 

tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat 

didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga 

memasuki tujuan-tujuan manusia dan kerohanian.47 Oleh sebab itu, konsep 

                                                            
45 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan, Bab 1 Ketentuan 

Umum Pasal 1 Angka 31
46 Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UUP STIM TKPN 2012), h 

155

47 Ali Imron, Model Pembangunan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq, (Malang: 2009) 
h. 44
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kesejahteraan bukan beorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-

ukhrowi.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator 

kesejahteraan sosial merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat di 

mana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa 

indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial 

dan beberapa ahli.48

a. World Bank

Pada tahun 2000 merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat 
sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan 
manusia dan kemiskinan (Todaro dan Stephan C. Smit, 2006:2224). 
Rumusan indikator disebut sebagai Millenium Development Goals  
(MDGs). MDGs terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, 
yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan 
gender, perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan angka 
kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan 
hidup, kerjasama global. Keberhasilan pembangunan manusia dapat 
diukur dalam beberapa dimensi utama tersebut. Menurut World Bank 
tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui 
dimensi pengurangan kemiskinan (decrease in proverty), peningkatan 
kemampuan baca tulis (increase in literacy), peningkatan harapan 
hidup (life expectancy), dan penurunan dalam ketimpangan 
pendapatan (decrease income inequality)

b. Bappenas 

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran 
rumah tangga (bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan 
sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok 
sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk 
kebutuhan bukan pokok. Sebalilnya rumah tangga dengan proporsi 
pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan 
pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan 

                                                            
48 Jurnal Perikanan Dan Kelautan, Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan 

Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar Dan Danau Bawah Di Kecamatan Dayun Kabupaten 
Siak Provinsi Riau, Volume 1 Edisi 2. 2015.
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sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih 
rendah.

c. Biro Pusat Statistik

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga dan rumah 
tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas 
MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar 
untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, 
frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan setiap 
hari, kemampuan untuk berobat, luas dan lahan usaha tani, 
pendidikan kepala keluarga, dan tabungan atau barang yang mudah 
dijual dengan nilai minimal Rp. 500,00.- seperti sepeda motor 
kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, barang modal lainnya. 
Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka dikatakan sebagai rumah 
tangga miskin tidak sejahtera.

Adapun indikator-indikator untuk mengukur taraf kesejahteraan 

keluarga dengan menggunakan acuan BKKBN49, yaitu

a. Keluarga Pra-Sejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara 
maksimal yaitu kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, 
papan, dan kesehatan. Atau keluarga yang belum dapat memenuhi 
salah satu atau lebih indikator keluarga sejahtera tahap satu.

b. Keluarga Sejahtera Tahap 1

1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama masing-
masing yang dianut.

2) Makan dua kali sehari atau lebih.
3) Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
4) Lantai rumah bukan dari tanah.
5) Bila anggota keluarga sakit berobat ke sarana atau petugas 

kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera Tahap 11

1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut 
agama yang dianut masing-masing.

                                                            
49 Biro Pelaporan Dan Statistik, Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Sejahtera, (Jakarta: 

BKKBN, 1997) h. 29
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2) Makan daging, ikan, telur sebagai lauk paling tidak sekali dalam 
seminggu.

3) Memperoleh pakaian baru dalam satu tahun terakhir.
4) Luas lantai tiap penghuni rumah 8 m2

5) Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir dalam 
keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi 
masing-masing.

6) Paling kurang 1 anggota keluarga usia 15 tahun ke atas 
mempunyai penghasilan tetap.

7) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa baca 
tulis latin

8) Seluruh anak usia 5-15 tahun bersekolah pada saat SD atau MI

d. Keluarga Sejahtera Tahap 111

1) Ada upaya keluarga untuk meningkatkan dan atau menambah 
pengetahuan agama.

2) Sebagian dari pendapatan dapat disisihka untuk tabungan 
keluarga.

3) Keluarga biasanya makan bersama paling aktif sedikit sekali 
dalam sehari dan mempunyai kesempatan ikut dalam kegiatan 
masyarakat, rekreasi bersama/ penyegaran tersebut digunakan 
oleh anggota keluarga untuk saling berkomunikasi.

4) Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat di 
lingkungan tempat tinggalnya.

5) Keluarga mengadakan rekreasi bersama atau penyegaran paling 
tidak sekali dalam enam bulan

6) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar, radio, televisi, 
dan majalah

7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi 
sesuai daerah setempat.

e. Keluarga Sejahtera Tahap 111 Plus

1) Keluarga atau anggota keluarga secara dan sukarela memberikan 
sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk 
materi.

2) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus 
perkumpulan atau yayasan atau institusi masyarakat.

Hak atas pekerjaan bagi setiap warga Negara berhubungan erat dengan 

upaya pemerintah dalam perluasan lapangan pekerjaan. Pekerjaan 

merupakan sumber penghasilan bagi seseorang. Penghasilan tersebut 
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digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dan keluarganya yang 

selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut. 

Sedangkan mengenai kebutuhan pokok minimum ditentukan oleh 

perubahan sosiologis dan fisiologis manusia, sehingga takarannya akan 

berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya 

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan 

tingkat kesejahteraan antara lain: (1) sosial ekonomi rumah tangga 

masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar 

kegiatan produktifitas rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional 

(sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi 

perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi lembaga yang 

membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala local, 

regional dan global.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas maka pertumbuhan ekonomi 

yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan 

manusia yang lebih tinggi. Indikator-indikator yang terus dikembangkan 

diharapkan mampu membawa korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan manusia. Oleh karena itu pembangunan harus fokus pada 

seluruh aset bangsa. Hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh 

seluruh lapisan masyarakat secara merata dan pelaksanaannya harus 

berdasarkan pengorganisasian kerja yang berkembang.

3. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam



36

Dalam islam, kesejahteraan dapat diartikan dengan al-falah yang 

secara bahasa diambil dari kata dasar falah yang bermakna zhafara bima 

yurid (kemenangan atas apa yang diinginkan). Aflah artinya menang. 

Keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat.

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman dalam Q.S Al-Mu’minun ayat 1:

           

Artinya:“sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang 
beriman”50

Sesungguhnya menurut Prof. Dr. Syaikh Muhammad Muhyiddin 

Qaradaghi, secara istilah Al-falah berarti: kebahagiaan dan keberuntungan 

dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dilihat dari segi sisi dan dimensi 

(komprehensif) dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang terlihat 

dalam Al-Qur’an dan sunnah.51

Dari pengertian di atas, maka falah bisa diartikan segala kebahagiaan, 

keberuntungan, kesuksesan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh 

seseorang, baik yang bersifat lahir dan batin, yang bisa mengukur tingkat 

kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) 

dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini 

                                                            
50 Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 

324
51 Syaikh Muhammad Muhyiddin Qardaqhi, Al Falah Fi Al Kitab Wa As Sunnah. 

Http://Www.Qaradaghi.Com Diunduh Pada Tanggal 20 Januari 2017, Pukul: 19.00 WIB
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sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan 

damai. 

Kesejahteraan dalam islam bukan hanya dinilai dari ukuran material 

saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material; seperti, terpenuhinya

kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya 

keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan 

sejahtera itu terpenuhinya dua kriteria: pertama terpenuhinya kebutuhan 

pokok individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun 

kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan 

kehormatan manusia.

Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan dapat dikendalikan oleh 

distribusi kekayaan melalui zakat, infak, da shadaqah. Dengan 

pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu 

seperti: sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi secara 

kesinambungan. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya 

agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, 

kesejahteraan dalam ekonomi islam mencakup seluruh aspek kebutuhan 

jasmani dan rohani.

Para fuqaha sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan 

kesulitan adalah tujuan utama Syariah. Pandangan ini dalam konsep 

ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan 

melalui pemenuhan semua kebutuhan manusia, menghapuskan semua 
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kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan 

secara normal dan material.52

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui 

peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan 

dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Jika faktor-

faktor-faktor  produksi tersebut dimanfaatkan secara optimal maka 

pendapatan masyarakat akan dapat ditingkatkan.

Menurut Yusuf Al-Qaradlawi, faktor produksi yang utama menurut 

Al-Qur’an adalah alam dan kerja manusia produksi merupakan perpaduan 

harmonis antara alam dan manusia.53

Sistem kesejahteraan masyarakat dalam Islam bukan sekedar bantuan 

keuangan maupun bentuknya. Bantuan keuangan hanya merupakan satu 

dari sekian bentuk bantuan-bantuan yang dianjurkan Islam.54

Kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari:

a. Perjuangan mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah 

dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan 

lahir masyarakat seimbang.

b. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan Islam yaitu menyerahkan 

diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Tidak mungkin jiwa akan merasa 

ketenangan apabila kepribadian terpecah.

                                                            
52 M. Umar Chapra, Toward A Jus Monetary System, Alih Bahasa Ikhwan Abiding Basri, 

Sistem Moneter Islam, Gema Insane Press, (Jakarta: Rineka Cipta 2000), h. 2-3
53 Nasution, Mustafa Edwin, dkk, Op. Cit., h. 109
54 Ibid, h. 133
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c. Kesadaran bahwa pilihan Allah apapun bentuknya, setelah usaha 

maksimal adalah pilihan terbaik yang selalu mengandung hikmah, 

karena itu Allah memerintahkan kepada manusia berusaha 

semaksimal mungkin, kemudian berserah diri kepada-Nya.

d. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa dan 

hartanya, kemudian keluarganya, dan memberikan perhatian 

secukupnya terhdapa pendidikan anak-anak dan istrinya baik dari segi 

jasmani maupun rohani. Tentunya tanggung jawab ini mengandung 

konsekuensi keuangan dan pendidikan.

e. Menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk menghadapi masa depan. 

Sebagian lain (yang tidak mereka nafkahkan itu) mereka tabung guna 

menciptakan rasa aman menghadapi masa depan, diri, dan keluarga.

f. Kewajiban timbal balik antara pribadi dan masyarakat, serta 

masyarakat terhadap pribadi. Kewajiban tersebut sebagaiman halnya 

setiap kewajiban melahirkan hak-hak tertentu yang sifatnya adalah 

keserasian dan keseimbangan diantara keduanya.

g. Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang berkemampuan 

harus membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk setiap 

anggotanya yang berpotensi. Karena itu monopoli dilarang-Nya. 

Jangankan di bidang ekonomi, pada tempat dudukpun diperhatikan 

agar memberikan peluang dan kelapangan.

h. Setiap insan harus memperoleh perlindungan, jiwa harta, dan 

kehormatannya. Jangankan membunuh, mengejek dan sindiran halus, 
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atau menggelari dengan sebutan yang tidak senonoh, berprasangka 

buruk tanpa dasar, mencar-cari kesalahan, dan sebagainya. Semua ini 

dilarang dengan tegas karena dapat menimbulkan rasa takut, tidak 

aman, maupun kecemasan yang mengantarkan keada tidak terciptanya 

kesejahteraan masyarakat lahir dan batin yang didambakan.55

Imam Al-Ghazali  berpendapat bahwa jelas masuk dalam kategori 

adharuriyat yang menjadi prioritas garapan Islam adalah yang menjaga 

kemaslahatan:56

a. Agama (Ad-din) merupakan sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dari peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 

serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta 

lingkungannya.

b. Jiwa (An-nafs) seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari 

perasaan, pikiran, angan-angan dan sebagainya.

c. Keluarga atau keturunan (nasl) kumpulan  manusia yang 

dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan, atau pengambilan 

anak angkat.

d. Harta (maal) merupakan segala sesuatu yang dapat dihimpun, 

disimpan, dipelihara dan dapat dimanfaatkan menurut adat dan 

kebiasaan.

e. Akal atau fikiran (Al-aql) kemampuan daya pikir, memahami, dan 

menganalisis.

                                                            
55 Adiwarman A. Karim, Op. Cit., h. 129-133
56 Ibid, h. 164
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Lima masalah tersebut terkenal dengan istilah lima kebutuhan dasar 

(ad-fdharuriyat al khomas). Dalam hubungan konsep tersebut dia atas, 

dapat dipahami lebih lanjut mengapa Islam melarang perbuatan-perbuatan 

kufur, kemaksiatan, pembunuhan, zina, pencurian, dan mabuk-mabukan. 

Karena perbuatan semacam itu mengancam kemaslahatan dan pelestarian 

lima kebutuhan dasar tersebut. Demikian pula Islam memerintahkan 

usaha-usaha yang dapat menanggulangi kemiskinan melalui kerja keras, 

pemerataan, kemakmuran dengan cara menuaikan zakat, wakaf, shadaqah, 

hibbah, waris, wasiat, dan lain sebagainya, agar tidak terjadi akumulasi 

kekayaan hanya beberapa orang kaya saja.

Idealisasi “kesejahteraan hidup” dalam islam khususnya, dan agama 

samawi pada umumnya, adalah “kehidupan surgawi” yaitu kehidupan di 

surga nanti yang selalu digambarkan sebagaimana berikutnya:57

1. Serba kecukupan pangan yan berkalori dan bergizi.

2. Kecukupan sandang yang bagus-bagus.

3. Tempat tinggal yang indah dan nyaman.

4. Lingkungan hidup yang sehat dan segar.

5. Hubungan social yang aman, tentram, dan damai.

6. Dikelilingi pelayan yang terampil dan menggairahkan.

7. Hubungan yang selalu dekat dengan Allah Tuhan Yang Maha 

Pemurah.

                                                            
57 Moh Thohah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural, Jakarta: Lantarabora Press, 

2005, h. 161
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Kunci keberhasilan umat mencapai kehidupan yang sejahtera dan 

ideal itu harus melalui proses yang panjang, yaitu:58

a. Keimanan yang mantap kepada Allah dan Rosul-Nya, dan rukun iman 

lainnya. kewajiban beriman kepada Allah itu bertujuan untuk menjadi 

pemegang dalam kehidupan dan dapat mengikat perasaan. Dengan 

demikian manusia tidak akan menyeleweng ataupun keluar dari jalan 

yang benar perjalanan bersama yang lain.

b. Ketekunan melakukan amal-amal sholeh baik amalan ritual seperti 

sholat, zakat, puasa, dan lain-lain dan amalan yang bersifat sosial 

seperti, pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah kesejahteraan 

lainnya, maupun amalan yang bersifat cultural, yang lebih luas, 

seperti, perdagangan, dan pelestarian budaya alam, penanggulangan 

bencana, penelitian dan sebagainya.

c. Kemampuan menangkal diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang 

merusak kehidupan.

Gambaran kesejahteraan “kehidupan surgawi” diidentifikasikan 

sebagai kebahagiaan akhirat. Tetapi disamping kesejahteraan kehidupan 

surgawi tersebut, Islam juga memberikan perintah agar diupayakan 

diwujudkan kesejahteraan kehidupan duniawi dengan kunci keberhasilan 

untuk kesejahteraan kehidupan surgawi. Orang yang memperhatikan 

ajaran-ajaran Islam dengan cermat akan selalu mengacu pada perwujudan 

                                                            
58 Ibid, h. 162
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kemashlahatan manusia, pencapaian-pencapaian maupun kesejahteraan 

ukhrawi.

4. Kewajiban Bekerja dalam Islam

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan 

hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta itu, 

dan usaha yang dapat dilakukan untuk memperoleh harta tersebut adalah 

dengan bekerja. Islam mewajibkan setiap muslim untuk bekerja, mencari, 

mengolah, dan memanfaatkan segala sumber daya yang telah disediakan 

oleh Allah di bumi untuk dapat didayagunakan oleh manusia.59

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah at-Taubah:  105

                       

                   

Artinya:“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-
Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 
yang telah kamu kerjakan”.

Ayat di atas merupakan perintah atau dari Allah untuk bekerja 

mencari penghidupan bagi siapa saja dengan cara yang baik dan halal, 

sehingga orang-orang dapat menjadi saksi atas hasil dari pekerjaan 

tersebut dan Allah akan memberikan balasan atas apa yang telah 

dikerjakan umat-Nya.

                                                            
59 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas 

Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani,2002), h. 17
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Bekerja merupakan sendi utama dalam produksi karena dengan 

bekerja maka segala sumber alam yang telah Allah sediakan di bumi dapat 

diolah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Alam telah memberikan 

kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa adanya usaha manusia semua 

akan tetap tersimpan.

Selain harus memiliki kecakapan dan sifat amanah, seseorang 

dikatakan profesional jika selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh 

dalam bekerja. Dia juga memiliki etos kerja yang tinggi. Islam mendorong 

setiap muslim untuk bekerja keras serta bersungguh-sungguh mencurahkan 

tenaga dan kemampuannya dalam bekerja.

Benar Allah mengaruniakan anugerah-Nya dengan percuma tetapi Dia 

tidak memberikan  sewenang-wenangnya. Bagaimanapun terdapat 

peraturan bahwa karunia Allah diberikan kepada individu. Tidak 

seorangpun individu dapat hidup dengan makmur tanpa usaha yang 

sungguh-sungguh. Lambat laun jika individu menunjukkan kemerosotan 

dalam bekerja karunia-Nya akan ditarik kembali. Ini merupakan hukum 

alam yang universal yang meliputi segenap ruang kehidupan.60

Dorongan utama seorang muslim dalam bekerja adalah bahwa 

aktivitas kerjanya itu dalam pandangan islam merupakan bagian dari 

ibadah, karena bekerja merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban, 

sebagaimana telah diketahui bahwa hasil usaha yang diperoleh seorang 

muslim dari kerja kerasnya dinilai sebagaipenghasilan yang mulia. Islam 

                                                            
60 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1. (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 

1995), h. 251
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juga menjelaskan bahwa keja keras dengan sungguh-sungguh bahkan 

dapat menghapus dosa yang tidak bisa dihapus oleh aktivitas ibadah ritual 

sekalipun.61

Berbagai nash ditemukan bahwa karakter seorang pekerja muslim 

akan terlihat dalam 5 hal, yaitu62:

a. Motif dan niat dalam melaksanakan usaha.

b. Sikap terhadap pelaksanaan kerja.

c. Sikap terhadap kesalahan dan kegagalan.

d. Keahlian dan skill.

e. Tanggung jawab

Motivasi seorang muslim bersifat vertikal dan horizontal. Secara 

vertikal dimaksudkan bahwa aktifitas usahanya termotivasi untuk 

mengabdikan diri kepada Allah SWT. Sedangkan secara horizontal, 

terlihat pada dorongannya untuk mengembangkan potensi diri dan 

keinginannya yang senantiasa mencari manfaat sebanyak-banyaknya untuk 

orang lain. Motivasi di sini berfungsi sebagai pendorong, penentu arah, 

dan penetapan skala prioritas.

Gambar hidup yang bahagia di Surga merupakan peringatan kepada 

manusia bahwa kesenangan dan kegembiraan di dunia bergantung pada 

usahanya. Kehidupan yang bahagia dijamin untuk mereka yang bekerja 

keras dan tidak membuang waktunya dengan berdiam diri saja. Bagi siapa 

saja yang bekerja keras untuk kehidupannya akan menikmati hidup yang 
                                                            

61 Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma,Op. Cit., h. 114
62 Zikrul Hakim, Islamic Buseness Strategy For Entrepreneurship Bagaimana 

Menciptakan Dan Membangun Usaha Yang Islami, (Jakarta: Multitama, 2006), h. 125
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aman dan makmur, sementara bagi siapa yang membuang waktu dengan 

berdiam diri saja akan menjalani hidup yang penuh dengan kesengsaraan.

Islam berpandangan bahwa kekayaan dan peningkatannya merupakan 

suatu tujuan yang penting, namun bukan tujuan yang akhir, melainkan 

sekedar tujuan antara. Kekayaan bukanlan tujuan pokok atau sasaran 

utama manusia di muka bumi, melainkan sarana bagi seorang muslim 

dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, di mana ia wajib 

memanfaatkan kekayaan tersebut demi pengembangan setiap potensi 

manusia dan meningkatkan kemampuan manusia di segala bidang, baik 

bidang moral maupun material. Jadi, peningkatan kekayaan demi realisasi 

tujuan utama manusia sebagai khalifah di bumi, adalah sarana terbaik bagi 

akhirat. Tiada kebaikkan bagi seseorang yang tidak berjuang 

mendapatkannya. Dalam hal ini orang yang mengabaikan dan 

meninggalkan dunia tidak termasuk dalam naungan Islam. Sedangkan 

orang yang berjuang meningkatkan kekayaan demi kekayaan itu sendiri 

dan menjadikannya sebagai tujuan utama hidupnya sehingga ia begitu 

disibukkan dengan hal itu, dalam kasus ini kekayaan menjadi puncak dan 

sumber utama dari setiap kesalahan dan perbuatan dosa. Keadaan inilah 

yang menjauhkan manusia dari Tuhannya Yang Maha Memberi Rezeki.

Islam ingin agar seseorang muslim bekerja meningkatkan 

kekayaannya, menjadi tuan kekayaannya itu, dan beroleh manfaat darinya. 
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Islam tidak ingin seorang muslim menjadi budak hartanya dan melupakan 

tujuan sesungguhnya.63

B.   Multiplier Effect

1. Pengertian Multiplier Effect

Angka pengganda (multiplier) adalah suatu angka yang menunjukkan 

antara rasio perubahan pendapatan nasional dengan perubahan salah satu 

variabel pengeluaran otonom dari salah satu sektor ekonomi.64

Keynes mendefinisikan multiplier sebagai rasio pasti, antara 

pendapatan dan investasi serta subyek penyederhanaan tertentu antara 

jumlah pekerjaan dan tenaga kerja yang dipekerjakan pada investasi 

langsung.65

Multiplier merupakan angka pengganda yang menunjukkan berapa 

besarnya kenaikkan pendapatan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari 

perubahan (kenaikkan atau penurunan) variabel-variabel ekonomi. Nilai 

pengganda mendeskripsikan perbandingan antara jumlah perubahan 

dengan pendapatan, jumlah kenaikkan atau penurunan dalam pengeluaran 

yang menimbukan perubahan dalam pendapatan ekonomi masyarakat 

pedesaan.66

Multiplier atau angka pengganda adalah angka di mana adanya 

perubahan pada investasi harus dikalikan untuk menentukan perubahan 

                                                            
63 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna. (Jakarta: Zahra, 

2008), h. 426
64 Nur Laily, Ec. Budiyono Pristiyadi, Teori Ekonomi, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2009)

h. 11
65 Sadono Sukirno, Op.Cit, h.126
66 Eni Umi Hasanah, Danang Sunyoto, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yogyakarta: 

CPAS, 2012), h. 159
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hasil dalam output. Semakin besar tingkat kecenderungan marginal untuk 

melakukan konsumsi, semakin tinggi tingkat multipliernya.67

Efek pengganda yang baik harus memiliki nilai yang lebih besar dari 

satu, sehingga apabila variabel tersebut berubah maka akan dapat dilihat 

seberapa besar pengaruhnya dalam pendapatan masyarakat.

Analisis mengenai multiplier merupakan bagian penting dari analisis 

keseimbangan pendapatan nasional. Analisis ini menerangkan sejauh mana 

pendapatan nasional akan mengalami perubahan efek dari perubahan 

agregat. Rasio (perbandingan) antara pertambahan pendapatan nasional 

dan pengeluaran agregat dinamakan multiplier. Cara menghitung 

multiplier adalah dengan menggunakan formula berikut:68

Mtp= 	
Keterangan: 

Mtp : nilai multiplier

MPC (Marginal Propensity to Consume) : kecondongan mengkonsumsi 
marjinal

2.    Konsep Multiplier Effect

Konsep multiplier effect merupakan konsep yang mengkaji tentang 

suatu dampak. Konsep ini memiliki beberapa pandangan yang berbeda-

beda khususnya dalam mengkaji dampak-dampak dalam pembangunan 

ekonomi.

                                                            
67 Rudiger Dornbusch & Tanley Fischer, Ekonomi Makro, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 

h. 122
68 Sadono Sukirno, Op. Cit,. h. 144
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”Tarigan mengemukakan bahwa multiplier effect terjadi apabila ada 
satu sektor yang diakibatkan oleh permintaan oleh permintaan dari luar 
wilayah produksinya meningkat karena adanya keterkaitan tertentu yang 
membuat banyak sektor lain juga meningkat produksinya dan akan terjadi 
beberapa kali putaran pertambahan sehingga total kenaikkan produksi bisa 
beberapa kali lipat sebanding dengan kenaikkan permintaan dari luar untuk 
sektor tersebut.”69

Efek pengganda yang baik harus memiliki nilai lebih besar dari pada

satu, sehingga apabila variabel tersebut berubah maka akan dapat dilihat 

seberapa besar pengaruhnya dalam pendapatan masyarakat.

Sadono Sukirno menyatakan bahwa “Nilai multiplier menggambarkan 
perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam 
pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam 
pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan nasional 
tersebut”.70

Pendapatan yang digunakan rumah tangga akan digunakan untuk 

pengeluaran konsumsi (membeli barang dan jasa) dan ditabung. Tabungan 

ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor (perusahaan-

perusaan yang akan mengembangkan usaha baru, memperbesar usaha 

lama, atau memodernkan pabrik yang ada) dan akan digunakan untuk 

membeli barang-barang modal seperti mesin-mesin, peralatan produksi 

lain, mendirikan bangunan pabrik.

Dalam perekonomian dua sektor, komponen pengeluaran agregat 

terdiri dari:

a. Pembelanjaan konsumsi rumah tangga untuk membeli barang dan 

jasa.

                                                            
69 Hidayat Chusnul Chotimah, Multiplier Effect Pembangunan Potensi Daerah Melalui 

Kerajinan Anyaman Pandan Di Kabupaten Kebumen, Skripsi, FISIP UI, 2012, . 44
70 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 
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b. Pembelanjaan perusahaan untuk membeli barang dan modal.

Perekonomian dua sektor adalah suatu model dalam analisis 

keseimbangan pendapatan nasional yang memisalkan hanya perusahaan-

perusahaan dan rumah tangga saja yang menjalankan kegiatan ekonomi. 

Dalam model ekonomi dua sektor tidak terdapat pemerintah dan 

perekonomian itu tidak melakukan perdagangan luar negeri.

Pembelian barang-barang modal baru, penggunaan pekerja-pekerja 

baru dan pembelian tambahan atas bahan-bahan mentah tersebut akan 

menaikkan pendapatan nasional.

Pertambahan pendapatan nasional yang terjadi tersebut tidak akan 

berhenti sampai di sini saja. Dengan terjadinya pertambahan dan 

pendapatan nasional tersebut, maka dengan sendirinya pendapatan 

masyarakat akan bertambah pula, dan pertambahan pendapatan ini akan 

menimbulkan pertambahan baru dalam konsumsi rumah tangga, yang 

selanjutnya akan menimbulkan lagi pertambahan pendapatan nasional.

Proses perubahan pertambahan masyarakat, pengeluaran konsumsi 

dan selanjutnya pendapatan nasional akan terus berlangsung sehingga 

tidak terdapat lagi pertambahan pendapatan dalam masyarakat. Apabila 

keadaan ini tercapai para pengusaha tidak akan menambah lagi produksi 

mereka dan tingkat keseimbangan perekonomian Negara yang baru akan 

tercapai.
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Dalam hal ini, penelitian yang penulis lakukan menggunakan 

pendekatan Keynesian sederhana yang merupakan bentuk sederhana dari 

analisis makro ekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi 

suatu Negara, yaitu kegiatan ekonomi dalam perekonomian dua sektor. 

Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian 

yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam 

perekonomian ini tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan 

luar negeri.

Aliran-aliran pendapatan yang terdapat dalam perekonomian dua 

sektor mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki 

rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh 

pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga dan untung.

b. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan 

digunakan untuk konsumsi yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa 

yang dihasilkan oleh sektor perusahaan.

c. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi 

akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan.

d. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan 

tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi 

keuangan,
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3. Penghasilan Rumah Tangga / Pendapatan

Pendapatan merupakan pengahasilan yang diperoleh masyarakat yang 

berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-

anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk 

konsumsi kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun pendidikan dan 

kebutuhan lain yang bersifat material, pendapatan yang sebenarnya 

diperoleh rumah tangga dan dapat digunakan untuk membeli barang atau 

ditabung.

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa 

sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal 

dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor  

produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa.

Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga deviden, 

dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah 

tangga.71

Dalam perekonomian dua sektor sumber pendapatan yang diperoleh 

rumah tangga adalah dari perusahaan, pendapatan ini yang meliputi gaji, 

upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan 

pendapatan nasional.72 Dan karena pemerintah tidak memungut pajak 

maka pendapatan nasional (Y) adalah sama dengan pendapatan disposebel 

(Yd). Sedangkan pendapatan disposebel yaitu pendapatan yang sebenarnya 

diperoleh rumah tangga dan dapat digunakan untuk membeli barang atau 
                                                            

71 Konsep Dan Devinisi Komposisi Pengeluaran Masyarakat, Diunduh Melalui: 
Bps.Go.Id Tanggal 02 Febuari 2017, Pukul: 20:32 WIB

72 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Pengantar,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 142
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ditabung, pendapatan yang tidak diperoleh rumah tangga meliputi pajak 

pendapatan dan kontribusi untuk dana pensiun.73

Menurut C Gerardo P. Sicat H.W Arict Terdapat Dua Cara 

Menghabiskan Pendapatan Yang Siap Digunakan:74

a. Membelanjakannya untuk barang-barang konsumsi, pengeluaran ini 
untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan 
seseorang  rendah, maka pengeluaran konsumsi pertama dibelanjakan 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pangan dalam 
memenuhi kebutuhan jasmani untuk mempertahankan kelangsungan 
hidup, selain itu berbagai macam konsumsi seperti sandang, 
perumahan, bahan bakar dan lain-lain sebagai kebutuhan 
menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragaman dari pembelanjaan 
dan penggunaannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah 
tangga, jika pendapatan berbeda-beda akan mengakibatkan perbedaan 
taraf konsumsi.

b. Tidak membelanjakannya atau ditabung, ditabung apakah dengan 
menyimpan di bank sebagai deposito, disimpan dalam bentuk uang 
tunai di bawah bantal, atau digunakan secara langsung dalam kegiatan 
yang menghasilkan pendapatan dalam kurun waktu kemudian.

4. Konsumsi

a. Definisi konsumsi

Menurut Samuelson (2000) konsumsi adalah kegiatan 
menghabiskan utility (nilai guna) barang dan jasa. Barang meliputi 
barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumsi 
menurut kebutuhannya, yaitu: kebutuhan primer, kebutuhan skunder, 
dan kebutuhan tersier.

Suherman Rasyidi “konsumsi adalah penggunaan jasa untuk 

memuaskan manusia.”75 Paul A. Samuel Son dan William D Nor Hans 

mengemukakan bahwa “ konsumsi dirumuskan sebagai pengeluaran 

                                                            
73 Ibid, h. 146
74 C Gerardo P. Sicat H.W Arict, Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia, (Jakarta: LP3S, 

1991), h. 3
75 Suherman Rasyidi, Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi 

Mikro Dan Makro), (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 147
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untuk barang dan jasa seperti makan, pakaian, mobil, pengobatan dan 

perumahan.76 Sedangkan menurut Afzalur al Rahman “ konsumsi 

adalah permintaan dan pemanfaatan.77

Teori konsumsi biasa dikatakan pula yaitu seluruh pengeluaran 

baik rumah tangga maupun masyarakat atau pemerintah. Konsumsi 

rumah tangga (pengeluaran konsumsi) adalah nilai yang dilakukan 

rumah tangga untuk membeli barang dan jasa dalam suatu tahun 

tertentu. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk kebutuhan hidup.

Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi 

umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok guna memenuhi 

kebutuhan jasmani. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat 

pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda 

mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

Apabila seseorang menerima pendapatan dari hasil kerjanya, 

dalam jumlah besar maupun kecil, pasti akan membuat perencanaan 

untuk membelanjakan pendapatannya itu, setelah dikurangi segala 

beban kewajiban (pajak dan sebagainya). Setiap pendapatan yang 

pertama dikeluarkan adalah untuk keperluan konsumsi akhir (final 

consumption) yakni konsumsi yang langsung memberikan kepuasan, 

jika ada sisa akan ditabung, karena itu pendapatan akan dikeluarkan.

                                                            
76 Paul A. Samuel Son dan William D Nor Hans, Ekonomi Jilid. 1 (Jakarta: Airlangga, 

1993), h. 147
77 Afzalur al Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf , 1995),  

h. 12
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Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran 

rumah tangga yaitu kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan 

mengkonsumsi adalah suatu gambaran mengenai sifat konsumen yang 

menunjukkan sejauh mana rumah tangga akan berbelanja apabila 

memperoleh pendapatan. Konsep ini dibedakan menjadi dua 

pengertian, yaitu:

1) Kecondongan konsumsi marjinal (MPC), yaitu rasio antara 

pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan. MPC 

dihitung dengan menggunakan formula:

MPC (Marginal Propensity to Consume) = 

Keterangan: 

ΔC    : Pertambahan konsumsi
ΔYd  : Pertambahan pendapatan

2) Kecondongan konsumsi rata-rata (APC) yaitu rasio di antara 

konsumsi dan pendapatan. APC dihitung dengan formula:

APC= 

b. Konsumsi dalam Islam

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap prilaku 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian juga dalam 

masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia 

berguna bagi kemashlahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai 

aktivitas konsumsi terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Prilaku 
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konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan As-Sunnah ini 

akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan 

hidupnya.

Dalam pendekatan ekonomi islam, menurut MA Manan (1997;44) 

konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penawaran 

atau penyediaan. Menurut beliau perbedaan ilmu ekonomi 

konvensional dan ekonomi islam dalam hal konsumsi terletak pada 

cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam 

tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola 

konsumsi konvensional. 

c. Tujuan Konsumsi

Konsumsi merupakan tujuan yang esensial dari produksi, karena 

produksi adalah alat bagi konsumsi, dan produksi dapat diperlukan 

sepanjang masih ada konsumsi, karena konsumsi merupakan bagian 

akhir dari produksi, dengan demikian produksi dapat berhenti namun 

konsumsi tidak dapat berhenti.

Selain itu konsumsi maupun tabungan bergantung atau 

merupakan fungsi dari pendapatan, karena konsumsi dan pedapatan 

memiliki hubungan yang positif, bila pendapatan seseorang 

meningkat, konsumsipun akan ikut meningkat, sebaliknya apabila 

pendapatan menurun maka konsumsipun akan merosot. Hubungan 
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konsumsi dan pendapatan ini disebut propensity to consume (hasrat 

untuk  konsumsi).78

Keynes mengatakan, bahwa ada pengeluaran konsumsi menurun 

yang harus dilakukan oleh masyarakat (konsumsi oktomous) dan 

pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya 

penghasilan, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

kekayaan, tingkat sosial ekonomi, tingkat harga, dan lain-lain.79

Sedangkan tujuan konsumsi dalam islam yaitu untuk mewujudkan 

mashlahah duniawi dan ukhrawi. Mashlahah duniawi adalah 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, 

pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Kemashlahatan ukhrawi adalah 

terlaksananya kewajiban agama seperti shalat, haji, dan lain-lain. 

Artinya, manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada 

Allah, seperti manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa 

shalat.80

5. Tabungan 

Tabungan (rumah tangga) adalah bagian dari pendapatan rumah 

tangga yang tidak dibelanjakan dan disimpan dalam institusi keuangan 

atau di rumah, tabungan merupakan selisih dari pendapatan dan 

konsumsi.81

                                                            
78 Suherman Rasyidi, Op. Cit., h 148
79 Keynes, Oleh Guritno Mangkoesoebroto Al Gifari, Teori Ekonomi Makro, 

(Yogyakarta: STIE YKPN, 1993), h. 65
80 http://suherilbs.wordpress.com//, diakses 17 maret 2013
81 Sadono Sukirno, Op. Cit., h. 146
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Tabungan dalam Islam merupakan sebuah konsekuensi atau respon 

dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan 

bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah serta 

mereka (diri sendiri dan keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang 

tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motifasi utama orang menabung di 

sini adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak 

fakir.

Tingkat tabungan dari seorang individu dalam teori Islam juga tidak 

terlepas dari pertimbangan kemashlahatan umat secara keseluruhan. Pada 

kondisi tertentu dimana masyarakat begitu membutuhkan harta atau dana, 

maka individu yang memiliki dana lebih, akan mengurangi tingkat 

tabungannya atau lebih tepatnya mengurangi tingkat kekayaannya untuk 

membantu masyarakat yang kekurangan. Mekanisme ini dapat berupa 

mekanisme  sukarela atau mengkanisme yang mengikat, artinya Negara 

memiliki wewenang dalam memaksa individu yang berkecukupan untuk 

membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan mengenakan pajak 

khusus atau dikenal dengan nabawi pada masyarakat golongan kaya. 

Dengan demikian tingkat tabungan dalam Islam memiliki korelasi yang 

kuat dengan kondisi ekonomi.

Dalam teori konvensional, relatif terlihat bahwa tabungan merupakan 

sebuah konsekuensi dari pendapatan yang tidak digunakan, sehingga 

fungsi tambahan menabung atau kecenderungan menabung marjinal 

(marjinal propensity to save) menjadi MPS = 1 – MPC, dimana MPC 
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merupakan kecenderungan mengkonsumsi marjinal (marginal propensity 

to consume) dari seorang individu.

Kecondongan menabung adalah suatu gambaran mengenai sikap 

konsumen yang menunjukkan sejauh mana rumah tangga akan menabung 

apabila memperoleh pendapatan, konsep ini dibedakan menjadi dua 

pengertian yaitu:

a. Kecondongan menabung marjinal (MPS) yaitu rasio di antara 

pertambahan tabungan dan pertambahan pendapatan. MPS dapat 

dihitung dengan menggunakan:

MPS (Marjinal Prospensity to Saving)  = 

b. Kecondongan menabung rata-rata (APS) yaitu rasio di antara 

tabungan dan pendapatan. APS dapat dihitug dengan menggunakan 

formula:

APS = 

6. Tujuan Multiplier Effect

Digunakan angka pengganda bertujuan untuk:82

a. Mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional yang 

diakibatkan oleh variabel-variabel pengeluaran (C dan I).

b. Mengetahui apakah dalam suatu perekonomian terdapat suatu 

kesenjangan (gap).

Kesenjangan tersebut dapat berupa:

                                                            
82 Nur Laily, Ec Budiyono Pristiyadi, Op. Cit,. h. 12
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1) Kesenjangan infalasi (inflationary gap), ini terjadi apabila 

pendapatan nasional keseimbangannya lebih besar dari 

pendapatan yang direncanakan (full employment).

2) Kesenjangan deflasi (deflationary gap), ini terjadi apabila 

pendapatan nasional keseimbangannya lebih kecil dari 

pendapatan yang direncanakan.

3) Tidak terjadi kesenjangan, apabila pendapatan nasionalnya sama 

dengan pendapatan yang direcanakan.

Multiplier effect dalam pengembangan ekonomi masyarakat 

merupakan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang tertentu, baik 

positif maupun negatif, sehingga menggerakkan kegiatan di bidang-bidang 

lain. Hal ini terjadi karena adanya keterkaitan baik secara langsung 

maupun tidak langsung, yang pada akhirnya mendorong kegiatan 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Multiflier effect dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi dapat 

disederhanakan ke dalam dua bidang yaitu bidang ekonomi dan sosial.

a. Bidang Ekonomi

Multiplier effect di bidang ekonomi dapat dilihat dari kemampuan 

menciptakan atau membuka lapangan kerja. Penciptaan dan perluasan 

lapangan kerja terus diupayakan terutama melalui peningkatan dan 

pemerataan pembangunan industri, pertanian dan jasa yang mampu 
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menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan 

masyarakat.83

b. Bidang sosial

Dampak di bidang sosial baik secara langsung maupun tidak 

langsung tersebut adalah:

1) Mempengaruhi tingkat kemiskinan atau taraf hidup masyarakat 

setempat. Berkurangnya penduduk miskin mencerminkan bahwa 

secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan 

meningkatnya jumlah penduduk miskin dapat diindikasikan 

bahwa telah terjadi penurunan pendapatan masyarakat.

2) Solidaritas masyarakat setempat. Solidaritas sosial, menurul Paul 

Johnson mengatakan bahwa solidaritas menunjukkan kepada 

keadaan antar individu atau kelompok yang didasarkan pada 

moral dan kepercayaan yang dianut.

3) Pelayanan terhadap masyarakat seperti mengakses pendidikan dan 

kesehatan mendukung.84

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) : 261

                            

                         

                                                            
83 Dumairy, Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 86
84 Hidayat Chusnul Chotimah, Multiplier Effect Pengembangan Potensi Daerah Melalui 

Kerajinan Anyaman Pandan Di Kabupaten Kebumen, Skripsi, FISIP UI, 2012, h. 44
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Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 
seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang
Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
mengetahui”.85

Dari ayat di atas, digambarkan bahwa apabila kita mengeluarkan harta 

di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakannya. Dalam Islam, 

peningkatan pendapatan masyarakat ternyata memiliki efek pengganda 

dalam mensejahterakan masyarakat, dimana hal ini dinyatakan dengan 

sebulir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir 

mengandung seratus biji. Dalam tatanan paktis ekonomi efek pengganda 

sebagaimana disebutkan pada ayat ini tidak hanya terjadi pada aspek  

pahala semata, namun memiliki dampak ekonomi.

                                                            
85 Departemen pendidikan agama ri.



BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Tanjung Way Batang

Awal terbentuknya Pekon Way Batang konon menurut cerita Tua-tua 

Pekon, bahawa semula Pekon Way Batang berasal dari Marga Pugung 

Penengahan yang bernama Raja Agung Perseging lama kelamaan 

penduduk semakin bertambah,baik yang berasal dari keturunan Raja 

Perseging maupun yang berasal dari Pekon lainnya. Setelah itu 

dibentuklah Kepemerintahan Adat yaitu pada masa Batin Capwang yang 

merupakan keturunan Raja Agung Peseging.

Nama Way Batang adalah nama yang diberikan oleh Batin Capwang 

berdasarkan temuannya dalam perjalanannya  yang banyak menemukan 

banyak Batang Kayu, kemudian dimasa keturunannya bernama Batin 

Madyan terbentuklah Pemerintahan Batin Madyan, sedangkan sebagai 

Pelaksana tugas Peratin adalah Hasmuni yang merupakan Peratin Way 

Batang yang pertama sekitar Tahun 1970an, kemudian digantikan oleh 

Muhammad Samsir Gelar Raja Pertama,sebagai Pelaksana tugas Peratin 

adalah Ali Muhsin Tahun1970 hingga tahun 1976, kemudian dilanjutkan 

oleh Pelaksana tugas Peratin Arja Hasim pada Tahun 1976 hingga tahun 

1978, Pelaksana tugas Peratin Tabi’i dari Tahun 1978 hingga tahun 1980,

setelah itu dilanjukan Pelaksana tugas Peratin H.Tamrin yang berasal dari

Pugung Tampak Tahun 1980 hingga tahun 1892, setelah itu dilanjutkan 
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oleh M.Tanwir Sebagai Pelaksana tugas Peratin, Pada masa itu terjadi 

perubahan nama Peratin menjadi Kepala Desa dan M.Tanwir menjadi 

Pelaksana tugasnya pada Tahun 1982 hingg tahun 1984, kemudian 

digantikan oleh Mawardi sebagai Pelaksana tugas Kepala Desanya pada 

Tahun 1982 hingga tahun 1983, dilanjutkan oleh Tabi’i Pelaksana tugas

Kepala Desanya Tahun 1983 hingga tahun 1986, dan dijabat lagi oleh 

M.Tanwir Pada Tahun 1986 hingga tahun 2001, pada Tahun 2001 Kepala 

Desa berubah menjadi istilah Peratin.

Pada Tahun 2001 baru diadakan pemilihan Peratin dan M.Tanwir 

terpilih menjadi Peratin, namun pada Tahun 2007 M.Tanwir meninggal 

dunia, sehingga pemerintahan dipimpin oleh Pelaksana tugas kembali 

yaitu oleh Drs.Syahril yang saat itu sebagai Camat Lemong pada Tahun 

2007 hingga tahun 2008, akhirnya pada April 2008, diadakan Pemilihan 

kembali dimenangkan oleh  Musbari sebagai Peratin dari Tahun 2009 

hingga tahun 2014, namun pada saat itu mengadakan perpanjangan masa  

peratin selama 1 Tahun yaitu Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 yaitu 

Bulan  Januari   hingga Agustus digantikan oleh Juru Tulis / Sekdes yaitu 

Yubsir ,kemudian pada Bulan Agustus diadakan pemilihan Peratin yang 

dimenangkan oleh  Mat Munadi  sampai sekarang.

Desa Tanjung Way Batang pada tahun 2016 memiliki jumlah 

penduduk sebesar 705 jiwa yang terdiri atas 374 jiwa laki-laki dan 331 

jiwa perempuan dengan 177 Kepala Keluarga (KK). Di mana 100% 

penduduk memeluk agama Islam.
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Pekon Way Batang sendiri dibagi menjadi 3 (Tiga) Pemangku yang 

dipimpin Oleh kepala Pemangku yaitu :

a. Pemangku 1 Way Batang

b. Pemangku 2 Way Batang

c. Pemangku 3 Way Batang

2. Letak Geografis Desa Tanjung Way Batang 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Tanjung Sakti, kecamatan 

Lemong, kabupaten Pesisir Barat.

b. Sebelaah Selatan berbatasan dengan desa Pardahaga kecamatan 

Lemong, kabupaten Pesisir Barat

c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Rata Agung Kecamatan 

Lemong, Kabupaten Pesisir Barat.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan laut lepas Samudra Hindia.

3. Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Way Batang

Kepala Pekon : Mat Munadi

Sekretaris Pekon : Yubsir

Kepala Urusan Umum Dan Tata Usaha : Fajar Purwanto

Kepala Urusan Keuangan                  : Margono

Kepala Urusan Perencanaa : Aris Munandar

Kepala Seksi Pelayanan : Amir Hakim

Kepala Seksi Kesejahteraan : Samsu Zahero

Kepala Seksi Pemerintahan : Indra Jaya

Kepala Pemangku

a. Pemangku  1 : Mat Gunawan

b. Pemangku  2 : Abdurrahman

c. Pemangku  3 : Desi  Wijaya



66

4. Peran Masyarakat

Masyarakat merupakan aktor yang berperan dalam pengembangan 

potensi perekonomian masyarakat melalui peran serta langsung sebagai 

pelaku dalam perusahaan tambak di desa Tanjung Way Batang. 

Masyarakat juga ikut mendukung kegiatan dalam upaya pembangunan 

perusahaan tambak  udang yaitu dengan cara masyarakat rela menyewakan 

tanahnya bahkan ada yang menjual demi pembangunan perusahaan tambak 

agar menjadikan desa Tanjung Way Batang menjadi lebih maju.

B. Perusahaan Tambak

1. Latar Belakang Berdirinya Tambak Udang

Tambak udang di desa Tanjung Way Batang kecamatan Lemong 

merupakan tempat pembiakkan udang, dimulai dari penaburan benih 

hingga menjadi udang siap konsumsi. Pemilihan lahan tambak yang 

didirikan berdasarkan letek geografis wilayahnya yang mayoritas pantai, di 

mana di daerah tersebut memang bersebelahan langsung dengan Samudera 

Hindia. 

Lahan lahan tempat berdirinya tambak yang awalnya merupakan lahan 

tidur atau tidak terpakai menumbuhkan ide dari beberapa pengusaha   

untuk menjadikannya suatu  hal yang bermanfaat agar dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat sekitar kemudian merambah ke lahan 

perkebunan kelapa masyarakat.

Tambak udang ini berdiri pada bulan Febuari 2014 terletak di desa 

Tanjung Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dengan 
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luas 4.2 hektar, dengan penghasilan rata-rata 40 ton per 1,2 hektar setiap 4 

bulannya. Hasil produksi sebagian besar dikirim ke pasar-pasar terdekat,

serta memenuhi pesanan lokal maupun ke luar kota.

2. Visi dan Misi Berdirinya Tambak Udang.

a. Visi 

Mencapai hasil guna dan daya guna yang bermanfaat bagi 

peningkatan taraf hidup, serta kesejahteraan diri dan orang banyak 

melalui kegiatan dan usaha pertambakkan yang berkualitas, bermutu 

dan professional dengan menjunjung tinggi azaz kebersamaan dan 

kemanusiaan yang adil dan bermaslahat.

b. Misi

1) Mewujudkan pemberdayaan diri dan orang lain melalui kegiatan 

usaha yang positif, halal dan bermaslahat.

2) Mewujudkan peluang dan lapangan kerja bagi orang lain pada 

berbagai tingkat dan strata kerja. 

3. Struktur Organisasi Perusahaan Tambak

Struktur organisasi tambak masih sangat sederhana dan komunikasi 

antara pimpinan dan bawahan dapat dilaksanakan secara langsung, 

menejer merupakan pemimpin tertinggi dan dibantu oleh kepala bagian 

umum bendahara dan sekretaris yang langsung membawahi beberapa 

anggota.

4. Pendapatan Upah Karyawan
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Dalam pemberian upah, karyawan akan selalu mendapatkan upah 

setiap bulannya dengan bagian pekerjaan yang sudah ditugaskan masing-

masing. Adapun posisi kerja dan ketentuan gaji yang diterima karyawan 

dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.1
Posisi Kerja Dan Pendapatan Karyawan

No. Posisi kerja Pendapatan/bulan
1 Pemilik tambak 9.500.000
2 Tekhnisi tambak 3.500.000
3 Keamanan  tambak 1.100.000
4 Karyawan tambak 950.000
5 Buruh harian 35.000/hari

Sumber: data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan pendapatan yang diterima karyawan di setiap bulannya 

telah sesuai dengan posisi kerja pegawai. Serta pembayaran upah 

karyawan diberikan secara tepat waktu dan utuh tanpa ada unsur 

penundaan yang disenghaja. 

5. Kondisi Perusahaan Tambak

Perusahaan tambak udang yang berdiri sejak tahun 2014 dan berdiri 

pada lahan seluas 4,2 hektar dengan penghasilan mencapai 40 ton per 

hektar setiap per 4 bulan sekali atau setiap masa panen.

Tambak dikelola oleh masyarakat sekitar yang menjadi karyawan tetap 

maupun buruh harian lepas.

Perusahaan tambak udang ini hingga saat ini masih aktif beroperasi 

bahkan semakin memperluas lahan.
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C. Karakteristik Responden

Sebelum melakukan tahap analisis data, terlebih dahulu penulis akan 

memberikan penjelasan mengenai keterangan-keterangan responden dalam 

penelitian ini.

1. Nama dan Pekerjaan Responden

Tabel 3.2
Nama responden masyarakat Tanjung Way Batang

No Nama Pekerjaan
1 Viter Pemilik Tambak
2 Mat Munadi Kepala Desa
3 Margono Sekdes
4 Surti Effendi Pengelola Tambak
5 Moh. Amin Tekhnisi Tambak 
6 Elya Ningsih Juru Masak Tambak
7 Jailani Nelayan
8 Basir Juru Masak Tambak
9 Arja Hasim Pegawai

10 Muhammad Rosef Pekerja Tambak
11 Nirwana Pedagang 
12 Martasip Petani 
13 Wahyudi Nelayan 
14 Tamrin Nelayan
15 Fajar Purwanto Pekerja Tambak
16 Masratun Petani 
17 Reki Rupawan Wiraswasta 
18 Suwardi Pegawai Tambak
19 Amir Hakim Petani
20 Abdurrahman Nelayan
21 Ahmad Muzawir Staf Tambak
22 Musbari Petani 
23 Dwi Sigit Keamanan  Tambak
24 Hasmuni Keamanan  Tambak
25 Martazi Nelayan
26 Syahril Pekerja Tambak
27 Mat Gunawan Supir 
28 Meylinda Astuti Pedagang
29 Slamet Riadi Pegawai
30 Ifran Hidayat Supir
31 Masrah Pedagang 
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32 Nitrawati Petani
       Sumber: data primer diolah peulis pada tahun 2016

Tabel di atas merupakan responden penelitian yaitu masyarakat yang ikut 

serta dan berperan dalam industri tambak maupun masyarakat sekitar 

berdasarkan nama dan pekerjaan. Responden yang dipilih adalah masyarakat di 

lingkungan desa Tanjung Way Batang kecamatan Lemong.

2. Pendapatan Rata-Rata Yang Dicapai Oleh Masyarakat 

Pendapatan rata-rata yang dicapai oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jenis Pekerjaan Dan Pendapatan

No. Jenis Pekerjaan Pendapatan/bulan
1 Pegawai 2.500.000
2 Petani 800.000
3 Nelayan 750.000
4 Buruh 750.000
5 Karyawan tambak 1.000.000
6 Pedagang 850.000

Sumber: data primer diolah tahun 2017

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden berdasarkan 

pendapatan rata-rata yang dicapai masyarakat antara lain: pegawai sebesar 

Rp 2.500.000 per bulan, petani sebesar Rp 800.000 perbulan, nelayan Rp. 

750.000 per bulan, buruh sebesar Rp 750.000 per bulan, karyawan tambak 

Rp 1.000.000 per bulan, dan pedagang Rp. 850.000 per bulan.
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3. Lama Bekerja

Tabel 3.4
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No. Lama Bekerja Jumlah Persentase (%)
1 1-2 tahun 5 16
2 2-3 tahun 12 37
3 3-4 tahun 4 13
4 4-5 tahun 2 6
5 >5 tahun 9 28

Total 32 100
Sumber: data primer diolah pada tahun 2017

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa responden berdasarkan 

lamanya usaha disominasi oleh responden yang bekerja selama 1-2 tahun 

yaitu sebanyak 5 orang atau 16%. 2-3 tahun sebanyak 12 orang atau 37%, 

3-4 tahun sebanyak 4 orang atau 13%, 4-5 tahun sebanyak 2 orang atau 

6%, dan lebih dari 5 tahun sebanyak 9 orang atau 28%.

4. Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 3.5
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1 SD 3 9
2 SMP 6 19
3 SMA 20 63
4 Perguruan Tinggi 3 9

Total 32 100
Sumber: data primer diolah pada tahun 2017

Berdasarkan tabel pendidikan, responden dengan pendidikan SD 

sebanyak 3 orang atau 9%, SMP sebanyak 6 orang atau 19%, SMA 

sebanyak 20 orang atau 63%, dan responden pendidikan hingga perguruan 

tinggi sebanyak 3 orang atau 9%.
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5. Usia Responden

Tabel 3.6
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No. Usia Jumlah Persentase (%)
1 <20 tahun 0 0
2 20-30 tahun 3 9
3 30-40 tahun 19 60
4 >40 tahun 10 31

Total 32 100
Sumber: data primer diolah pada tahun 2017

Berdasarkan usianya, responden usia >20 tahun sebanyak  0 orang 

atau 0% saja, responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 3 orang atau 

9%, dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia 30-40

tahun sebanyak 19 orang atau 60% dari jumlah keseluruhan sampel, 

sedangkan responden yang berumur >40 tahun berjumlah 10 orang atau 

31%.

6. Jenis Kelamin Responden

Tabel 3.7
Distribusi Responden Bedasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
1 Laki-laki 28 87
2 Perempuan 4 13

Total 32 100
Sumber: data primer diolah pada tahun 2017

Dari data tabel di atas, responden berdasarkan jenis kelamin 

didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 

28 orang atau 87%, sedangkan responden yang berjenis kelamin 

perempuan hanya berjumlah 4 orang atau 13%.
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D. Data Jawaban Responden

Tambak udang merupakan industri yang bergerak di bidang pembiakkan 

udang dengan mengelola pembibitan udang hingga menjadi udang siap 

konsumsi bagi masyarakat banyak.

Dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat tambak udang 

diharapkan menjadi sektor basis ekonomi pedesaan di daerah Pesisir Barat 

dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mampu 

mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut.

1. Multiplier Effect di Bidang Ekonomi

Distribusi jawaban responden berdasarkan bidang ekonomi dapat di 

lihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.8
Distribusi Jawaban Responden Tentang Multiplier Effect Di Bidang 

Ekonomi

No Pertanyaan
SS S RR TS STS Total

F % F % F % F % F % F %
1 1.1 4 13 6 19 12 37 10 31 0 0 32 100
2 1.2 8 25 20 62 4 13 0 0 0 0 32 100
3 1.3 6 19 18 56 6 19 2 6 0 0 32 100
4 1.4 2 6 15 47 8 25 5 16 2 6 32 100
5 1.5 8 25 22 69 2 6 0 0 0 0 32 100

Sumber: data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju. Hal ini menjelaskan bahwa multiplier effect yang 

ditimbulkan adanya industri di bidang ekonomi telah memberikan 

dampak yang menguntungkan serta mampu memenuhi kebutuhan hidup 
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dan keluarganya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor 

multiplier effect mempengaruhi atau berdampak terhadap pendapatan 

yang lebih  bagi masyarakat, walaupun terdapat beberapa responden 

memilih jawaban ragu-ragu terhadap multiplier effect yang ditimbulkan 

industri di bidang ekonomi. 

2. Multiplier Effect di Bidang Sosial

Distribusi jawaban responden multiplier effect di bidang sosial dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Distribusi Jawaban Responden Tentang Multiplier Effect Di Bidang 

Sosial

No Pertanyaan
SS S RR TS STS Total

F % F % F % F % F % F %
1 1.1 2 6 10 31 8 25 12 38 0 0 32 100
2 1.2 0 0 10 31 12 38 8 25 2 6 32 100
3 1.3 4 13 14 43 8 25 6 19 0 0 32 100
4 1.4 2 6 13 41 8 25 7 22 2 6 32 100

Sumber: data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memilih 

jawaban setuju atas pertanyaan efek pengganda yang di timbulkan 

adanya industri di bidang sosial. Hal ini dijelaskan bahwa sejak 

berdirinya tambak udang dapat memberikan manfaat nyata dan dampak 

pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sendiri. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tambak udang memiliki dampak kepada tingkat 

pendapatan masyarakat. Akan tetapi masih terdapat beberapa responden 

yang menjawab ragu-ragu bahkan menjawab tidak setuju atas dampak 

yang ditimbulkan dari berdirinya tambak udang tersebut, yaitu 
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masyarakat merasa belum puas dan kebutuhan hidupnya belum terpenuhi 

atas efek pengganda yang ditimbulkan industri.

3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Distribusi jawaban responden berdasarkan pendapatan masyarakat 

dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.10
Distribusi Jawaban Responden Tentang Pendapatan Masyarakat

No Pertanyaan
SS S RR TS STS Total

F % F % F % F % F % F %
1 1.1 14 43 12 38 6 19 0 0 0 0 32 100
2 1.2 13 41 15 47 2 6 2 6 0 0 32 100
3 1.3 12 38 16 50 2 6 2 6 0 0 32 100
4 1.4 10 31 18 56 4 13 0 0 0 0 32 100
5 1.5 2 6 8 25 18 56 4 13 0 0 32 100

Sumber: data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memberikan 

jawabannya kepada pilihan  setuju dan sangat setuju. Hal tersebut 

memberikan penjelasan bahwa pendapatan masyarakat menjadi lebih 

baik sejak adanya industri dan hal tersebut menimbulkan efek pengganda 

terhadap pendapatan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan  

bahwa sejak berdirinya tambak banyak efek pengganda terhadap 

pendapatan masyarakat di desa Tanjung Way Batang. 

E. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat desa Tanjung Sebelum dan Sesudah 

Adanya Tambak 

Pengaruh adanya tambak udang di desa Tanjung Way Batang terhadap 

kesejahteraan masyarakatnya diperlukan indicator yang dapat mengukur 
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tingkat kesejahteraan masyarakat desa Tanjung Way Batang. Adapun 

indikator kesejahteraan masyarakat menurut Biro Pusat Statistik yaitu:

1. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang 

berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut 

biasanya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan jasmani, kesehatan 

maupun pendidikan, serta kebutuhan lain yang bersifat material.

Dahulu sebelum kawasan perkebunan kelapa yang menjadi lokasi 

tambak udang, masyarakat bekerja di kebun sebagai buruh harian ketika 

panen tiba. Waktu panen yang tidak menentu setiap tahunnya, 

menyebabkan penghasilan yang tidak menentu dalam rentang waktu yang 

cukup lama. Banyak warga yang berurusan dan tertangkap pihak berwajib 

karena kasus pencurian buah kelapa. Hal tersebut diakibatkan karena 

adanya kesenjangan social ekonomi masyarakat di desa Tanjung Way 

Batang yang saat itu tingkat pendidikan rata-rata rendah dan belum 

mmpunya masyarakat mengelola sumber daya alam yang ada di 

daerahnya. Sehingga masyarakat menggunakan cara-cara yang tentu saja 

tidak dibenarkan oleh Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.86

Setelah tambak udang yang ada di desa Tanjung Way Batang berdiri 

dan dikelola dengan baik, sehingga masyarakatnya tertarik untuk bekerja 

di tambak udang tersebut, masyarakat sekarang dapat memperoleh 

pekerjaan dan pendapatan yang lebih bermartabat.

                                                            
86 Wawancara, Tamrin dan Masratun, warga desa Tanjung Way Batang, 10 Maret 2017
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2. Komposisi Pengeluaran Masyarakat

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa 

sekaligus sebagai penyedia faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, dan 

modal. Konsumsi yang dilakukan oleh konsumen dilakukan untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, 

pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok 

guna memenuhi kebutuhan jasmani. Keanekaragaman pengeluaran 

masyarakat tergantung pada tingkat pendapatan, tingkat pendapatan yang 

berbeda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

Menurut perhitungan Biro Pusat Statistik (BPS) konsumsi masyarakat 

meliputi seluruh pengeluaran rumah tangga, baik makanan, perumahan, 

pakaian, pendidikan, maupun kesehatan. Berdasarkan jenis konsumsi jenis 

konsumsi masyarakat tersebut, yang menjadi kebutuhan terpenting adalah 

konsumsi makanan, karena merupakan pemenuhan kebutuhan utama 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Menurut wawancara yang 

telah penulis lakukan, tingkat konsumsi masyarakat tidak hanya pada 

makan saja, makanan rata-rata yang dikonsumsi oleh masyarakatpun telah 

memenuhi standar makanan sehat dan bervariatif. Tidak hanya itu 

perumahan, pakaian, dan kesehatan masyarakatpun sudah lebih baik jika 

dibandingkan dengan sebelum adanya tambak udang tersebut. Hal ini 

dapat dilihat dari perumahan penduduk yang rata-rata permanen. Pakaian 
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yang dikenakan masyarakatpun telah layak dan memiliki pakaian lebih 

dari 10 potong untuk berbagai keperluan.87

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi 

untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar cakap dalam 

melaksanakan tugas hidupnya dan tidak bergantung pada orang lain. 

Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga formal maupun 

nonformal.

Awalnya desa Tanjung Way Batang masyarakatnya berpendidikan 

rendah. Hal tersebut diakibatkan karena rendahnya pendapatan orang tua 

mereka yang hanya cukup digunakan untuk membeli makanan saja sebagai 

kebutuhan yang paling dasar sehingga tidak mampu menyekolahkan anak-

anaknya hingga sekolah menengah. Berbeda dengan saat ini, masyarakat 

desa Tanjung Way Batang rata-rata telah mengenyam pendidikan sekolah, 

bahkan ke jenjang perguruan tinggi yang ada di luar wilayah Lampung.

4. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Untuk bidang kesehatan, indikator yang mewakili dalam Indeks 

Pembangunan Manusia  (IPM) adalah umur harapan hidup waktu lahir. 

Namun jika ditanya lebih lanjut, bagaimana caranya meningkatkan umur 

harapa hidup sulit dijawab dengan pasti. Oleh karena itu tampaknya 

diperlukan serangkaian indikator kesehatan yang lain yang diperkirakan 

                                                            
87 Wawancara, Mat Munadi, Kepala Desa Tanjung Way Batang, 10 Maret 2017
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berdampak pada kesehatan yang pada gilirannya meningkatkan umur 

harapan hidup waktu lahir.88

Tingkat harapan hidup ketika lahir saat ini telah mengalami 

peningkatan yang signifikan,kesadaran masyarakat yang tinggi untuk 

mempercayakan masalah kesehatannya ke medis tidak lain karena 

dipengaruhi oleh pendapatan yang meningkat, tidak seperti sebelum 

adanya tambak udang masyarakat lebih memilih berobat ke alternatif atau 

bahkan paranormal yang cenderung lebih murah jika disbanding berobat 

ke medis.

5. Tingkat Perumahan Masyarakat 

Rumah sebagai tempat bermukim dan melangsungkan kehidupan, juga 

sebagai tempat berlindung dan merupakan kebutuhan pokok tingkat dua 

(setelah makanan) yang mesti dicapai untuk tujuan keselamatan. Rumah 

juga sebagai pemisah antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain 

sehingga perumahan merupakan indikator untuk dapat melihat 

kesejahteraan masyarakatnya.

Perumahan masyarakat sebelum adanya tambak udang masih 

sederhana meski sudah berdinding beton dan berlantai semen, namun saat 

ini perumahan sudah banyak yang menggunakan keramik pada lantainya.

Penerangan di perumahan warga saat inipun mayoritas telah 

menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, baik yang sudah mampu 

membeli mesin jenset sendiri maupun yang masih mendapat asupan listrik 

                                                            
88 Wawancara, Arja Hasim, Petugas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Lemong, 10 Maret 

2017
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dari perusahaan tambak, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan 

lampu minyak sebagai penerangan di malam hari.

Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat tersebut, telah menunjukkan 

dengan adanya tambak udang di desa Tanjung Way Batang berdampak positif 

pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambak udang.  



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Menentukan Nilai Multiplier Yang Dihasilkan Tambak Udang

Analisis multiplier effect yang dihitung penulis adalah dari dua tahun 

terakhir karena analisis ini menggunakan analisis “keynesia sederhana”. 

Analisis Keynes merupakan analisis jangka pendek yang memperhatikan 

perubahan kegiatan ekonomi sebagai akibat dari perubahan pengeluaran 

agregat. Analisis keynesia sederhana yang dipilih adalah perekomian dua 

sektor, yang dimaksud perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang 

terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Terdapat beberapa faktor 

yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga (secara seunit kecil atau 

dalam keseluruhan ekonomi), yang penting adalah pendapatan rumah tangga 

yaitu pendapatan yang rendah rumah tangga akan mengorek tabungan, jika 

terjadi kenaikkan pada pengeluaran konsumsi dan pada pendapatan yang 

tinggi, rumah tangga akan menabung.

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan, adapun data pendapatan 

dan pengeluaran masyarakat seperti yang tercantum di bawah ini:

Tabel 4.1

Pendapatan Dan Pengeluaran Masyarakat 2015-2016

No Nama 
Pendapatan/ bulan Pengeluaran/bulan
2015 2016 2015 2016

1 Viter 92.000.000 100.000.000 45.000.000 52.000.000
2 Mat Munadi 2.500.000 2.700.000 2.000.000 2.200.000
3 Margono 2.000.000 2.200.000 1.700.000 1.800.000
4 Surti Effendi 2.700.000 3.000.000 2.200.000 2.500.000
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5 Moh. Amin 3.250.000 3.800.000 2.700.000 2.900.000
6 Elya Ningsih 800.000 900.000 600.000 750.000
7 Jailani 700.000 600.000 500.000 500.000
8 Basir 800.000 900.000 600.000 750.000
9 Arja Hasim 2.500.000 3.200.000 2.200.000 2.700.000

10
Muhammad 
Rosef

950.000 1.100.000 750.000 800.000

11 Nirwana 600.000 750.000 500.000 600.000
12 Martasip 750.000 700.000 600.000 700.000
13 Wahyudi 700.000 600.000 500.000 500.000
14 Tamrin 750.000 700.000 650.000 650.000
15 Fajar Purwanto 900.000 1.100.000 750.000 850.000
16 Masratun 700.000 800.000 650.000 700.000
17 Reki Rupawan 1.000.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000
18 Suwardi 900.000 1.000.000 800.000 850.000
19 Amir Hakim 700.000 750.000 650.000 700.000
20 Abdurrahman 750.000 500.000 450.000 500.000

21
Ahmad 
Muzawir 

1.050.000 1.200.000 800.000 900.000

22 Musbari 700.000 750.000 500.000 550.000
23 Dwi Sigit 900.000 1.100.000 900.000 1.000.000
24 Hasmuni 950.000 1.150.000 900.000 1.100.000
25 Martazi 750.000 600.000 550.000 500.000
26 Syahril 900.000 1.100.000 800.000 900.000
27 Mat Gunawan 750.000 900.000 700.000 800.000
28 Meylinda Astuti 950.000 1.200.000 700.000 800.000
29 Slamet Riadi 2.000.000 2.200.000 1.800.000 1.900.000
30 Ifran Hidayat 750.000 900.000 500.000 600.000
31 Masrah 950.000 1.200.000 700.000 800.000
32 Nitrawati 700.000 800.000 500.000 650.000

Jumlah 127.300.000 141.250.000 74.150.000 82.200.000
Rata-rata 3.978.000 4.414.000 2.317.000 2.568.000

Sumber: data primer diolah tahun 2017

Dari data di atas hasil analisis terhadap indikator perekonomian 

masyarakat yang penulis lakukan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Rumah Tangga 

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa 

sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal 
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dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor 

produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. 

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang 

berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan 

anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya 

dialokasikan untuk konsumsi, kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun 

pendidikan dan kebutuhan yang bersifat material, pendapatan yang 

sebenarnya diperoleh rumah tangga dan dapat digunakan untuk membeli 

barang atau ditabung.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang penulis lakukan, pendapatan 

masyarakat yang berperan dalam perusahaan tambak udang pada tahun 

2015 sebesar Rp. 3.978.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.414.000 

terjadi kenaikkan sebesar 11%. Pendapatan masyarakat kadang berubah 

sesuai dengan kebutuhan konsumen dan hasil penjualan udang.

2. Pengeluaran Rumah Tangga / Konsumsi

Teori konsumsi biasa diartikan yaitu seluruh pengeluaran baik rumah 

tangga atau masyarakat maupun pemerintah. Konsumsi rumah tangga 

(pengeluaran konsumsi) adalah nilai yang dilakukan rumah tangga untuk 

membeli barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Pengeluaran 

konsumsi dilakukan untuk kebutuhan hidup. Pada tingkat pendapatan 

yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk 

kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. 

Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. 
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Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf 

konsumsi.

Hasil pengolahan data yang penulis lakukan, pengeluaran konsumsi 

masyarakat yang berperan dalam penelitian pada tahun 2015 sebesar Rp. 

2.317.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.568.000 konsumsi 

masyarakat disesuaikan dengan penghasilan yang mereka peroleh.

Dari hasil data pendapatan dan pengeluaran masyarakat yang 

berperan dalam perusahaan tambak udang, maka untuk memperoleh nilai 

multiplier effect perlu menghitung kecondongan mengkonsumsi dan 

kecondongan menabung.

3. Kecondongan Mengkonsumsi dan Kecondongan Menabung

a. Kecondongan Mengkonsumsi

Secara ringkas selalu dinyatakan sebagai MPC dapat 

didefinisikan sebagai perbandingan di antara perubahan konsumsi 

(∆C) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposebel 

(∆ d) yang diperoleh, konsumsi (C) dengan tingkat pendapatan 

disposebel ketika konsumsi tersebut dilakukan (Yd).

Berikut nilai MPC dan APC yang dihasilkan dari pendapatan 

masyarakat yang berperan dalam perusahaan tambak udang adalah 

sebagai berikut:
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Tabel 4.2
Kecondongan Mengkonsumsi Marjinal Dan Rata-Rata

Tahun (Yd) (C) (MPC) (APC)
2015 3.978.000

436.000
2.317.000

251.000 0.6
0,6

2016 4.414.000 2.568.000 0,6
Sumber: data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel untuk memperoleh nilai Kecondongan 

Mengkonsumsi Marjinal (MPC) dihasilkan dengan menggunakan 

formula MPC= , dan untuk memperoleh nilai Kecondongan 

Mengkonsumsi rata-rata (APC) dengan menggunakan formula 

APC= , Dengan demikian dapat digambarkan bahwa pendapatan 

diposebel sebesar Rp. 436.000. Dan mengakibatkan perbandingan di 

antara pertambahan konsumsi sebesar Rp. 251.000. Akan 

menghasilkan nilai MPC 0,6. Sedangkan nilai APC 0,6 dihasilkan 

dari perbandingan di antara tingkat  Konsumsi (C) sebesar Rp. 

2.317.000dengan tingkat pendapatan disposebel (Yd) Rp. 3.978.000

untuk nilai APC 0,6 dihasilkan dari perbandingan di antara tingkat 

konsumsi  (C) Rp. 2.568.000 dengan pendapatan disposebel ketika 

konsumsi tersebut dilakukann (Yd) Rp. 4.414.000

b. Kecondongan Menabung

Secara ringkas MPS dapat didefinisikan sebagai perbandingan 

antara tambahan tabungan (∆S) dengan pertambahan pendapatan 

disposebel (∆Yd), sedangkan APS menunjukkan perbandingan antara 

tabungan (S) dengan pendapatan disposebel (Yd).
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Berikut nilai MPS  dan APS yang dihasilkan dari pendapatan 

masyarakat yang berperan dalam memanfaatkan perusahaan tambak 

udang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kecondongan Menabung Marjinal Dan Rata-Rata

Tahun (Yd) (C) (S) (MPS)
(A
PS)

2015 3.978.000
436.000

2.317.000 1.661.000
185.000 0,4

0,4
2016 4.414.000 2.568.000 1.846.000 0,4

Sumber: data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel untuk memperoleh nilai Kecondongan 

Menabung Marjinal (MPS) dihasilkan dengan menggunakan formula 

MPS= , dan untuk memperoleh nilai Kecondongan Menabung 

Rata-rata (APS) dihasilkan dengan menggunakan formula APS= . 

Hasil perhitungan (MPS) sebesar 0,5 dihasilkan dari perbandingan di 

antara perbandingan di antara pertambahan tabungan (∆S) Rp. 

185.000 dengan pertambahan pendapatan disposebel (∆Yd) Rp. 

436.000. Untuk nilai APS senilai 0,4 dihasilkan dari perbandingan di 

antara tabungan (S) Rp.           1.661.000 dengan pendapatan 

disposebel (Yd) Rp. 3.978.000 dan nilai APS 0,4 dihasilkan dari 

perbandingan antara tabungan (S) Rp. 1.846.000 dengan pendapatan 

disposebel (Yd) Rp. 4.414.000
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c. Hubungan antara Kecondongan Mengkonsumsi dan Menabung

Tabel 4.4
Hubungan Antara Kecondongan Konsumsi Dan Menabung

Tahun Yd MPC MPS MPC+MPS APC APS APC+APS
2015 3.978.000

0.6 0,4 1
0,6 0,4 1

2016 4.414.000 0,6 0,4 1
Sumber: data primer diolah tahun 2017 

Berdasarkan tabel dalam setiap nilai MPC dan MPS yaitu 

apakah nilai tetap atau berubah MPC + MPS akan selalu sama 

dengan 1 (satu) dan dalam setiap nilai APC dan APS yaitu apakah 

APC dan APS adalah tetap atau berubah maka APC + APS akan 

selalu sama dengan 1 (Satu)

4. Menghitung Nilai Multiplier Effect 

Angka pengganda (multiplier) adalah suatu angka yang 

menunjukkan antara rasio perubahan pendapatan rasional dengan 

perubahan salah satu variabel pengeluaran otonom dari salah satu sektor 

ekonomi.89

Multiplier merupakan angka pengganda yang menunjukkan berapa 

besarnya kenaikkan pendapatan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari 

perubahan (kenaikkan atau penurunan) variabel-variabel ekonomi. Nilai 

pengganda mendeskripsikan perbandingan antara jumlah perubahan 

dengan pendapatan, jumlah kenaikkan atau penurunan pengeluaran yang 

                                                            
89 Nurlaiy, Ec. Budiyono Pristiyadi, Teori Ekonomi, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 11
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menimbulkan perubahan dalam pendapatan ekonomi masyarakat 

pedesaan.90

Untuk menjelaskan tentang cara menghitung besarnya multiplier

yang dihasilkan dari tambak udang, maka cara menghitung multiplier

adalah dengan menggunakan formula berikut:

Mtp= 	
Untuk memperoleh nilai kecondongan mengkonsumsi Marjinal 

(MPC) dihasilkan dengan menggunakan formula MPC= , dari 

pengolahan data dari tabel.. maka diperoleh nilai MPC = 0,6 , dengan 

demikian dapat diperoleh nilai multiplier effect yang dihasilkan dari 

tambak udang adalah 2,5 (dua koma lima).

Jadi, nilai multiplier effect yang dihasilkan dari pendapatan 

masyarakat yang berperan dalam perusahaan tambak maupun masyarakat 

sekitar adalah 2,5 (dua koma lima). Dengan demikian nilai multiplier

yang dihasilkan dari perusahaan tambak memiliki efek pengganda yang 

baik karena memiliki nilai yang lebih besar dari 1 (satu).

Hal ini berdampak pula pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

berperan dalam perusahaan tambak maupun di sekitarnya di kabupaten 

Pesisir Barat khususnya di Kecamatan Lemong yaitu:

a. Dampak positif

1) Bidang Ekonomi

                                                            
90 Eni Umi Hasanah, Danang Sunyoto, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yogyakarta: 

CAPS, 2012), h. 159
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Nilai multiplier effect yang dihasilkan tambak udang berdampak 

pada bidang ekonomi, dapat dilihat dari kemampuan 

menciptakan atau membuka lapangan kerja. Penciptaan dan 

perluasan lapangan kerja terus diupayakan terutama melalui 

peningkatan dan pemerataan pembangunan industri dan jasa 

yang mampu menyerap banyak tenaga keja serta meningkatkan 

pendapatan masyarakat.

2) Bidang Sosial

Dampak di bidang sosial baik secara langsung maupun tidak 

langsung tersebut adalah:

a) Mempengaruhi tingkat kemiskinan atau taraf hidup 

masyarakat setempat. Berkurangnya penduduk miskin 

mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan 

penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah 

penduduk miskin dapat diindikasikan bahwa telah terjadi 

penurunan pendapatan masyarakat.

b) Solidaritas masyarakat setempat. Solidaritas sosial, menurut 

Paul Johnson mengatakan bahwa solidaritas menunjukkan 

kepada keadaan antar individu atau kelompok yang 

didasarkan pada moral dan kepercayaan yang dianut 

bersama.

c) Pelayanan terhadap masyarakat seperti mengakses 

pendidikan dan kesehatan yang mendukung.
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b. Dampak Negatif

1) Terjadinya pencemaran Lingkungan

Hal ini di sebabkan karena pembuangan limbah tambak udang 

yang masih dilakukan secara langsung dibuang ke lautan lepas 

tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu, sehingga mencemari 

lautan dan terumbu karang di sekitar pantai, yang 

mengakibatkan berkurangnya hasil laut di sekitarnya.91

2) Lahan pertanian dan perkebunan berkurang.

Hal ini terjadi karena peralihan perkebunan kelapa masyarakat 

menjadi lahan perusahaan tambak udang.

3) Terjadinya peralihan mata pencaharian.

Peralihan mata pencaharian masyarakat yang sejak turun 

temurun dulu mayoritas berkebun, bertani dan nelayan menjadi 

pekerja di tambak udang.

B. Pandangan Ekonomi Islam Adanya Multiplier Effect Industri Terhadap 

Perekonomian Masyarakat

Efek pengganda adalah mengukur sejauh manakah dampak industri 

terhadap pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Suatu industri dikatakan 

baik apabila memiliki efek pengganda yang lebih luas baik positif maupun 

negatif dalam pendapatan masyarakat pada sistem ekonomi. Tingkat 

                                                            
91 Wawancara, Muhammad Rosef dan Nitrawati, 10 Maret 2017
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pendapatan masyarakat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat itu 

sendiri.

Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan dapat dikendalikan oleh 

distribusi kekayaan melalui zakat, infak, da shadaqah. Dengan pengendalian 

distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti: sandang, 

pangan, dan papan dapat terpenuhi secara kesinambungan. Sedangkan suatu 

keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan 

manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi islam mencakup 

seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.

Hal ini tercantum pada Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 261

                        

                           

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allahadalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus 
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui”.92

Berdasarkan ayat di atas, digambarkan bahwa pendapatan yang 

dikeluarkan di jalan Allah termasuk salah satu di dalamnya adalah manfaat 

industri sebagai salah satu dari instrument dalam islam sebagai peningkatan 

pendapatan masyarakat. Hal ini dinyatakan dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir seratus biji, dalam tatanan 

praktis ekonomi, efek pengganda ini tidak hanya dari aspek pahala semata 

                                                            
92 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 44
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namun memiliki dampak ekonomi. Dalam hal ini tambak mengeluarkan zakat 

dan infaknya berupa CSR dan pembagian hasil panen kepada masyarakat 

sekitar, sedangkan masyarakatnya mengeluarkan infak dari penghasilannya.

Dengan adanya pengeluaran zakat dan infaq yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dan tambak dan masyarakatnya, maka Islam memandang efek 

pengganda yang diciptakan Tambak Udang dapat meningkatkan menciptakan 

kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dalam 

penelitian, maka penulis akan memberikan kesimpulan dan saran agar 

selanjutnya adanya industri menjadi lebih baik dalam hal meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian 

tersebut adalah:

1. Keberadaan tambak udang di desa Tanjung Way Batang dapat 

berpengaruh positif  terhadap perekonomian masyarakat, dimana dampak 

positif yang diciptakan pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat dengan adanya industri antara lain: penciptaan lapangan 

kerja, mempengaruhi tingkat kemiskinan atau taraf hidup masyarakat 

setempat, tercipta solidaritas masyarakat setempat, sedangkan di sisi lain 

terdapat dampak negatif yang ditimbulkan meliputi: terjadinya 

pencemaran lingkungan, lahan perkebunan semakin berkurang, 

terjadinya peralihan mata pencaharian.

2. Bila ditinjau dari Ekonomi Islam terhadap adanya multiflier effect 

perekonomian masyarakat dilihat dengan adanya peningkatan pendapatan 

dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti: sandang, pangan, 

dan papan, serta pembayaran infaq dan sedekah yang sesuai dengan 

prinsip syariah. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan maka 
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akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di wilayah tambak 

udang tersebut, seimbang kesejahteraan dunia dan akhirat.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan, guna 

melengkapi hasil penelitian, maka penulis perlu untuk memberikan saran-

saran untuk menjadi acuan evaluasi oleh semua pihak sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan tambak udang di desa Tanjung Way Batang, diharapkan 

untuk memperhatikan serta menanggulangi limbah tambak agar tidak 

mencemari lingkungan sekitar sehingga tidak mengganggu kesejahteraan 

masyarakat dan kesehatan masyarakat sekitar tambak udang. Serta 

perusahaan tambak udang perlu melakukan peninjauan kembali dalam 

memberikan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) kepada para 

karyawan tambak yang akan dapat menjamin ketika karyawan 

mengalami gangguan kesehatan, kecelakaan maka dengan Jamsostek 

para karyawan mendapat perawatan melalui fasilitas yang diberikan 

perusahaan.

2. Bagi dunia akademis diharapkan kepada para pembaca agar perlu 

dilakukan penelitian selanjutnya dengan maksud untuk mengetahui 

multiplier effect adanya industri terhadap perekonomian masyarakat 

sebagai bahan pertimbangan evaluasi industri di masa yang akan datang
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LAMPIRAN



KUISIONER PENELITIAN

Kepada Yth,

Saudara/I Responden penelitian

Di Tempat.

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan skripsi penelitian pada program strata satu 

(SI) Institut Agama Islam Negeri Lampung (IAIN) Raden Intan Lampung, peneliti 

memilik kewajiban untuk melakukan penelitian, sehubung dengan penelitian yang 

sedang dilakukan maka peneliti memohon kesediaan saudara/I untuk menjadi 

responden pada penelitian yang sedang dilaksanakan dengan memberikan 

jawaban kuisioner pada pilihan ganda yang telah disediakan. Kuisioner ini 

dimaksudkan untuk mengetahui multiplier effect  yang dihasilkan karena adanya 

tambak udang, apakah berpengaruh dengan perekonomian masyarakat di desa 

Tanjung Way Batang.

Jawaban dari kuisoner ini akan peneliti gunakan hanya semata-mata untuk 

keperluan penyusun skripsi yang berjudul “Analisis Multiplier Effect Tambak 

Udang Terhadap Perekonomian Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam”.

Sebagaimana penelitian ilmiah diharapkan para responden untuk 

memberikan jawaban sejujur-jujurnya dan seobjektif mungkin. Selain itu jawaban 

yang responden berikan peneliti menjamin kerahasiaannya tidak membawa 

konsekuensi yang merugikan apapun.



Atas kesediaan saudara/i dalam mengisi kuisioner ini kami ucapkan 

banyak terimakasih.

Wassalamu’alaikum wr. Wb

Pesisir Barat,      Maret 2017

Hormat peneliti   Responden

Rhosa Gustina ………………..



A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Ekonomi masyarakat adalah ekonomi masyarakat kecil yang sumber 

dayanya masih rendah dan kegiatan ekonominya tidak terorganisasi dan 

lebih bersifat perorangan atau per keluarga dan tidak terikat dengan

berbagai peraturan, seperti peraturan perburuhan, jam kerja, dan 

sebagainya. Begitu pula pelakunya bisa pria, wanita, orang tua, orang 

muda, dan anak-anak sekalipun.

Perekonomian masyarakat dapat pula berarti kegiatan dan upaya 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya ( basic needs) yaitu 

dengan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.

Pengembangan perekonomian masyarakat dituntut untuk selalu 

melakukan perbaikan dengan pengembangan di berbagai aspek untuk 

mencapai kesejahteraan bersama terutama dalam pengentasan kemiskinan.

2. Tujuan Kuisioner

Survei ini dilakukan dalam rangka penelitian skripsi dengan judul 

Analisis Multiplier Effect Tambak Udang Terhadap Perekonomian 

Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam yang bertujuan untuk melihat 

dampak yang ditimbulkan dari adanya tambak udang terhadap 

perekonomian masyarakat.



3. Kerahasiaan Informasi

Hasil dari kuisioner tersebut semata-mata hanya akan digunakan untuk 

tujuan penelitian dan bukan tujuan komersial serta peneliti akan menjamin

kerahasiaan atas jawaban yang saudara/i berikan.

4. Petunjuk Pengisian

Pengisian pada kuisioner ini adalah memberikan tanda silang (x) pada 

salah satu kolom SS, ST, RR, TS, atau STS di bawah ini, dengan 

keterangan sebagai berikut:

SS : sangat setuju

S : setuju

RR : ragu-ragu

TS : tidak setuju

STS : sangat tidak setuju



B. Informasi Umum

1. Identitas Responden

a. Nama :

b. Jenis kelamin : 1). Laki-laki 2). Perempuan

c. Usia : 1). < 20 tahun 3). 30-40 

tahun

  2). 20-30 tahun 4). > 40 tahun

d.    Pekerjaan : 

1). Pelajar/Mahasiswa 4). Pegawai Swasta

2). Wiraswasta 5). Lainnya

3). Pegawai Negeri

e.    Pendapatan Per Bulan:

1). < Rp. 1.500.00 4). > Rp. 3.000.000

2). Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000 5). Belum Berpenghasilan

3). Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000



Analisis Multiplier Effect Tambak Udang Terhadap Perekonomian 

Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Pertanyaan
Kategori

SS S RR TS STS
1. Multiplier Effect

a. Bidang Ekonomi
1) Sejak berdirinya perusahaan 

tambak udang muncul usaha kecil 
di sekitarnya

2) Perusahaan dapat merekrut 
lapangan kerja bagi masyarakat

3) Pengangguran di masyarakat 
mulai terhapuskan sejak adanya 
industry

4) Pekerjaan masyarakat yang 
awalnya serabutan menjadi 
pekerja tetap

5) Fasilitas berupa rumah kontrakan 
atau mess telah disediakan 
perusahaan kepada pekerja 
perantauan

b. Bidang Sosial
1) Perusahaan dapat memberikan 

taraf hidup masyarakat setempat 
menjadi lebih baik

2) Dengan adanya tambak udang 
tercipta sarana jalan yang 
memadai

3) Dengan adanya tambak dapat 
menciptakan solidaritas 
masyarakat setempat

4) Ada sumbangsih perusahaan 
terhadap pendidikan masyarakat 
(ada beasiswanya dari 
perusahaan)

2. Pendapatan
a. Peningkatan pendapatan 

masyarakat
1) Adakah perubahan pendapatan 

masyarakat sebelum dan sesudah 
adanya industry

2) Pendapatan masyarakat bertambah 



setelah adanya perusahaan tambak 
udang

3) Besarnya pendapatan yang 
diterima kepala keluarga perbulan 
dapat memenuhi kebutuhan 
sandang, pangan dan beragam 
kebutuhan lainnnya

4) Pendapatan upah masyarakat di 
perusahaan tambak udang telah 
disesuaikan dengan tingkat 
pangkat, jabatan pekerjaan, dan 
pendidikan masyarakat

5) Upah yag diterima masyarakat 
telah sesuai dengan prinsip 
syari’ah dan sesuai dengan 
pengupahan kebutuhan hidup 
minimum (KHM)



INTERVIEW

Masyarakat sekitar:

1. Apakah yang anda ketahui tentang tambak udang di desa Tanjung Way 

Batang?

2. Apakah Anda bekerja di tambak udang ini? Jika iya, Anda bekerja di 

bagian apa? Dan sudah berapa lama anda bekerja di tambak tersebut?

3. Berapa penghasilan anda perbulan? Sebelum dan sesudah adanya 

tambak.?

4. Apakah sebagian penghasilan anda sumbangkan atau keluarkan 

zakatnya?

5. Berapa anggota keluarga yang bekerja di tambak tersebut?

6. Apakah keberadaan tambak tersebut mampu mengurangi pengangguran 

di desa Tanjung Way Batang.

7. Apakah dengan adanya tambak udang tersebut dapat meningkatkan 

perekonomian rumah tangga anda? Dan selanjutnya meningkatkan 

kesejahteraan keluarga anda?

8. Dengan adanya tambak udang tersebut, Anda lebih merasa diuntungkan 

atau dirugikan?

9. Apakah setuju apabila dikatakan keberadaan tambak memberikan 

dampak yang positif terhadap peningkatan ekonomi sekitar? Jika setuju, 

kira-kira ada berapa persen peningkatan penghasilan?

10. Apa harapan anda terhadap tambak udang ini?



Pemilik dan Karyawan tambak: 

1. Kapankah tambak udang ini berdiri?

2. Bagaimana latar belakang berdirinya tambak udang ini?

3. Adakah surat izin berdirinya tambak udang ini?

4. Dari mana sajakah karyawan tambak udang ini ?

5. Bagaimana produktivitas tambak  udang ini?

6. Sejak kapan bekerja di tambak udang ini?

7. Berapa gaji yang diperoleh?

8. Apakah ada uang tambahan di samping gaji pokok?

9. Apakah ada fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan, seperti 

jaminan kesehatan?

10. Apakah tambak ini menyediakan tanggung jawab sosial (CSR) kepada 

desa Tanjung Way Batang ini?



Lampiran. 
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Lampiran 1. Data Pendapatan Dan Dan Pengeluaran Responden

Pendapatan Dan Pengeluaran Masyarakat 2015-2016

No Nama 
Pendapatan Pengeluaran 

2015 2016 2012 2013
1 Viter 9.200.000 10.000.000 7.700.000 7.900.000
2 Mat Munadi 2.500.000 2.700.000 2.200.000 2.200.000
3 Margono 2.000.000 2.200.000 1.900.000 2.000.000
4 Surti Effendi 2.700.000 3.000.000 2.200.000 2.500.000
5 Moh. Amin 3.250.000 3.800.000 2.700.000 2.900.000
6 Elya Ningsih 800.000 900.000 600.000 750.000
7 Jailani 700.000 600.000 500.000 500.000
8 Basir 800.000 900.000 600.000 750.000
9 Arja Hasim 2.500.000 3.200.000 2.200.000 3.700.000
10 Muhammad Rosef 950.000 1.100.000 750.000 800.000
11 Nirwana 600.000 750.000 500.000 600.000
12 Martasip 750.000 700.000 600.000 700.000
13 Wahyudi 700.000 600.000 500.000 500.000
14 Tamrin 750.000 700.000 650.000 650.000
15 Fajar Purwanto 900.000 1.100.000 750.000 850.000
16 Masratun 700.000 800.000 650.000 700.000
17 Reki Rupawan 1.000.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000
18 Suwardi 900.000 1.000.000 800.000 850.000
19 Amir Hakim 700.000 750.000 650.000 700.000
20 Abdurrahman 750.000 650.000 600.000 600.000
21 Ahmad Muzawir 1.050.000 1.200.000 1.000.000 1.100.000
22 Musbari 700.000 750.000 650.000 700.000
23 Dwi Sigit 900.000 1.100.000 900.000 1.000.000
24 Hasmuni 950.000 1.150.000 900.000 1.100.000
25 Martazi 750.000 600.000 550.000 500.000
26 Syahril 900.000 1.100.000 800.000 900.000
27 Mat Gunawan 750.000 900.000 700.000 800.000
28 Meylinda Astuti 950.000 1.200.000 900.000 1.000.000
29 Slamet Riadi 2.000.000 2.200.000 1.800.000 1.900.000
30 Ifran Hidayat 750.000 900.000 700.000 800.000
31 Masrah 950.000 1.200.000 900.000 1.000.000
32 Nitrawati 700.000 800.000 600.000 700.000

Jumlah 42.750.000 47.250.000 36.850.000 39.650.000
Rata-rata 1.336.000 1.476.500 1.151.500 1.239.000

Sumber: data primer diolah tahun 2017
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