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ABSTRAK 
 

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang 
Industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun 
perusahaan. Home industry merupakan wadah bagi sebagian besar masyarakat yang 
mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil besar serta 
menduduki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di desa Kalirejo. Di 
samping itu Home industry juga merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas 
lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, 
dan dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi 
pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun usaha kecil ini 
telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian, namun berdasarkan 
pengamatandan data sementara yang ada, denganadanya home industry belum 
mampu seca ramaksimal meningkatkan kesejahteraan berdasarka nindikator-indikator 
kesejahteraan menurut BKKBN, indikator-indikator tersebut meliputi, pendapatan, 
konsumsi pengeluaran, perumahan, pendidikan, dankesehatan. 

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh home 
industry budidaya jamur tiram terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 
Kalirejo dan Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran home industry 
budidaya jamur tiram untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Pengaruh home industri dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa Kalirejo, dan bagaimana Tinjauan ekonomi Islam 
terhadap kegiatan usaha tersebut. Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam 
pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari responden 
masyarakat desa Kalirejo, sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi-referensi 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  

Adapun hasil dari penelitian di lapangan maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa Proses produksi yang dilakukan oleh pengusaha home industry di Desa 
Kalirejo dalam melakukan pengolahan masih sangat sederhana atau masih 
menggunakan sistem manual, sementara dari pengadaan bahan baku juga masih 
terbatas. Adapun pengaruh home industry ini adalah membantu perekonomian 
keluarga, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam bahwa usaha yang dilakukan oleh 
pengusaha home industry di Desa Kalirejo dilakukan dengan baik dan sejalan dengan 
syariat Islam, baik pada bahan baku, modal, proses produksi dan pemasaran, hanya 
saja masih sederhana dalam berbagai hal, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi 
proses produksi dan pemasaran tersebut, tetapi tetap sesuai dengan aturan ekonomi 
Islam. 

Keyword: Home Industri, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Islam 



 

 

MOTTO 

                               

Artinya :”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat 

(kepadanya)”.1 

 

 

  

                                                             
1  Departemen Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahan Azzahra. Qs. An-Najm: 39-40 

(Bandung: Syamil Al-Qur’an), hlm.554 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Judul penelitian ini adalah “pengaruh keberadaan home industry budidaya 

jamur tiram dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam prespektif 

ekonomi islam”. Study sebagai kerangka awal untuk memudahkan dalam memahami 

penelitian ini, terlebih dahulu akan diuraikan secara garis besar beberapa istilah yang 

berhubungan dengan judul penelitian ini. 

1. Pengaruh 

 Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau watak seseorang.2 Sedangkan industri 

rumah tangga (home industry) adalah bagian dari proses produksi yang di jalankan 

oleh Rumah Tangga. 

2. Home Industri 

 Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. 

SedangIndustri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan 

ataupunperusahaan. Singkatnya, Home Industry (atau biasanya ditulis/dieja dengan 

"HomeIndustry") adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. 

Industri rumah tangga yang dimaksud adalah industri dalam sekala kecil. Industri 

                                                             
2 Departemen Pendidikan Nasioal, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Pusat Bahasa Edisi Ke-

Empat, (Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011),hlm. 1045 



 

 

kecil ini merupakan industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit, dan 

teknologi yang sederhana.3 

3. Budidaya 

 Budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil, suatu sistem yang 

digunakan untuk produksi sesuatu untuk sesuatu dibawah kondisi buatan. Budidaya 

ini bisa dilakukan disegala bidang seperti: Dalam pertanian, budidaya merupakan 

kegiatan terencana pemeliharaan sumberdaya hayati yang dilakukan pada suatu arel 

lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya. Kegiatan budidaya dapat dianggap inti 

dari usaha tani. Menurut kamus besar bahasa indonesia, budidaya adalah usaha yang 

memberi manfaat dan memberi hasil.4 

4. Jamur Tiram  

 Jamur tiram adalah jamur pangan dari kelompok basidiomycota dan termasuk 

kelas homobasidiomycetes dengan ciri-ciri umum tubuh buah berwarna putih hingga 

krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan 

bagian tengah agak cekung.5 

5. Kesejahteraan  

 Kesejahteraan adalah istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang 

berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. 

Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, 

                                                             
3http://keterampilanhome industry.blogspot.com/2009/07/pengertian-home-industry.html 
4http://budidaya jamur tiram jawa timur.blogspot.com/20010/05/budidaya-jamur-tiram.html 
5 ibid 



 

 

keselamatan dan ketentraman. Prespektif adalah sudut pandang atau pandangan. 6 

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia mengalokasikan dan 

mengelola sumber daya untuk mencapai fallah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai Al-Quran dan Sunah.7 

6. Ekonomi Islam  

 Ekonomi islam menurut Muhammad Bin Abdulllah Al Arabi dalam At Tariqi 

(2004) adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari 

Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita 

bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan 

dan waktu.8 

 Dari beberapa penjabaran arti kata di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dalam judul penelitian ini adalah penyelidikan secara terperinci untuk 

melihat apakah terdapat peningkatan, perubahan atau kemajuan dalam kesejahteraan 

masyarakat sekitar yang bersangkutan dengan adanya industri rumah tangga 

Budidaya Jamur Tiram. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Obyektif  

Alasan memilih judul ini adalah ingin mengungkapkan secara real apakah 

keberadaan industri rumah tangga budidaya jamur tiram tersebut 

                                                             
6 Mustopa Edwin Nasution Dkk, Pengenalan Eksklusif ekonomi Islam, (Jakarta:Kencana, 

2007), hlm. 5 
7  Pusat Pengembangan Dan Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI),Ekonomi Islam, 

(Jakarta:Rajawali Press, 2009), hlm. 19 
8Hakim Lukman, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012),hlm. 10 



 

 

memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dan juga 

pembangunan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan 

jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Selain itu penelitian ini sesuai 

dengan disiplin ilmu yang dipelajari selama menjadi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam dengan konsentrasi pada jurusan Ekonomi 

Islam.  

2. Alasan Subyektif  

Karna menurut penulis, kajian tentang pengaruh home industry terhadap 

kesejahteran masyarakat belum bayak yang menyajikan dalam sebuah 

skripsi, dan terjadinya bahan-bahan atau literatur yang diperlukan dalam 

penelitian ini memungkinkan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian 

ini. 

C. Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi adalah hal yang paling berat dirasakan masyarakat Indonesia 

karena menghantam sebagian besar kesejahteraan masyarakatIndonesia. Pengertian 

kesejahteraan dikaitkan dengan aspek ekonomi dan dibatasipada standar hidup dan 

kekayaan. Standar hidup diukur dari konsumsi riilmasyarakat sementara kekayaan 

dari tabungan riil.9 

                                                             
9Agus Dwiyanto, DKK, Kemiskinan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Lipi Press, 2005), Cet. 

ke-1, hlm. 61. 



 

 

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah 

kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan 

kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, 

kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang 

surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap 

sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruhatau sejenisnya, sampai pekerjaan 

kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan 

yang halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup. 

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi 

dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan 

makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat 

menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan 

pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.  

Terdapat lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga 

dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan 

ibadah sesuai dengan agama yanng diatut masinng-masing. Seluruh anggota keluarga 

pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai 

pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan berpergian, bagian terluas lantai 



 

 

rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin 

mengikuti KB pergi kesarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.10 

Pengertian kesejahteraan dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial 

sejalan dengan misi islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi kerasulan 

Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam QS. Al-

Anbiyya (21) :10711 

لَِمیَن  َوَمآ  َك إِالَّ َرۡحَمٗة لِّۡلَعٰ   ١٠٧أَۡرَسۡلنَٰ

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu (muhammad), melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 

Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi 

nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami. 

Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami 

kesejahteraan ekonomi yakni :12 

1. Dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus 

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

dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. 

2. Dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam 

ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. 
                                                             

10Sub Direktorat Analisis Statistik, Analisis Dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000, 
Jakarta, Badan Pusat Statisrik ,2008, hlm.4 

11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Bandung: Pt Sygma Exsamedia 
Arkanleema,2009), hlm. 600 

12Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembngunan Ekonomi, (Jakarta:Rajawali Press, 2009),  
hlm. 85-87 
 



 

 

3. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang 

dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebegaimana dikemukakan 

H.M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, menyatakan bahwa 

kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang 

dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan 

tugas kekhalifahan di bumi. 

Salah satu usaha untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan adanya 

home industry. Home industry adalah kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang 

setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan 

keuntungan. Home industry juga merupakan wadah bagi sebagian besar masyarakat 

yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil 

besar serta menduduki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. 

Intensitas kebutuhan hidup manusia terus mengalami perubahan seiring 

dengan perkembangan zaman yang terus maju. Berbagai macam sektor dalam bidang 

ekonomi terus berusaha untuk mencakupi kebutuhan tersebut dengan berbagai macam 

pembaharuan. Salah satunya adalah kegiatan industri. Industri merupakan salah satu 

kegiatan ekonomi manusia yang memiliki posisi strategis dan potensial sebagai 

sumber penghasilan nafkah masyarakat dalam usahanya menghasilkan kebutuhan 



 

 

hidup manusia dari mulai makanan, minuman, pakaian dan perlengkapan rumah 

tangga hingga kebutuhan hidup lain nya.13 

Sektor industri yang makin efesien dalam suatu perekonomian nasional 

membutuhkan perusahaan-perusahaan kecil di bidang industri pengolahan. 

Tumbuhnya industri rumah tangga di pedesaan akan meningkatkan ekonomi desa 

dengan berbagai macam kegiatan usaha dan keterampilan masyarakat. Hal ini akan 

memberikan kemajuan yang sangat penting bagi kegiatan pembangunan ekonomi 

pedesaan.14 

Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis dirumah ini adalah 

keluarga itu sendiri atau salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat 

tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang di sekitarnya sebagai karyawannya. 

Dengan begitu usha perusahaan kecil ini otomatis dapat membantu program 

pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran.  

Di satu sisi setiap sektor usaha pasti menghasilkan barang dan jasa demi 

memenuhi kebutuhan hidup manusia, karna semakin tinggi jumlah produksi dan 

konsumsi barang dan jasa dalam perekonomian, akan semakin tinggi pula derajat 

                                                             
13Gita Rosalita Armelia Dan Anita Damayantie “Peran Ptpn Vii Dalam Pemberdayaan Home 

Industri Kripik Pisang(Studi Pada Home Industri Keripik Pisang Mitra Binaan Ptpn Vii Lampung)”, 
Jurnal Sociologi, Vol. 1, No. 4, hlm. 339 

14Ronald Lapcham, Pengusaha Kecil Dan Menengah Di Asia Tenggara, (Jakarta: LP3ES 
anggota IKPI, 1991), Cet. ke-1, hlm. 142. 



 

 

kesejahteraan penduduk dalam perekonomian tersebut.15 Dengan terpenuhi kebutuhan 

kesehatan perekonomian maka dapat dipastikan masyarakat dapat hidup sejahtera. 

Di samping berkembangnya industri kecil tersebut, home industry selalu 

menghadapi berbagai masalah atau kesulitan dalam mengembangkan usahanya, 

sehingga hal ini akan mengganggu kesejahteraan bagi pengusaha kecil. Untuk itu 

dengan adanya peningkatan home industry atau Usaha Kecil Menengah (UKM) 

diharapkan mampu mendorong tingkat kesejahteraan di masyarakat. Dengan adanya 

peningkatan kesejahteraan, maka secara langsung berdampak terhadap tingkat 

pendapatan, pendidikan, perumahan, dan kesehatan. 

 Dalam hal ini di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, 

terdapat sektor industri rumah tangga budidaya jamur tiram. Terdapat Enam (6) home 

industry budidaya jamur tiram, yang masing-masing memiliki karyawan 2 orang. 

Dengan adanya home industry diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan 

masyakat pada umumnya. Namun berdasarkan pengamatan dan data sementara, 

pendapatan home industri jamur tiram berkisar Rp.100.000 – Rp.500.000 per hari, 

pengeluaran konsumsi masyrakat jamur tiram Rp.50.0000 rer hari, 16  tingkat 

pendidikan dan kesehatan masyarakat sudah terbilang baik namun jika dlihat dari 

tingkat perumahan masyarakat masih ada beberapa rumah masyrakat home industri 

yang tidak termasuk dalam kategori baik.  Maka dari itu dengan adanya home 
                                                             

15M. Suparmoko,Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Suatu Pendekatan Teoritis 
(Yogyakarta:BPFE,2012), hlm. 40 

16 Nasihin (Pemilik Home Industri Budidaya Jamur Tiram), Wawancara Prarisert, Kalirejo, 
Minggu 29 Januari 2017 



 

 

industry budidaya jamur tiram belum mampu secara maksimal meningkatkan 

kesejahteraan berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan menurut BKKBN, 

indikator-indikator tersebut meliputi, pendapatan, konsumsi pengeluaran, perumahan, 

pendidikan, dan kesehatan. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti lebih 

dalam agar menemukan hasil yang valid mengenai bagaimana pengaruh home 

industry terhadap tingkat kesejahteraan. Untuk itu berdasarkan uraian tersebut, 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang penulis tuangkan dalam sebuah 

karya ilmiyah berbentuk skripsi dengan judul “PENGARUH HOME INDUSTRI 

BUDIDAYA JAMUR TIRAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Desa 

Kalirejo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah)”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh home industry budidaya jamur tiram terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Kalirejo ? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran home industry budidaya 

jamur tiram untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalirejo ? 

 



 

 

E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian  

1) Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan diaatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Peneliti ingin mengungkapkan apakah keberadaan home industry 

budidaya jamur tiram tersebut dapat memberikan manfaat dalam 

meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat yang 

bersangkutan. 

b. Peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap 

peran home indusri jamur tiram untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyrakat yang bersangkutan.  

2) Kegunaan Penelitian  

Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan kita bersama. Selain dapat memberikan konstribusi pada daerah untuk 

mengembangkan usaha kecil dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

juga bagi para pengusaha yang menjalankan proses produksi, agar mengetahui tidak 

semata-mata hanya untuk mencari keuntungan semata namun dapat menjadi dasar 

tolong-menolong sehingga proses produksi yang dilakukan demi kemaslahatan umat. 

F. Metode Penelitian  

Metode dapat diartikan sebagi suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalamproses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya 

dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-



 

 

prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis utuk mewujudkan kebenaran. 17 

Pembahasan skripsi ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan 

metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian laporan penelitian. Adapun 

metode yang digunakan penulis adalah : 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang 

dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya. 18  Hakikatnya penelitian 

lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggalidata yang bersumber dari 

lokasi atau lapangan penelitian. Data yang dibutuhkan dapat diperoleh dari sumber 

yang dapat dipercaya yakni pihak-pihak yang terkait dengan home industri budidaya 

jamur tiram. selain penelitian lapangan tersebut data juga didukung oleh penelitian 

pustaka untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan yang dapat 

berasal dari buku, ataupun referensi-referensi lain nya yang berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan.  

2. Sifat Penelitian  

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian 

survei yang mana sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau mengambil data 

sesuai keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, pengertian deskriptif 

yang penulis maksudkan adalah suatu penelitian yang mengambarkan bagaimana 

kondisi pertumbuhan ekonomi pada home industri budidaya jamur tiram terhadap 

                                                             
17Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,  (Jakarta:Bumi Aksara,2004), 

hlm. 24 
18Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Jakarta: Mandar Maju, 1996), hlm. 3 



 

 

kesejahteraan masyarakat desa kalirejo kecamatan kalirejo kabupaten lampung 

tenggah.  

3. Sumber Data  

Untuk menjawab persoalan yang dirumuskan, dibutuhkan suatu metode 

penelitian, karna merupakan aspek yang penting dalam penelitian. Dalam penelitian 

ini penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca, mengutip, dan 

menyusun nya berdasarkan dengan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian. 

Dalam penulisan skripsi ini data yang penulis peroleh berasal dari data primer dan 

data skunder. 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian yang 

dilakukan di lapangan guna mendapatkan data secara langsung dari home industri 

budidaya jamur tiram yang ada di desa Kalirejo di Kecamatan Kalirejo. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh 

organisasi bukan pengelolanya.19 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor kelurahan desa Kalirejo Kecamatan 

Kalirejo, buku-buku terkait tentang pengaruh keberadaan home industri terhadap 

kesejahteraan masyarakat, serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data 

yang relevan dengan tema penelitian ini.  

                                                             
19Soeratno,Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: 

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008), hlm. 71 



 

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam menghimpun data dilokasi penelitian penulis mengunakan beberapa 

metode diantara nya adalah sebagai berikut : 

a. Metode wawancara  

Metode wawancara (interview) adalah metode atau cara pengumpulan data 

dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung dengan responden) . 20 

bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas dan wawancara bebas 

terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana intervieu tidak secara 

langsung mengarahkan tannya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus 

penelitian. 21  Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi dari 

wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi proses wawancara hanya pokok-

pokok masalah dari yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara 

berlangsung mengikuti situasi.22 Penulis menggunakan metode ini sebagai metode 

pokok untuk memperoleh data dari lokasi penelitian terutama yang berkaitan dengan 

kesejahteraan masyarakat.  

b. Metode observasi 

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 23  Dalam 

observasi penelitian melakukan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti 

                                                             
20Ibid, hlm. 83 
21Igusti Bagus Rai Utama Dan Ni Made Eka Mahadewi, Metodelogi Penelitian Pariwisata 

Dan Perhotelan,(Yogyakarta: Cv Andi Offset), hlm. 64 
22Ibid, hlm. 65 
23Ibid, hlm. 52 



 

 

yaitu home industribudidaya jamur tiram di desa kalirejo kecamatan kalirejo 

kabupaten lampung tenggah. 

c. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data memulai peninggalan 

arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan tentang masalah penelitian.24 

5. Populasi Dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalam masyarakat produsen home industry 

budidaya jamur di desa kalirejo kecamatan kalirejo yang berjumlah 6 kepala keluarga 

yang berpenghasilan dari home industry budidaya jamur tersebut. Dengan demikian 

populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 keluarga yang pendapatan nya dibidang 

home industri budidaya jamur tiram.  

Sampel adalah sebagian wakil yang diteliti. Apabila populasi penelitian, 

dalam penelitian ini berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil semuanya, 

tetapi apa bila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat 

diambil antara 1-10% atau 20-25%  lebih. Jadi populasi dalam penelitian ini 

berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah seluruh dari populasi 

tersebut, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi.  

6. Analisis Data  

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah 

penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Analisis data 

merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil interview, 
                                                             

24 Ibid, hlm. 52 



 

 

observasi dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus 

yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain.25 Dalam manganalisis data 

penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah 

memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya,26 yaitu dengan cara memaparkan memaparkan informasi-informasi yang 

akurat yang diperoleh penulis dari masyarakat produsen budidaya jamur tiram desa 

Kalirejo yang berada di Kecamatan Kalirejo yang berkaitan dengan pengaruh nya 

terhadap kesejahteraan masyarakat.  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan 

metode analisis yang menggunakan cara berfikir deduktif yakni cara berfikir yang 

berlandaskan pada pengetahuan-pengetahuan yang umum, peristiwa peristiwa yang 

umum kongkrit itu ditarik generalisasi-genelarisasi yang mempunyai sifat khusus.27 

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data 

tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-

pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan 

secara khusus. 

                                                             
25Noeng Muhajir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 

76 
26Kartini Kartono ,Op, Cit , hlm. 352 
27Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 42 



 

 

b. Metode Induktif, yaitu dengan mengemukakan faktor-faktor atau gejala gejala 

yang bersifat khusus lalu dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara 

umum. 

c. Metode Deskriptif Analitik, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang 

diperlukan apa adanya, lalu dianalisis sehingga dapat disusun menurut 

kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Industri 

1. Pengertian Industri 

Menurut undang-undang No.3 tahun 2014 tentang perindustrian, yang 

dimaksud dengan industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengelola bahan 

baku atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang 

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.28 

Industri memiliki dua pengertian, yaitu mencakup pengertian industri secara 

luas maupun secara sempit. Industri dalam arti luas merupakan segala usaha bidang 

ekonomi yang bersifat produktif, sedangkan industri dalam arti sempit yakni 

mencakup “secondary type of economic activities”, yaitu segala usaha dan kegiatan 

yang sifatnya mengubah dan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau 

setengah jadi atau manufaktur. 

Dari beberapa pengertian industri diatas, dapat dittarik kesimpulan bahwa 

yang dimaksud denagan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan 

nilai lebih tinggi untuk pennggunanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri. 

                                                             
28 Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. 



 

 

2. Klasifikasi Industri  

Menurut suyadi dalam skripsi Atika Tri Puspitasari menyatakan bahwa dalam 

masyarakat terdapat berbagai ragam jenis industri. Olehkarna itu jenis industri 

tersebut dapat digolongkan atau diklasifikasikan sebagai berikut29 : 

a. Klasifikasi industri berdasarkan hubungan vertikal.  

b. Klasifikasi industri berdasarkan hubungan horizontal. 

c. Klasifikasi industri atas dasar skala usahanya. 

d. Klasifikasi industri atas dasar tingkat jenis produksinya. 

Klasifikasi industri berdasarkan tempat bahan baku : 

1. Industriekstraktif, yaitu bahan baku yang diambil langsung dari alam sekitar. 

Contoh: pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, perternakan, 

pertambangan, dan lainnya. 

2. Indutri nonekstraktif, yaitu bahan baku yang didapat dari tempat lain selain 

alam sekitar.  

3. Industri fasilitatif, yaitu industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa 

yang dijual kepada konsumennya. Contoh: asuransi, perbankan, transportasi, 

ekspedisi, dan lain sebagainya. 

 

 
                                                             

29Atika Try Puspitasari “Strategi Pengembangan Industri Kecil Lanting Di Desa Lemah 
Duwur Kecamatan Kuasaran Kabupaten Kebumen”. (Skripsi Program Sarjana  Pendidikan Pada 
Universitas Negri Semarang, 2015), h.17-18  



 

 

Sedangkan secara garis besar industri dapat diklasifikasikan sebagai berikut30: 

1. Industri Dasar Atau Hulu 

Industri hulu memiliki sifat padat modal, bersekala besar, menggunakan 

teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu dipilih dekat dengan bahan baku yang 

mempunyai sumber energi sendiri, dan pada umumnya lokasi ini belum tersentuh 

oleh pembangunan. Oleh karna itu industri hulu membutuhkan perencanaan yang 

matang beserta tahapan pembangunannya, mulai dari perencanaan sampai denagn 

operasional. Di sudut lain juga membutuhkan tata ruang, rencana pemukiman, 

pengembangan kehidupan perekonomian, pencegahan kerusakan lingkungan dan 

lain-lain.  Pengembangan industri ini dapat mengakibatkan perubahan lingkungan 

baik dari aspek sosial ekonomi dan budaya maupun pencemaran.  

2. Industri Hilir  

Industri ini merupakan perpanjang dari industri hulu. Pada umumnya industri 

ini mengelola bahan setengah jadi menjadi bahan barang jadi dan lokasinya selalu 

diusahakan dekat dengan pasar, mengunakan teknologi madya dan teruji, padat karya. 

3. Industri Kecil  

Industri kecil banayak berkembang din pedesaan maupun di perkotaan, 

memiliki peralatan sederhana. Walaupun hakikatnya produksinya sama dengan 

industri hilir, tetapi sistem pengelolaan nya lebih sederhana. Sistem tata letak pabrik 

maupun pengolahan limbah belum mendapat perhatian. Sifat industri ini padat karya. 
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3. Jenis-jenis Industri 

Sebelum memulai usaha terlebih, terlebih dahulu perlu memilih bidang yang 

perlu ditekuni. Pemilihan bidang usaha ini penting agar kita mampu mengenal seluk-

beluk usaha tersebut sehingga kita mampu mengelolanya. Pemilihan bidang ini harus 

disesuaikan dengan minat dan bakat seseorang karna minat dan bakat menjadi faktor 

penentu dalam menjalankan suatu usaha.31 

1. Berdasarkan SK Mentri Perindustrian No.19/M/I/1986 bahwa : 

a. Industri kimia dasar contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, 

pupuk, dan sebagainya. 

b. Industri mesin dan logam dasar , misalnya seperti industri pesawat terbang, 

kendaraan bermotor, tekstil, dan lainnya. 

c. Industri kecil, contoh nya seperti industri roti, kompor minyak, makanan 

ringan, es, minyak goreng curah dan lainnya. 

2. Berdasarkan Pemilihan Lokasi   

a. Industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada pasar (market oriented 

industry) adalah industri yang didirikan sesuai denganlokasi potensi target 

konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong dimana 

konsumen potensial berada. Semakin dekat kepasar akan semakin lebih baik. 

b. Industri yang berpotensi yang menitik beratkan pada tenaga kerja atau labor 

(man power oriented industry) adalah industri yang berada pada lokasi dipusat 

                                                             
31Kasmir, Kewirausahaan,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2009 ), Cet. Ke-1, h. 39-41 



 

 

pemukiman penduduk karna biasanya jenis industri tersebut membutuhkan 

banyak pekerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien.  

c. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (supply 

oriented industry) adalah jenis industri yang mendekati lokasi dimana bahan 

baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.  

3. Berdasarkan Produktifitas Perorangan 

a. Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil 

olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu contohnya adalah hasil 

produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagiannya. 

b. Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga 

menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah 

pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya. 

c. Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan 

jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan, kesehatan, dan 

masih banyak lagi. 

B. Industri Rumah Tangga (Home Industry) 

1. Definisi Home Industri 

 Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedangkan 

Industri dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan 

ataupunperusahaan. Singkatnya, Home Industry(atau biasanya ditulis/dieja dengan 

"HomeIndustry") adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. 



 

 

Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini di pusatkan 

dirumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun1995, 

yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersihpaling 

banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)dengan hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. 

 Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 adalah: milik WNI, 

berdirisendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah 

ataubesar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum 

maupuntidak. Home Industryjuga dapat berarti industri rumah tangga, karena 

termasukdalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga.32 

 Sedangkan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 bahwa usaha kecil 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.33 

 Usaha kecil yang dimaksud di sini meliputi usaha kecil informal dan usaha 

kecil tradisional. Usaha kecil informal merupakan usaha yang belum terdaftar, belum 

tercatat, dan belum berbadan hukum. Pengusaha kecil yang termasuk dalam 
                                                             

32http://keterampilan home industry.blogspot.com/2009/07/ pengertian-home-industry.html 
33  UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah), 
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kelompok ini antara lain petani penggarap, pedagang kaki lima, dan pemulung. 

Sedangkan yang dimaksud usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan 

alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan berkaitan 

dengan seni dan budaya.34 

 Usaha kecil saat ini merupakan usaha yang masih dapat bertahan ditengah 

badai kerisis moneter yang berkepanjangan. Untuk itu, pemerintah berusaha dengan 

keras untuk membina usaha kecil dan menengah guna menjadikan usaha ini 

penyumbang devisa bagi negara. Usaha kecil memiliki karakteristik yang berbeda-

beda tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan istansi yang berkaitan 

dengan sektor ini. Secara umum, usaha  kecil memiliki karakteristik sebagai berikut 

:35 

a. Sistem pembukaan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti 

kaidah atministrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to 

date, sehinga sulit menilai kinerja usahanya. 

b. Margin usaha yang cendrung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi. 

c. Modal terbatas. 

d. Pengalaman manajerial dalam menngelola perusahaan masih sangat terbatas. 

e. Sekala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit mengharapkan untuk 

mampu menekan biaya mencapai titik efesiensi jangka panjang. 
                                                             

34  Sopiah dan Syihabudhin, Manajemen Bisnis Ritel, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 
2008),Cet. ke-1, h. 210. 

35Panji Anoraga, Pengantar Bisnis : Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi (Jakarta: PT 
Reneka Cipta,2011), Cet. Ke-2, h. 46 



 

 

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta deversifikasi pasar sangat 

terbatas. 

g. Kemampuan untuk memperoleh sumberdana dari pasar modal rendah, 

mengingat keterbatasan dalam atministrasinya. Untuk mendapatkan dana 

dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem atministrasi 

setandar dan transparan. 

 Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis dirumah ini adalah 

keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari angota keluarga yang berdomisili ditempat 

tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang disekitarnya sebagai karyawannya. 

Meskipun dalam sekala yang terlalu besar, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak 

langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga 

dikampung halamannya. Dengan begitu usaha usaha kecil ini otomatis dapat 

membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran. 36 

Bukan hanya di indonesia tetapi kenyataan menunjukkan bahwa posisi usaha kecil 

dan menenggah memiliki peran strategis dinegara-negara lain juga. Sektor usaha kecil 

ini memegang peranan yang sangat penting terutama bila dikaitkan dengan jumlah 

tenaga kerja yang mampu diserapnya. 37  Jenis usaha kecil ini beragam termasuk 

industri kecil karna pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan peridustrian 

disuatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin 

kompleks pula sifat kegiatan usaha tersebut.  
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2. Jenis-Jenis Home Industri 

Sebelum memulai usaha, terlebih dahulu perlu pemilihan bidang yangingin 

ditekuni. Pemilihan bidang usaha ini penting agar kita mampu mengenal seluk-beluk 

usaha tersebut dan mampu mengelolanya. Pemilihan bidang ini harus disesuaikan 

dengan minat dan bakat seseorang karena minat dan bakat merupakan 

faktor penentu dalam menjalankan usaha.38 

1. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986 bahwa: 

a) Industri kimia dasar contohnya seperti industri semen, obat-obatan, 

kertas, pupuk, dan sebagainya. 

b) Industri mesin dan logam dasar, misalnya seperti industri pesawat 

terbang, kendaraan bermotor,tekstil,danlain-lain. 

c) Industri kecil contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan 

ringan, es, minyak goreng curah, dan lain-lain. 

2. Berdasarkan jumlah tenaga kerja: 

a) Industri rumah tangga, adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga 

kerja berjumlah antara 1-4orang. 

b) Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja 

berjumlah antara 5-19orang. 

c) Industri sedang atau industri menengah adalah industri yang jumlah 

karyawan/tenagakerjaberjumlahantara20-99orang. 
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d) Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja 

berjumlah antara 100 orang atau lebih. 

3. Berdasarkan pemilihan lokasi 

a) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market 

orientedindustry) adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi 

potensi targetkonsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-

kantong dimanakonsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar 

akan semakin menjadilebih baik. 

b)  Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga 

kerja/labor(man power oriented industry) adalah industri yang berada 

pada lokasi dipusat pemukiman penduduk karena bisanya jenis 

industri tersebutmembutuhkan banyak pekerja/pegawai untuk lebih 

efektif dan efisien. 

c) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku 

(supplyoriented industry) adalah jenis industri yang mendekati lokasi 

di mana bahanbaku berada untuk memangkas atau memotong biaya 

transportasi yang besar. 

4. Berdasarkan produktifitas perorangan 

a) Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan 

hasilolahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu contohnya 

adalah hasilproduksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, 

dan sebagainya. 



 

 

b) Industri sekunder industri sekunder adalah industri yang bahan 

mentahdiolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah 

kembali.Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen 

elektronik, dansebagainya. 

c) Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa 

layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan 

kesehatan, danmasih banyak lagi yang lainnya. 

 3. Home Industri Dalam Prespektif Ekonomi Islam   

 Dalam islam manusia adalah khalifah dimuka bumi. Dalam islam. Islam 

memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepda 

khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk 

mencapai suatu tujuan suci ini, Allah memberikan petujuk melalui para rasul-Nya. 

Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, 

akhlak, maupun syariah. Begitupun dalam berekonomi, manusia diperintahkan oleh 

Allah agar segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat membawa maslahah baik 

untuk dirinnya maupun orang lain.  

 Di dalam industri, proses produksi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan 

sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik dimasa sekarang maupun 

dimasa yang akan datang. Sedangkan tujuan dari produksi adalah menyediakan 



 

 

barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Tujuan 

tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk diantara nya adalah :39 

1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat  

2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhan nya 

3. Menyediakan persediaan barang dan jasa dimasa deepan  

4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah  

 Tujuan produksi yaang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana 

kebutuhan manusia pada takaran moderat. Halini akan menimbulkan setidaknya dua 

implikasi.Pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi 

kebutuhan (needs) meskipun belum tentu merupakan keinginan (wants) konsumen. 

Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat yang riil bagi kehidupan 

islami bukan sekedar memberikan kepuasan bagi konsumen. Kedua kuantitas produk 

tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi yang 

berlebihan bukan hanya menimbulkan nis-alokasi sumberdaya ekonomi dan 

kemubaziran(wastage), tetapi juga menyebabkan terkuras nya sumber daya ekonomi 

secara cepat.40 

 Menurut mannan proses produksi usaha kerjasama antara para anggota 

masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi mereka. 

Nilai persaudaraan, jika di aplikasikan kedalam lingkungan ekonomi akan melahirkan 

lingkungan kerjasama, bukan persaingan, penyebaran lebih luas atau“sosialisasi 
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sarana produksi”, bukan konsentrasi maupun eksploitasi sumberdaya alam (dan 

manusia) lebih lanjut.41 

 Begitupun dalam proses poduksi yang dilakukan industri rumah tangga. 

Segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh industri rumah tangga juga 

harus memiliki nilai manfaat, tidak hanya semata-mata memaksimalkan keuntungan 

sebagai motif utama meskipun sangat banyak kegiatan produktif.Tidak seperti halnya 

kovensional yang dalam kegiatan ekonomi nya hanya memaksimalkan keuntungan.42 

 Ekonomi islam berdiri diatas kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya 

pencipta, pemilik dan pengendali alam raya yang dengan takdir-Nya menghidupkan 

serta mematikan dengan ketetapan-Nya. Dengan keyakinan akan peran dan 

kepemilikan absolut dari Allah, Robb semesta alam, maka konsep produksi didalam 

ekonomi islam tidak semata-mata hanya untuk memaksimalkan keuntungan dunia, 

tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.43 Tanggung 

jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelolaresources yang telah disediakan 

oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat 

ditegakkan.  

 Nilai universal dari ekonomi islam tentang produksi adalah perintah untuk 

mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memproduksi 
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42Mustafa Edwin Nasution, Et.Al. Pengenalan Eksklusif Islam (Jakarta: Kencana, 2007) h. 
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danmemanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidan menzalimi pihak 

lain dan tidak mengarahkan kepada kerusakan.44 

C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum  

1. Pengertian Kesejahteraan  

  Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada 

pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan 

ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat.45 

 Sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam kamums besar bahasa 

indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala 

macam gangguan, kesukaan dan sebagainya.46 Keamanan merupakan suatu keadaan 

terjamin nya jiwa maupun raga seseorang baik individu maupun golongan. Adapun 

keselamatan merupakan keadaan meliputi terlindungi dari masalah fisik, sosial, 

keuangan, politik perasaan, pekerjaan, pisikologis, perkara-perkara lain yang 

membuat kerusakan dan kejadian yang tidak diinginkan. Keselamatan biasanya 

dijamin oleh jaminan atas asuransi jiwa. Sedangkan kemakmuran merupakan keadaan 

seseorang ketika terpenuhinya atau tercukupinya kebutuhan-kebutuhan seseoranng 

baik lahir maupun batin. 
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 Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari 

kebahagiaan. Orang merasakan hidupnya sejahtera apabiala ia merasa senang, tidak 

kurang dalam satu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwa nya tentram 

lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari 

kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.47 

 Secara arfiah sejahtera bgerasal dari kata sansekerta yaitu catera yang berarti 

payung. Artinya yaitu orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas 

dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekahawatiran sehinga hidup aman dan 

tentram, baik lahir maupun batin.48 

 Menurut undang-undang No 11 tahun 2009, kesejahteraan adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup 

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. Permasalahan kesejahteraan yang berkembang saat ini menunjukkan 

bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi akan hak kebutuhan dasarnya secara 

layak karna belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada 

warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak 

dapat menjalani kehidupan secara layakdan bermartabat.49 
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 Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai pedanaan 

makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator 

yaiturasa aman (security), kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom), dan jati diri 

(identity).50 

2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat  

 Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu 

keadaan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari setandar kehidupan masyarakat.51 

 Definisi kesejahteraan dalam dunia moderen dalam konsep dunia moderen 

adalah sebuah kondisi dapat memenuhu kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan 

makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, serta kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan. Di samping itu ia juga memiliki pekerjaan yang memadai 

yang dapat menunjang kualitas hidupnya, sehingga memiliki kualitas hidup yang 

sama dengan warga yang lain nya. 

 Setandar kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang 

telah ditentukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Disisi lain pula terdapat pendapat 

bahwa kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki masyarakat 

dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum 

apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya, serta 
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kemampuan membacapenting bukan karna kepuasan yang dihasilkan tapi karna 

membaca akan membentuk kepribadian. Makan penting bukan karna mengkonsumsi 

makanan tetapi makan penting untuk kehidupan dan kesehatan. Memberikan hak 

suara penting bukan karna menaikkan kepuasan tetapi karna menghargai sistem 

politik (demokrasi).52 

 Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat di capai apabila suatu prilaku mampu 

memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. 

Kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan suatu keadaan yang tidak 

menempatkan suatu aspek lebih penting daripada lainnya. Kesejahteraan masyarakat 

tidak hanya berhubungan dengan bebrapa faktor non ekonomi seperti faktor sosial, 

budaya dan politik.53 Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 54 : 

1. Kesejahteraan individu, merupakan cara mengaitkan kesejateraan dengan 

pilihan indifidu secara obyektif. Pilihan yang dilakukan individu sebagai uji 

yang obyektif adalah membandingkan kesejahteraan individu pada situasi 

yang berbeda misalnya, seseorang yang memiliki sekala prefensi tertentu 

lebuh memilih produk A dari pada produk B. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat kesejahteraan orang tersebut lebih tinggi jika memilih produk A dari 

pada produk B. 
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2. Kesejahteraan sosial, merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan 

pilihan sosial secara obyektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan 

kepuasan seluruh individu dalam masyarakat. 

 Menurut Sudarsono, Kesejahteraan Masyarakat Kondisi Ekonomi yang baik 

karna berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua 

pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi 

tersebut.55 

  Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada 

beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumber daya 

pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk 

berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa mengatasi 

keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomian.56 

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

 Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator 

kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat diamana masyarakat 

dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut adalah beberapa indikator-indikator 

kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa 

ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter 
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menunjukkan ketidak sempurnaan indikator kesejahteraan masyarakat karna adanya 

kelemahn indikator moneter. Oleh karna itu, berman membedakan indikator 

kesejahteraan masyarakat dalam 3 kelompok, yaitu57 : 

a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional 

yang dipelopori Colin Clark, Gilbert, dan Kanvis.  

b. Kelompok yang berusah untuk menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat 

dibandingkan dengan pertimbangan perbedaan tingkat harga setiap negara. 

c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap 

negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan 

bermotor dan konsumsi minyak yang dipelopori Bennet. 

 Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga 

dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan 

ibadah sesuai dengan agama yanng diatut masing-masing. Seluruh anggota keluarga 

pada umum nya amakan 2 kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga 

mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan berpergian, bagian 

terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia 
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Subur) ingin mengikuti KB pergi kesarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB 

moderen.58 

 Dari beberapa definisi indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa 

indikator kesejahteraan meliputi59: 

a. Pendapatan 

Pendapatan merupakan penghasilan yang iperoleh masyarakat yang berasal 

dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota 

rumah tangga. Penghasilan tersebut biasa nya dialokasikan untuk konsumsi, 

kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. 

Indikator pendapatan dibedakan menjadi 3 item yaitu : 

1) Tinggi > Rp. 5.000.000 

2) Sedang Rp. 1.000.000 – Rp. 5000.000 

3) Rendah < Rp. 1000.000 

b. Konsumsi pengeluaran  

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan 

rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar 

kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makan terhadap seluruh 

penngeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah 

tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar 
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untuk konsumsi makanan mengindikasiakan rumah tangga yang 

berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, 

makin kecil pengeluaran proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap 

seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila persentase 

pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan presentase 

pengeluaran untuk non makanan kurang <80% dari pendapatan.  

c. Pendidikan  

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang 

dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan 

tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak 

dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang 

lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan 

sosial pemerintah bersama dengan orang tua telah menyediakan anggaran 

pendidikan yang di perlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan 

kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa 

nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan 

norma-norma yang berlaku, jiwa pratiotisme dan sebagainya. Menurut 

menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah 

wajib belajar 9 tahun. 

 

 



 

 

d. Perumahan  

Dalam data statistik perumahan termasuk dalam konsumsi rumah tangga, 

birikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) 

dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang 

mempunyai dinding, lantai, dan atap baik.  Bangunan yang dianggap kategori 

sejahtera adalah luas lantai 10 m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah. 

Status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.  

e. Kesehatan  

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. 

Salahsatu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan pembangunan 

sumberdaya manusia antar negara adalah Human Development Index(HDI) 

atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), index tersebut merupakan 

indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup 

waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf), serta ekonomi (pengeluaran ril 

perkapita). 60  Indikator kesehatan yang menjadi indikator kesejahteraan 

meliputi : 

a) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan 

kalori dan protein yaitu 2100 kkal/hari. 

b) Sandang, dinyatakan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan 

pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. 
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c) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk 

menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter, perawatan, 

termasuk obat-obatan. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan  

a. Faktor Interen Keluarga  

1) Jumlah anggota keluarga  

Pada zaman seperti sekarang ini tuntutan keluarga semakin meningkat 

tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, 

pendidikan, dan sarana pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti 

hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi, dan 

lingkungan yang serasi. 

2) Tempat tinggal  

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. 

Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan 

penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenanng dan 

mengembirakan serta menyejukan hati. Sebalik nya tempat tinggal yang 

tidak teratur, tidak jarang menimbulkan kebosanan untuk menempatinya.  

3) Keadaan sosial ekonomi keluarga 

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bila 

mana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati 

dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi daripada 

hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih 



 

 

sayang, nampak dengan adanya saling hormat, menghormati, toleransi, 

bantu-membantu dan saling mempercayai. 

4) Keadaan ekonomi keluarga  

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang 

dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga jadi semakin banyak 

sumber-sumber keuangan/pendapatan yang diterima, maka akan 

meningkatkan taraf hidup keluarga. 

b. Faktor Eksteren  

 Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan terjadinya 

kegoncangan dan ketegangan jiwa didalam keluarga perlou dihindari, karna hal 

seperti ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan 

kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan 

ketentraman batin angogota keluarga yang datanngnya dari luar linngkungan keluarga 

antara lain adalah :61 

1) Faktor manusia yaitu, iri hati, fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma. 

2) Faktor alam bahaya alam, kerusuhan dan berbagai macam firus penyakit. 

3) Faktor ekonomi negara pendapatan tiap penduduk atau income perkapita 

rendah, inflasi. 

4) Faktor nilai hidup, yaitu sesuatu yang dianggap paling penting dalam 

hidupnya. 
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5) Nilai hidup merupakan “konsepsi”, artinya gambaran mental yang 

membedakan individual atau kelompok dalam rangka mencapai sesuatu 

yanng diinginkan.  

6) Faktor tujuan hidup yaitu sesuatu yang akan dicapai atau sesuatu yang 

diperjuangkan agarnilai yang merupakan patokan dapat tercapai dengan 

demikian tujusn hidup tidak terlepas dari nilai hidup. 

7) Faktor setandar hidup yaitu tingkatan hidup yang merupakan suatu 

patokan yang ingin dicapai dalam memenuhi kebutuhan. 

 Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1987 yang dilakukan oleh BPS 

membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga maka semakin besar 

proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan daripada untuk bukan makanan. Ini 

berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, maka semakin kecilpula bagian 

pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga 

secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Dalam memahami 

realita tingkat kesejahteraan, pada dasarnya dapat beberapa faktor yang menyebabkan 

tingkat kesejahteraan antara lain adalah :62 

1) Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat  

2) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi 

rumah tangga atau masyarakat. 

3) Potensi regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang 

mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan 
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4) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan 

pemasaran pada skala lokal, regional dan global. 

D. Kesejahteraan (Falah) Masyarakat Dalam Ekonomi Islam  

1. Konsep Kesejahteraan (Falah) Masyarakat Dalam Ekonomi Islam  

 Dalam konsep islam, terdapat satu titik awal yang harus kita perhatiakan, 

yaitu ekonomi islam sesungguhnya bermuara pada aqidah islam, yang bersumber dari 

dari syariatnya. Syariat tersebut merupakan hukum atau ketepatan-ketepatan Allah 

dari Al-Qur’an dan Hadist. Menurut M. Umer Chapra, ekonomi islam adalah sebuah 

pengetahuan yang membantu realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan 

distribusi sumberdaya yang terbatas pada koridor yang mengacu pada ajaran islam 

tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku makro ekonomi yang 

berkesinambungan dan tanpa kesenambungan lingkungan.63 

 Sedangkan menurut Muhammad bin Abdullah Arabi, ekonomi islam adalah 

kumpulan prinsip-prinsip umum ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur’an dan sunah 

Nabi SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu 

denngan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. 64  Adapun menurut 

Abdul Manan, ekonomi islam merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang 

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.65 
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 Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, maka ekonomi islam 

merupakan suatu kajian ilmu yanng mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi 

yang dihadapi oleh suatu masyarakat dengan berlandaskan pada hukum-hukum 

syariat islam yaitu : 

1) Al-Qur’an, merupakan wahyu kalam Allah SWT yang diturunkan muslim 

dalam rangka menuntun kehidupan di Dunia. 

2) As-Sunah, merupakan prilaku Nabi Muhammad Saw, yang dijadikan teladan 

oleh umatnya. 

3) Ijma’, merupakan kesepakatan para imam mujtahid diantara umat islam pada 

suatu masa rasulullah saw wafat, terhadap hukum-hukum syara’ tentang suatu 

masalah. 

4) Qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan 

hukumnya dalam Al-Qur’an dan Al-hadis dengan hal lain yang sudah ada 

ketentuan hukum karena adanya persamaan penyebab. 

 Alfalah diambil dari kata lain falah yang bermakna zhafara bima yurid 

(kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut falah yang artinya menang, 

keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat.66Falah berasal dari bahasa 
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arab dari kata kerja aflaha-yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan 

kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.67 

 Dari pengertian diatas falah bisa diartikan sebagai kebahagiaan, 

keberuntungan, kesuksesan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia 

bersifat lahir dan batin, yang menngukur tingkat kebahagiaan karna ia bersifat 

keyakinan dalam diri seseorang. Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia 

dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup 

manusia secara seimbang. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan memberikan 

dampak yang disebut dengan maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik 

material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang paling mulia.68 

 Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan 

dengan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau 

keterunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari lima tujuan dasar ini 

dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:69 

a) Kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 
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b) Kebutuhan sekunder yang terdiri dari semua kegiatan dalam hal-hal yang 

tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintanngan dan kesulitan 

dalam hidup. 

c) Kebutuhan tersier mencakup kegiatan dalam hal-hal lebih jauh dari sekedar 

kenyamanan saja,yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan 

menghiasi hidup. 

 Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan karna itu dia 

dapat mengembangkan kepribadian nya hanya dalam masyarakat. Sholat lima kali 

dalam islam adalah wajib dalam jamah, demikian pula ziarah kemekah wajib bagi 

yang mampu. Orang islam diperintahkan sholat lima kali sehari tetapi juga 

diperintahkan melaksanakan perdaganngan (usaha) mereka dan berdagang setelah 

sholat.70 

 Kesejahteraan masyarakat yang didambakan dalam Al-Qur’an tercermin dari 

surga yang dihuni oleh adam dan istrinya, surga diharapkan menjadi arah pengabdian 

adam dan hawa sehingga bayang-bayang surga diwujudkan di bumi, serta kelak 

dihuninya di akhirat secara hakiki, masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang 

surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi dapat 
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dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah kepada adam,seperti yang telah di 

sampaikan pada Qs. Taha (20) : 117-119 :71 

نَا َذا َعُدّوٞ لََّك َولَِزۡوِجَك فََال  فَقُۡل ٔـَاَدُم إِنَّ ھَٰ ٓ   ١١٧فَتَۡشقَٰىٓ  ٱۡلَجنَّةِ  یُۡخِرَجنَُّكَما ِمَن یَٰ

  ١١٨لََك أَالَّ تَُجوَع فِیھَا َوَال تَۡعَرٰى  إِنَّ 

  ١١٩َوأَنََّك َال تَۡظَمُؤْا فِیھَا َوَال تَۡضَحٰى  

Artinya : (117) Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah 
musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia 
mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi 
celaka. (118) Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak 
akan telanjang, (119) Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan 
tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". 

 

 Dari pemaparan ayat diatas jelas bahwa pangan,sandang, dan papan yang 

diistilahkan dengan tidak lapar, dahafa, telanjang, dan kepanasan semuanya telah 

dipenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan untuk 

utama kesejahteraan sosial. Inilah rumusan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-

Qur’an. Rumusan ini dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial yang pada 

kenyataannya dapat menyempit dan meluas sesuai dengan kondisi pribadi masyarakat 

serta perkembangan zaman. Untuk masa kini, kita dapat berkata bahwa yang sejahtera 

adalah yang terhindar dari masa takut terhadap penindasan, kelaparan, penyakit, 

kebodohan, serta masadepan diri dan keluarga bahkan lingkungan.72 
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 Pendefinisian islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan yang 

komperehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut islam mencakup dua 

pengertian yaitu73: 

a. Kesejahteraan Holistik dan Seimbang 

 Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual 

yang mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, 

karenanya kebahagian haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. 

Demikian juga manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan 

bahagia jikan terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya. 

b. Kesejahteraan di Dunia dan di Akhirat 

 Sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi di alam setelah 

kematian ataupun kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia 

ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal 

ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan diakhirat lebih diutamakan, sebab dia 

merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan 

dunia. 

 

                                                             
73Pusat Kajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Op, Cit, hlm. 4 



 

 

 Sumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam 

ekonomi yakni :74 

a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian 

dan konsentrasi pada kebenaran. 

b. Pertangungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai 

tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tangung jawab untuk 

berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. 

Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau untuk kelompok tertentu saja. 

c. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan 

mendoronng terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan 

masyarakat, karna islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun 

juga menempatkan hubungan herizontal ini secara seimbang.75 

 Agar kesejahteraan dimasyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam 

mencakupi kebutuhan masyarakat, baik dasar atau primer, sekunder, maupun 

tersierdan pelengkap. Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti 

pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus 
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berusaha untuk mencakup keseluruahan kebutuhan komplemen lain nya, selama tidak 

bertentangan dengan syariah sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.76 

 Dalam ekonomi islam kesejahteraan dapat dikendalikan oleh distribusi 

kekayaan melalui zakat, infaq dan sodaqoh. Dengan pengendalian distribusi kekayaan 

tersebut maka kebutuhan individu seperti sandang, pangan, 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. 

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam  

 Islam tidak melarang islam berkonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan 

sehingga memperoleh maslahat dan kemanfaatan yanng setinggi-tinggi nya bagi 

kehidupan. Hal ini merupakan dasar dan tujuan dari syari’ah islam itu sendiri, yaitu 

maslahat al-ibad (kesejahteraan hakiki bagi manusia) dan sekaligus sebagai cara 

untuk mendapatkan falah (keberuntungan) yang maksimum. Pemenuhan kebutuhan 

yang diperolehkan dalam islam berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia 

beserta alat-alat pemuasnya tidak hanay berkenaan dengan bidang materi tetapi juga 

rohani. 
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 Dalam pandangan islam, kehidupan yang baik (kesejahteraan) terdiri dari dua 

unsur yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya yaitu :77 

a. Unsur Materi  

Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan keadaan manusia 

dalam menikmati apa yang telah allah berikan dimuka bumi ini berupa 

perhiasan dan hal-hal yang baik (thayyibat). Al-qura’an dan sunnah nabiwiyah 

telah menerangkan hal-hal yang baik dalam unsur materi yaitu: 

1) Makanan dan Minuman  

Makanan dan minuman yang baik-baik lagi lezat dan wangi seperti 

daging, buah-buahan, susu, madu, air tawar yang mengalir, dan 

menyegarkan.  

2) Pakaian dan Perhiasan  

Allah memberikan nikmat kepada hamba-Nya dengan menjadikan 

mereka buat pakaian dan perhiasan. Tujuan utama pakaian adalah 

menutup aurat. Perhiasan adala sesuatu yang dipakai berhias secara 

lahir. Pakaian termasuk daharuriat (kebutuhan yang tidak boleh tidak 

harus terpenuhi), sedangkan perhiasan sebagai penambah dan 

pelengkap. 
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3) Tempat Tinggal  

Tempat tinggal yang baik adalah nikmat yang Allah berikan. 

4) Kendaraan  

Allah berfirman tentang kendaraan yang baik dari jenis hewan maupun 

kendaraan biasa dalam surat an-Nahl ayat 9 : 

 ِ بِیلِ قَۡصُد  َوَعلَ�ٱ�َّ   ٩َوِمۡنھَا َجآئِٞرۚ َولَۡو َشآَء لَھََدٰ�ُكۡم أَۡجَمِعیَن  ٱلسَّ
 

Artinya : Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di 
antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, 
tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).78 
 

5) Kehidupan Suami Istri  

Tentang kehidupan suami istri dan keluarga Allah berfirman dalam 
surat an-nahl ayat 72 : 

ُ َوٱ ِجُكم بَنِیَن َوَحفََدٗة َوَرَزقَُكم  �َّ ۡن أَۡزَوٰ ٗجا َوَجَعَل لَُكم مِّ ۡن أَنفُِسُكۡم أَۡزَوٰ َجَعَل لَُكم مِّ
َن  ِتۚ مِّ ِطلِ أَفَبِ  ٱلطَّیِّبَٰ ِ یُۡؤِمنُوَن َوبِنِۡعَمِت  ٱۡلبَٰ    ٧٢ھُۡم یَۡكفُُروَن  ٱ�َّ

 
  

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu 
sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak 
dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka 
Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari 
nikmat Allah ?79 
 

6) Permainan (hiburan) 

Islam membolehkan permainan yang baik seperti mendengar nyanyian 

yang baik dan lagu yang menyenangkan, bermain dengan kuda dan 

olahraga, bermain yang mentegarkan atau monoton nya, guyonan yang 
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bukan dusta dan hal-hal lain nya yang menyebabkan keindahan hidup, 

dan kesenangan batin. Permainan yang bersih dan baik adalah salah 

satu kebutuhan dari kebutuhan-kebutuhan pribadi dan masyarakat, 

tetapi tidak boleh berlebihan dan melenceng jauh dari nilai dan akhlak, 

dan menjadi alat yang merusak hati dan fikiran, maka hal itu 

diharamkan dan dilarang. 

7) Zuhud (kesederhanaan yang dianjurkan islam)  

Zuhud adalah kemampuan mengatasi sahwat kehidupan gemerlapnya 

dunia dan mendahulukan akhirat dari pada dunia, jika keduanya 

bertentangan.80 

b. Unsur Spritual  

Kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya semata-mata 

mengandalkan kehidupan material saja. Bisa jadi seseorang telah memiliki 

dengan cukup makanan yang enak, minuman yang menyegarkan, pakaian 

yang megah, kendaraan yang mewah, rumah yang luas dan istri yang cantik. 

Walaupun demikian, ia belum tentu mencapai kehidupan yang baik atau 

sejahtera.  

Sesungguhnya landasan kehidupanyang baik atau sejahtera adalah : 

1) Ketenangan jiwa 

2) Kelapangan dada  

3) Ketentraman hati 
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 Apabila seseorang mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu 

bukan lah pada mengumpulkan dunia. Bukan terletak pada pemikiran harta yang 

bertumpuk dari emas dan perak. Betapa banyak orang yang memiliki tumpukan harta 

karun, tetapi dia terhalang dari padanya, disiksa dengannya, padahal harta itu 

digenggamnya.  

 Pada zaman sekarang, kita lihat betapa banayak milyuner yang selama 

hidupnya terhalang dari kenikmatan yang mudah didapat oleh fakir dan miskin. 

Mereka ditimpa penyakit diabetes, darah tinggi, lemah jantung atau yang lainnya 

yang kini banyak tersebar dikalangan orang-orang kaya. 

 Semua itu memperkuat kenyataan bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan 

terletak pada suatu yang lain bukan pada limpahan kekayaan, tumpukan harta, dan 

simpanan milyaran rupiah. Sesuatu itu adalah iman yang benar dan amal yang 

saleh.81 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum  Desa Kalirejo  

1. Visi dan Misi Desa Kalirejo 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan memiliki 

arah kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan 

system pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, pada awal pemerintahan 

kami menyusun Visi dalam jangka menengah untuk 5 tahunsebagai pedoman, 

pegangan dan haluan dalam mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan Desa 

Kalirejo. Adapun Visi tersebut sebagai berikut: “Dengan Perilaku Budi Luhur 

Terwujudlah Masyarakat Adil Makmur dan Sejahtera yang Agamis”. 

Pemerintahan yang baik mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Kalirejoyang bersih, yang terbebas dari praktik KKN serta 

memenuhi aspek tertib administrasi pemerintahan. Sedangkan efisiensi dan efektifitas 

pelayanan mengarahkan peningkatan standard mutu pelayanan kepada masyarakat 

desa Kalirejo.  

Adapun yang dimaksud kemandirian masyarakat adalah masyarakat Desa 

Kalirejo yang mampu bertunpu pada kemampuan dan kekuatan sendiri dalam rangka 

peningkatan taraf kehidupan serta turut aktif dalam pembengunan Desa Kalirejo.  



 

 

Dengan mencermati visi jangka menengah tersebut maka misi Desa Kalirejo 

untuk 5 tahun yang berjalan sejak awal pemerintahan merupakan penjabaran dari visi 

tersebut. Adapun rumusan misi tersebut adalah sebagi berikut: 

1) Menciptakan pemerintahan yang baik (good govermence) yang demokratis.  

2) Mewujudkan system administrasi desa yang berlandaskan transparansi 

sehingga program kegiatan dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka 

pencapaian akuntabilitas pemerintahan desa.  

3) Meningkatkan Standar pelayanan kepada masyarakat.  

4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui 

program-program pemberdayaan masyarakat.  

5) Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) dibidang 

pemerintahan, perhubungan dan produksi.  

6) Meningkatkan produksi pertanian dengan mengupayakan pendistribusian 

pupuk dan benih tapat waktu.  

2. Sejarah Singkat Desa Kalirejo 

Desa Kalirejo terbentuk sekitar pertengahan tahun 1950 oleh dua belas orang 

pendatang dari Lampung Selatan yang di pimpin oleh Bapak Karto Sentono, dua 

belas orang tersebut yaitu: Karto Sentono, San Mukri, Abdul Rahman, San Mukmin, 

Atmo, Udo Prayitno, Ali Dikromo, Muso, Madi Kromo, Batin Tiyang, Hakim dan 

Batin Bandar. Mereka merintis dan membuka hutan dan di beri nama Umbul Pring, 

setahun kemudian diganti nama menjadi Umbul Kaliwayah, pada waktu itu segala 

peraturan dan berbagai macam hal harus patuh dan melapor kepada seorang 



 

 

pemimpin yaitu Pesirah Marga Anak Tuha namun semakin lama pertumbuhan 

penduduk semakin pesat, sehingga pada tahun 1953 Umbul Kaliwayah telah 

memenuhi syarat untuk menjadi perkampungan yang diresmikan oleh bapak Syahri 

Jaya Diwirya, bupati tingkat II Lampung Tengah, saat peresmian kampung ini di beri 

nama Kampung Kalirejo yang artinya kampung yang makmur. 

Pada waktu itu mereka dibawah pengawasan kepala negeri Seputih Barat. 

Pada tanggal 7 April 1954 mereka telah membuat pasar caplek atau pasar kecil untuk 

kepentingan orang belanja sehari-hari. Pada tanggal 15 Juli 1956 telah datang petugas 

dari tingkat II Lampung Tengah untuk mengatur wilayah administrasi Kalirejo yang 

di pimpinan oleh Bapak Sumadi Sidarto (mantan sekertaris tingkat II Lampung 

Tengah). Pada tahun 1969 mulai pemekaran daerah dan masing-masing desa 

dikepalai oleh kepala desa, karena begitu pesatnya perkembangan penduduk Desa 

Kalirejo dan mungkin dipandang setrategis, maka Kalirejo dipilih sebagai Kecamatan 

Kalirejo. Desa Kalirejo termasuk kedalam Kabupaten Lampung Tengah. 

Kecamatan Kalirejo sendiri terbagi menjadi beberpa desa diantaranya:  

a. Desa Poncowarno kecamatan Kaliejo  

b. Desa Sribasuki kecamatan Kalirejo  

c. Desa Sendang Agung kecamatan Kalirejo  

d. Desa Watuagung kecamatan Kalirejo  

e. Desa Kaliwungu kecamatan Kalirejo  

f. Desa Kalirejo kecamatan Kalirejo  



 

 

g. Desa Sridadi kecamatn Kalirejo  

h. Desa Sukosari kecamatan Kalirejo  

i. Desa Srimulyo kecamatan Kalirejo  

j. Desa Kalidadi kecamatan Kalirejo  

3. Kondisi Geografis Desa Kalirejo  

Desa Kalirejo adalah salah satu desa yang  berada dalam wilayah kecamatan 

Kalirejo, kabupaten lampung tenggah, yang dapat ditempuh dengan waktu 2-3 jam 

dengan jarak krang lebih 80 Km, Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo merupakan desa 

atau kelurahan dengan kondisi yang secara fisik dapat dikatakan tertata rapi dan 

dengan kondisi jalan yang hampir semuanya diaspal. Desa Kalirejo memiliki luas 

wilayah sekitar 900 Ha dengan ketinggian 125 m dari permukaan air laut, yang terditi 

atas : 

a. Pemukiman penduduk  : 515 Ha 

b. Perkebunan rakyat  : 197 Ha 

c. Persawahan   : 150 Ha 

d. Peladangan/tanah kering : 35 Ha 

e. Pemakaman    : 3 Ha 

Adapun batasan batas-batas wilayah desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo adalah 

sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kaliwungu  

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Balairejo  

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Way Krui  



 

 

d. Sebelah barat berbatsan dengan Desa Kalidadi  

Desa Kalirejo dikelilingi oleh perkebunan dan persawahan, hal ini di 

manfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Saat ini jumlah tanah sebagian 

besar sudah dijadikan pemukiman warga, pembangunan masjid, sekolah dan 

bangunan lainnya, hanya 35% tanah yang masih kosong.  

4. Kondisi Demografi Desa Kalirejo  

a. Jumlah Penduduk  

Jumlah penduduk desa kalirejo terdiri dari 7708 jiwa. Dari jumlah ini terbagi 

3552 penduduk laki-laki dan 4156 penduduk perempuan. Jadi dapat dilihat bahwa 

47% penduduk adalah laki-laki, dan 53% penduduknya adalah perempuan. Berikut 

merupakan rincian golongan umur masyarakat desa kalirejo : 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Golongan Umur Mayrakat 

Desa Kelirejo 

Golongan umur  Laki-laki  Perempuan  Jumlah 

0-4 tahun  158 162 320 
5-6 tahun  140 244 384 

7-13 tahun 399 296 695 

14-16 tahun 180 240 420 

17-24 tahun 275 789 1064 

25-54 tahun 2120 2130 4250 

55 tahun keatas  280 295 575 

Jumlah  3552 4156 7708 
 

Sumber : Monografi Desa Kalirejo 2016 



 

 

Komposisi jumlah penduduk dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin  di 

Desa Kalirejo. Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di Desa Kalirejo 

berjumlah 7708 jiwa. Jumlah penduduk berjenos kelamin perempuan dan berjenis 

kelamin laki-laki hampir setara meskipun banyak pendudukn yang berjenis kelamin 

perempuan.  

b. Penduduk berdasarkan agama  

Penduduk Desa Kalirejo dilihat dari sisi agama mayoritas beragama islam. 

Dan ada juga yang beragama non muslim, berikut ini adalah tabel persentase menurut 

keagamaan: 

Tabel 2 

Penduduk Berdasarkan Agama 

No Agama Persentase 
1 Islam 94% 
2 Katholik 6% 

Sumber : Monografi Desa Kalirejo 2016 

Berdasarkan keagamaan mayoritas penduduk desa kalirejo adalah beragama 

islam, adapun fasilitas ataupun tempat ibadah berdasarkan agama atau keyakinan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 

Fasilitas Berdasarkan Tempat Ibadah 

No Fasilitas Jumlah 
1 Masjid 4 
2 Musholah 3 
3 Gereja - 

Sumber : Monografi Desa Kalirejo 2016 



 

 

c. Sarana Pendidikan  

Sarana pendidikan yang ada didesa kalirejo merupakan desa yang bisa 

dikatakan pendidikannya baik, hal ini terjadi karena desa kalirejo merupakan desa 

yang terletak dekat dengan jalan lintas. 

Tabel 4 

Berdasarkan Sarana Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah  
1 TK 2 
2 SD 4 
3 SMP 2 
4 SMA 3 
5 Universitas - 

Sumber : Monografi Desa Kalirejo 2016 

d. Sarana Umum  

Desa kalirejo memiliki sarana umum yang digunakan untuk kesejahteraan 

masyarakat dan meningkatkan rasa aman dan nyaman. Adapun sarana yanng ada 

didesa kalirejo adalah sebagai berikut : 

Tabel 5 

Berdasarkan Fasilitas Umum 

No Fasilitas Jumlah 

1 Balaidesa 1 

2 Puskesmas 1 

3 Poskamling 5 

Sumber : Monografi Desa Kalirejo 2016 

 



 

 

e. Kondisi Perumahan  

Kondisi perumahan dapat dikategorikan dari bentuk permanen, semi 

permanen, dan tidak permanen. Data kondisi rumah nmasyarakat sebagai berikut : 

Tabel 6 

Kondisi Rumah 

Sektor Perumahan  Klasifikasi  Jumlah  
10-15 Permanen  13 

5-9 Semi permanen 8 
4-8 Tidak permanen  5 

Sumber : Monografi Desa Kalirejo 2016 

f. Kondisi Perekonomian  

Mata pencaharian masyarakat Kalirejo rata-rata adalah petani sehinggga lebih 

bersifat nitrogen. Masyarakat memanfaatkan tanah yang subur dengan bercocok 

tanam dengan menanam berbagai macam tanaman seperti coklat, karet, sawit dan 

lainnya. Namun ada juga masyarakat yang memanfaatkannya untuk usaha berbisinis. 

Selain itu juga masyarakat ada yang bekerja di instansi pemerintahan dan lain 

sebagainnya, masyarakat akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi 

kebutuhannya dengan menekuni berbagai pekerjaan. 

Adapun kondisi perekonomian masyarakat Desa Kalirejo dilihat dari kondisi 

pertanian yang ada di Desa Kalirejo: 

 

 

 



 

 

Tabel 7 

Kondisi Pertanian 

No Kondisi Pertanian Luas Lahan 
1 Ladang 197 Ha 
2 Padi sawah 150 Ha 
3 Kebun rakyat 35 Ha 

 Jumlah  382 Ha 
Sumber : Monografi Desa Kalirejo 2016 

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalirejo  

Dalam setiap desa yang baik, harus ada pembagian tugas, wewenang, dan 

tangung jawab, agar setiap petugas baik pemimpin maupun pekerja dapat mengetahui 

dengan jelas yang menjadi petugas nya. Dengan adanya pembagian tugas, kemudahan 

dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sehingga terjadi koordinasi antara petugas 

satu dengan petugas lainnya akan terlaksana. Penentuan tugas dan tanggung jawab ini 

dapat diketahui melalui struktur organisasi. 

Adapun struktur pemerintah desa kalirejo adalah sebagai berikut : 

Tabel 8 
Struktur Organisasi Desa Kalirejo 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Monografi Desa Kalirejo 2016 

Kepala Desa 
(M. Khosin) 

 
Sekertaris 

Desa 

Kaur 
pemerintahan 
(Sulaiman) 

Kaur 
pembangunan 

(Susilo) 

Kaur 
kesejahteraan 
masyarakat 
(Harjono) 

Kaur 
Keuangan 
(Sukadi) 

Kaur  
Umum 

(Muslaiman) 
 



 

 

Sebagaimana dengan ekstensinya dan keberadaan Desa Kalirejo, memiliki 

struktur kepengurusan yang menjadi roda pengerakan dan memantau dalam 

menjalankan seluruh komponen yang ada pada pemerintahan desa. 

Dengan adanya komponen kepengurusan yang tersusun diatas merupakan 

kegiatan dari adanya sebuah organisasi yang di jalankan untuk menjadikan dan 

mewujudkan kegiatan yang ada di desa. Adapun susunan struktur kepengurusan desa 

kalirejo yakni, kepala desa, sekertaris desa, kepala urusan dan kepala dusun, rukun 

tetangga, dan rukun warga. 

a. Kepala Desa  

Adalah pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan kepala desa adalah 6 

tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa masa jabatan. Kepala desa 

tidak bertangung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan oleh camat. 

b. Sekertaris Desa  

Merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas 

khususnya membantu kepala desa dibidang atministrasi dan memberikan pelayanan 

teknis atministratif kepada seluruh perangkat desa membantu kepala desa dalam 

menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa. 

c. Kepala Dusun  

Orang yang mengertahui sebuah dusun, sebuah wilayah disuatu desa atau 

unsur pelaksanaan tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala dusun 

diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama Bupati/wali kota madya kepala 

daerah tingkat II atas usul kepala desa.  



 

 

Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa 

RT dan RW, masa jabatan seorang kadus paling lama biasanya 5 tahun , mingikuti 

sistem pemerintahan yang ada di desa. 

B. Gambaran Umum Home Industri Budidaya Jamur Tiram  

1. Sejarah Singkat Berdirinya Home Industri Budidaya Jamur Tiram 

Home industri budidaya jamurtiram di desa kalirejo pertama kali mendirikan 

adalah bapak nasihin, beliau berkata sebelum menjalankan usaha budidaya jamur 

tiram terlebih dahulu beliau menjalankan usaha pembuatan genting dan batu bata, 

karna pada saat itu usaha yang beliau jalankan mengalami kebangkrutan dikarnakan 

semakin banyak nya pesaing dan berkurangnya bahan baku. 

Usaha budidaya jamur tiram didirikan pada tahun 2010, pada saat itu di desa 

kalirejo belum ada yang menjalankan usaha budidaya jamur tiram, karna proses 

budidaya jamur tiram tergolong rumit, sehingga banyak masyarakat yang tidak 

tertarik untuk mencoba budidaya jamur tiram. Namun bapak nasihin tetep mencoba 

untuk melanjutkan usaha budidaya jamur tiram hingga sekarang, seiring berjalan nya 

waktu bapak nasihin mulai mengembangkan usahanya dengan tidak hanya 

membudidaya jamur tiram tetapi beliau mencoba keberuntungan memalalui 

pembuatan baglog atau bibit jamur. Hingga pada akhirnya berkembanglah usaha 

budidaya jamur tiram tersebut dan bertambahnya warga yang menjalankan usaha 

home industry budidaya jamur tiram. 

 

 



 

 

2. Jumlah Produsen Jamur Tiram  

Kegiatan ekonomi sekala kecil pada umumnya mudah dilakukan oleh 

individu-individu lainnya dan kelompok masyarakat miskin berpendidikan rendah 

dan ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan mereka atau mengurangi jumlah 

pengangguran yang ada. Home industry merupakan wadah bagi sebagian besar 

masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan 

memberikan andil besar serta menduduki peran strategis dalam pembangunan 

ekonomi di desa Kalirejo.  

Desa Kalirejo mempunyai potensi baik dibidang usaha kecil ya itu home 

industry  budidaya jamur tiram. Adapun jumlah home industry budidaya jamur tiram 

yang ada di desa Kalirejo sebanyak 6 kepala rumah tangga. Hingga saat ini usaha 

industri jamur tiram menjadi pekerjaan pokok warga meskipun ada juga yang 

menjadikan budidaya jamur tiram ini sebagai usaha sampingan. Dari wawancara yang 

telah dilakukan di dapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 9 

Data Budidaya Jamur Tiram 

No Nama Jk Usia Pekerjaan Pokok 
1 Nasihin  L 55 Produksi jamur tiram  
2 Yatino L 50 Produksi jamur tiram 
3 Supardi L 43 Petani  
4 Suroto L 38 Wiraswasta  
5 Bagio L 53 Petani  
6 Turinah  P 52 Produksi jamur tiram 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 



 

 

3. Proses Budidaya Jamur Tiram  

Usaha budidaya jamur tiram seringkali mengalami kegagalan karena teknik 

dan cara budidaya yang kurang benar. Meskipun gampang, perlu diperhatikan faktor-

faktor seperti lingkungan, kebersihan, serta konsistensi selama perawatan. Jika faktor-

faktor tersebut tidak bisa dipenuhi dengan baik maka hasilnya pun kurang optimal 

bahkan besar kemungkinan berpotensi mendatangkan kegagalan.82 

Jamur tiram putih berwarna putih agak krem dengan diameter tubuh 3-14 cm. 

Jamur ini memiliki miselium. Tubuh buah jamur inilah yang bernilai ekonomis tinggi 

dan menjadi tujuan dari budidaya jamur tiram. Teknik budidaya jamur tiram mulai 

dari persiapan hingga pasca panen sangat perlu diperhatikan agar pelaku usaha benar-

benar memahami sehingga lebih menguasai dalam pemeliharaan maupun 

pengendalian hama tanaman.83 

Sebelum melakukan penanaman, hal-hal yang menunjang budidaya jamur 

tiram harus sudah tersedia, diantaranya rumah kumbung baglog, rak baglog, bibit 

jamur tiram, dan peralatan budidaya. Dalam proses budidaya jamur tiram terdapat 

beberapa tahap. Tahap pertama yaitu membuat baglog atau media tanam dan tempat 

untuk menginokulasikan bibit jamur dalam media tanam tersebut. Media tersebut 

kemudian disimpan ke dalam sebuah kumbung hangat sehingga akan ditumbuhi 

miselium yang berwarna putih seperti kapas. Tahap kedua adalah menumbuhkan 

miselium yang sudah tumbuh dalam media taman sampai menjadi jamur. 

                                                             
82Nasihin (Pemilik Home Industri Budidaya Jamur Tiram ), wawancara, Kalirejo, Sabtu 08 

April 2017 
83Ibid  



 

 

1. Media Tanam Jamur Tiram 

Media tanam jamur tiram sebenarnya tidak hanya berasal dari serbuk gergaji 

kayu saja, melainkan ada berbagai alternatif pilihan bahan sebagai pengganti serbuk 

kayu, antara lainnya dapat berasal dari berbagai macam ampas, seperti misalnya 

ampas kopi, ampas kertas, ampas tebu, atau ampas teh. 

Selain serbuk gergaji kayu, media tempat tumbuh juga terdiri dari bekatul 

(dedak) halus, tepung jagung, kompos, kapur dan air. Media berupa dedak/bekatul 

dan tepung jagung berfungsi sebagai substrat serta penghasil kalori untuk 

pertumbuhan jamur. Pemberian kapur (CaCo3) pada media selain berfungsi untuk 

mengatur keasaman media tanam juga berfungsi sebagai sumber mineral. Keasaman 

yang sebabkan oleh miselium jamur ini dapat dinetralisir oleh kalsium dalam kapur, 

sehingga pemberian kapur pada media tanam sangat diperlukan untuk 

mengoptimalkan hasil panen. Adapun komposisi media semai jamur tiram terdiri dari 

serbuk gergaji 100 kg; tepung jagung 10 kg; dedak halus atau bekatul 10kg; kompos 

0,5kg; kapur (CaCo3) 0,5kg; serta air 50-60%. Media tanam kemudian diletakkan 

dalam kantong plastik bening tanah panas (PE 0,002) berukuran 20cm x 30cm. 

2. Sterilisasi Bahan Dan Baglog Budidaya Jamur Tiram 

Proses sterilisasi media tanam ini meliputi sterilisasi bahan dan sterilisasi 

baglog. Sterilisasi bahan dilakukan menggunakan oven dengan suhu 100°C. 

Sterilisasi ini berlangsung selama 6-8 jam untuk diperoleh hasil lebih baik, dengan 

melakukan pemanasan diharapkan mikroorganisme pengganggu dapat ditekan, selain 

itu juga bertujuan mengurangi kadar air. Bahan-bahan yang disterilisai berupa serbuk 



 

 

gergaji kayu dan dedak (bekatul). Sebelum dimasukkan ke dalam oven, serbuk 

gergaji kayu dan dedak ini di campur menjadi satu terlebih dahulu kemudian 

ditambahkan air bersih sekitar 50-60%, campur bahan hingga benar-benar rata serta 

kalis agar mudah dikepal. Penambahan air ini berfungsi membantu proses penyerapan 

nutrisi oleh miselium. 

Kemudian bahan-bahan steril tadi dimasukkan ke dalam plastik sambil 

ditekan-tekan sedikit demi sedikit, perlu diperhatikan bahwa bahan-bahan yang 

dimasukkan harus sepadat mungkin untuk mengoptimalkan hasil. Semakin padat 

bahan dalam kantong plastik maka semakin banyak pula hasil produksi jamur tiram, 

untuk itu pastikan bahwa pemasukan bahan-bahan harus benar-benar padat. 

Tambahkan cincin paralon atau potongan bambu pada bagian atas kantong plastik 

terlebih dahulu sebelum akhirnya ditutup menggunakan sumbat kapas dan diikat 

dengan karet tahan panas. setelah dilakukan sterilisasi bahan, proses sterilisasi media 

tanam selanjutnya adalah sterilisasi baglog. Sterilisasi baglog pada budidaya ini dapat 

dilakukan dengan metode yaitu sterilisasi baglog menggunakan autoclave atau 

pemanas/Steamer dan sterilisasi menggunakan drum minyak. Setelah melakukan 

proses sterilisasi, baik sterilisasi bahan maupun sterilisasi baglog, langkah selanjutnya 

adalah proses pendinginan. Pada poses ini, baglog yang sudah disterilisasi tadi, yaitu 

selama 15 menit untuk sterilisasi menggunakan autoclave atau pemanas/steamer dan 

8 jam untuk sterilisasi menggunakan drum, baglog harus didinginkan sebelum 

dilakukan penanaman. 



 

 

3. Penanaman Jamur Tiram 

Penanaman jamur tiram dilakukan setelah semuanya dipastikan steril. Selama 

proses ini perlu diperhatikan suhu serta kelembaban udaranya. Suhu udara kondusif 

sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan miselium jamur tiram, suhu yang 

dibutuhkan berkisar antara 23-28°C, dengan suhu udara optimun pada 25°C. Siram 

lantai menggunakan air atau semprot lokasi menggunakan tangki sprayer jika cuaca 

terlalu terik dan berangin. Hal ini dilakukan untuk menurunkan suhu udara pada 

kisaran suhu ideal. Atur juga sirkulasi udara pada tempat budidaya jamur agar jamur 

tiram tetap mendapatkan udara segar. Tutup sebagian lubang sirkulasi udara jika 

angin sedang bertiup kencang. Pastikan kondisi lingkungan tetap kondusif untuk 

menopang pertumbuhan jamur tiram. 

4. Pemeliharaan Jamur Tiram 

Seperti halnya dalam budidaya lain, pemeliharaan tanaman merupakan faktor 

penting. Dalam hal ini, pemeliharaan selama budidaya adalah mengenai pengendalian 

hama penyakit jamur tiram. Hal ini penting sekali mengingat hama penyakit pasti 

selalu menyerang pada setiap budidaya apa saja terutama di bidang pertanian. 

Meskipun saat pembuatan baglog sampai penanaman semua media maupun tempat 

sudah disterilisisai, namun hama penyakit pasti selalu datang di setiap fase. Untuk 

mengoptimalkan hasil produksi, meminimalisir resiko serta mengendalikan hama 

penyakit adalah langkah-langkah paling tepat. 

 

 



 

 

5. Panen Jamur Tiram 

Kegiatan ini merupakan hasil akhir dari proses budidaya yang sangat dinanti-

nantikan oleh para petani. Mereka bisa tersenyum senang manakala hasil budidaya 

jamur tiram menuai keberhasilan, sebaliknya bahkan bisa menangis penuh kesedihan 

manakala hasil panen jamur tiram tak sesuai harapan. Pemanenan jamur tiram ini 

dilakukan secara bertahap. Pada prinsipnya, jamur tiram siap panen sudah berukuran 

cukup besar dengan tepi meruncing tetapi belum mekar penuh (belum pecah). 

Namun, dapat juga disesuaikan dengan permintaan pasar. Panen biasanya dilakukan 

saat berumur 40 hari setelah pembibitan. Pada kondisi ini, tubuh jamur tiram sudah 

berkembang maksimal, berkisar antara 3 mingguan dari saat buah jamur terbentuk. 

C. Kondisi Kesejahteraan Desa Kalirejo  

1. Jenis Pekerjaan  

Di desa Kalirejo luas wilayah 900 ha, terdiri dari 6 dusun dan 14 RT. Jumlah 

penduduk nya sebesar 7.708 jiwa. Keadaan ekonomi di desa kalirejo ini masih di 

dominasi oleh sektor pertanian hampir 60 % , namun masyarakatnya tidak mutlak 

petani. Perekonomian warga desa Kalirejo secara grafik bervariasi melihat latar 

belakang penghasilan dari sumber mata pencarian individu, sehingga timbul 

perbedaan yang sangat mencolok dari pola hidup dan kehidupan warga yang dilihat 

dari latar belakang pekerjaan nya yang meliputi, PNS, pengusaha, pedagang, petani, 

penggarap, dan buruh. 



 

 

Dari jenis pekerjaan diatas, banyak tanaman yang nilai ekonomisnya tinggi 

tetapi tidak dilaksanakan, diantaranya adalah: naman obat-obatan (jahe, lengkuas, 

mengkudu, dewa-dewi, kumis kucing dan lainnya), tanaman perkebunan, \tanaman 

pangan (bawang merah, terong, mentimun, dan lainnya). Potensi yang lebih 

menjanjikan adalah peternak sapi, kambing, penggemukan sapi, namun kegiatan ini 

sedikit warga yang menjalankan karna hambatan dari kegiatan ini adalah 

membutuhkan modal yang cukup banyak. Berikut adalah tabel jumlah penduduk desa 

Kalirejo berdasarkan mata pencarian. 

Tabel 10 

Jumlah Penduduk 

Berdasarkan Mata Pencarian 

No  Jenis Pekerjaan  Jumlah Jiwa  
1 TNI/POLRI 7 orang 
2 PNS 99 orang 
3 Swasta  75 orang 
4 Pedagang 244 orang 
5 Buruh tukang  79 orang 
6 Petani pemilik 859 orang 
7 Buruh tani 200 orang 
8 Pensiunan  15 orang 
9 Jasa  40 orang 

 Sumber: Dokumentasi Kelurahan Desa Kalirejo 2017 

2. Keadaan Kesehatan  

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial danb ekonomis. Salah satu 

ukuran yang sering digunakan untuki membandingkan keberhasilan pembangunan 



 

 

sumber daya manusia antara negara adalah Human Depvloment Index(HDI) atau 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indikator komposit 

yang terdiri dari: indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan 

(angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran ril perkapita).84 

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani ataupun rohani 

perlu disiapkan dari usaia dini, maka dari itu kegiatan posyandu dalam desa Kalirejo 

mempunyai andil yang sangat menentukan yang didukung dengan kesiapan kader, 

pamong desa dan bidan desa telah mengadakan kegiatan mantap terprogram dan 

penjadwalan yang teratur. Adapun di desa Kalirejo tidak ada gizi buruk (BMG) 

bawah garis merah. 

Disamping penimbangan setiap bulan, kader telah melaksanakan program 

imunisasi polio, campak dan sebagainya, dan tidak ketinggalan pula penyuluhan 

program keluarga berencana lainnya. 

3. Tingkat Pendidikan  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.85 

                                                             
84 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Indexs Pembanguanan Kesehatan Manusia, 

hlm. 11 
85Menurut UU No. 20 Tahun 2003 



 

 

Hampir 50% lebih masyarakat desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo telah 

menerapkan sekolah wijib 9 tahun, ada yang melanjutkan kejenjang SMA bahkan 

sampai ketingkat yang lebih tinggi yaitu diploma (D-I, D-II, D-III, dan D-IV) hingga 

strata 1 (S-1). Tetapi banyak juga masyarakat atau penduduk desa kalirejo hanya 

berpendidikan SD/sederajat dan hanya bertamatan SMP atau SMA dikarnakan faktot 

keadaan oranng tua yang kurang mampu dan tidak ada nya keinginan dari anak untuk 

melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Kebanyakan dari anak yang putus sekolah 

tersebut hanya ingin cepat-cepat mencari pekerjaan untuk membantu kehidupan 

ekonomi keluarga agar menjadi lebih baik. Berikut tabel tingkat pendidikan 

masyarakat desa Kalirejo : 

Tabel 11 

Tingkat Pendidikian Masyarakat 

No  Keterangan  Jumlah  
1 Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf  5 
2 Penduduk usia 7-15 tahun tidak sekolah  5 
3 Penduduk  tidak tamat SD/sederajat 506 
4 Penduduk tamat SD/sederajat  460 
5 Penduduk tamat ALTP/sederatat 1.087 
6 Penduduk tamat  SLTA/sederajat 2.090 
7 Penduduk tamat diploma I 147 
8 Penduduk tamat diploma II 168 
9 Penduduk tamat diploma III 258 

10 Penduduk tamat strata I 325 
11 Strata II - 

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Desa Kalirejo 2016 

 

 



 

 

4. Jenis Pendapatan Masyarakat  

Masyarakat desa Kalirejo sebagian besar pendapatannya di hasilkan dari 

petani dari buruh tani dikarnakan luas lahan pertanian yang ada diwilayah desa 

Kalirejo Kecamatan Kalirejo sebagian besar adalah bidang pertanian dan perkebunan. 

Masyarakat desa Kalirejo ini bervariasi, tidak mutlak sebagai petani dan pegawai 

saja. Ada beberapa masyarakat yang berpenghasilan dibidang industry, pedagang 

beserta pagawai negri sipil. Adapun besarnya pendapatan masyarakat desa Kalirejo 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 12 

Pendapatan Rata-Rata Masyarakat 

No  Jenis profesi  Pendapatan yang di peroleh 
perbulan  

1 Petani  Rp 1.000.000-3.000.000 
2 Home industri budidaya jamur  Rp 5.000.000-15.000.000 
3 PNS Rp 3.000.000-5.000.000 
4 Pedagang  Rp 1.500.000 
5 Buruh  Rp 1.000.000 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017  

D. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Home Industri Budidaya Jamur Tiram  

1. Tingkat Pendapatan Masyarakat  

Tingkat pendapatan masyarakat budidaya jamur tiram di ketahui bahwa setiap 

pendapatan bersih yang di peroleh dari masing-masing produsen budidaya jamur 

tiram berbeda-beda sesuai banyaknya produksi jamur. Dari hasil wawancara penulis 

dengan masyarakat home industri budidaya jamur tiram bahwa besarnya pendapatran 

ditentukan oleh banyaknya hasil panen yang berkisar antara 3 kwintal sampai 1 ton 



 

 

perbulan nya. Dari 6 populasi home industri budidaya jamur tiram yang ada hanya 2 

produsen yang memproduksi 1ton perbulan atau kurang lebih 50 kilo perharinya, dan 

pendapatan bersih yang diterimapun tidak sama tergantung kualitas hasil panen jamur 

tiram yaitu berkisar Rp.400.000 – Rp.500.000 perhari, dan 4 sisa nya hanaya 

memproduksi sekitar 6 kwintal perbulan atau kurang lebih 20 kilo perhari dan 

pendapatan bersihnya tidak lebih dari Rp.100.000 – Rp.300.000 perhari. 

2. Kompesisi pengeluaran masyarakat  

Pengeluaran rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia ini terbagi atas kebutuhan pangan (beras, lauk 

pauk, garam, gula, kopi, rokok, sabun, minyak tanah) sedangkan kebutuhan non 

pangan terbagi atas (pendidikan anak, pakaian, kesehatan, menabung, rekreasi, 

perbaikan rumah, listrik, pembelian barang dan pajak bumi dan pembangunan), 

perhitungan pengeluaran rumah tangga masyarakat home industry diperoleh dari 

jumlah pangan dan non pangan.  

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat produsen jamur tiram 

mengatakan bahwa konsumsi setiap hari tidak selalu sama. Penghasilan yang tidak 

menentu dilihat dari banyaknya atau sedikitnya masyarakat yang memproduksi 

kelanting. Jika pendapatan mereka banyak, maka kebutuhan konsumsi akan 

terpenuhi, jika pendapatan sedikit atau permintaan akan jamur tiram sedang sepi 

maka kebutuhan konsumsi akan meyesuaikan pendapatan yang diperoleh. Sedangkan 

pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga berada sesuai dengan kemampuan 



 

 

yang di dapat. Berikut merupakan tabel konsumsi masyarakat produsen jamur tiram 

di desa Kalirejo : 

Tabel 13 

Pola Konsumsi Masyarakat Dibidang Industri Jamur Tiram 

No  Pola konsumsi  Jumlah pengeluaran  
1 Pengeluaran modal usaha perproduksi  Rp.1.500.000 – 2.500.000 
2 Pengeluaran makan perhari  Rp.30.000 – 50.000  

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017  

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat produsen 

jamur tiram berbeda. Dilihat dari pengeluaran modal usaha yang berkisar antara 

Rp.1.500.000 – Rp. 2.500.000 per setiap produksinya. Ini menunjukkan bahwa 

pengeluaran makanpun berbeda setiap produsen jamur tiram, yaitu Rp.30.000 – 

Rp.50.000 per hari. 

3. Pendidikan Dan Keagamaan Masyarakat  

Masyarakat produsen home industry budidaya jamur tiram pada umumnya 

dapat tulis baca. Hal ini dapat dittunjukkan dengan pengakuan kepala desa Kalirejo 

bahwa masyarakat desa bebas buta aksara, khususnya masyarakat produsen jamur 

tiram. Namun demikian masyarakat produsen jamur tiram desa Kalirejo secara formal 

ada beberapa yang hanya tamat sekolah dasar (SD). Berikut tabel pendidikan dan 

keagamaan masyarakat produsen jamur tiram di desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo : 

 

 

 



 

 

Tabel 14 

Pendidikan Dan Keagamaan Masyarakat Produsen Jamur Tiram 

No  Nama  Jenis 
kelamin  

Usia  Pendidikan 
terakhir 

Agama  

1 Nasihin  L 55 SMA Islam 
2 Yatino L 50 SMP Islam 
3 Supardi L 43 SD Islam 
4 Suroto L 38 SMA Islam 
5 Bagio L 53 SMA Islam 
6 Turinah  P 52 SD Islam 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017  

Dari tabel diatas diketahui bahwa peran pendidikan dalam mendirikan usaha 

budidaya jamur tiram ini tidak berpengaruh, beberapa dari pemilik industry jamur 

tiram hanya tamatan SD. Kemudian produsen jamur tiram yang menempuh 

pendidikan hanya sampai tamat sekolah dasar (SD) berjumlah 2 orang. Namun 

demikian masyarakat produsen jamur tiram yang hanya bertamatan SD tidak 

menguranngi keberhasilan usaha mereka. Banayak diantara nya juga yang mampu 

memenuhi kenutuhan pokok keluarga walaupun hanya bertamatan SD. 

Dari hasil wawancara penulis dengan seluruh masyarakat produsen jamur 

tiram mengenai tingkat pendidikan keluarga, menunjukan bahwa pendidikan keluarga 

masyarakat produsen jamur tiram dengan semua tingkatan sudah menerapkan wajib 

sekolah 9 tahun yaitu setara dengan tamatan SLTP, dan melanjutkan pendidikan 

hingga keperguruan tinggi hingga merantau, dan bersekolah keluar. Adapun sebagian 

masyarakat yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi disebabkan karena faktor dari 



 

 

kemauan anak tersebut yang kurang berminat melanjutkan sekolah serta kebutuhan 

hidup untuk pendidikan yang belum tercukupi. 

Sedangkan keagamaan menunjukkan bahwa masyarakat produsen jamur tiram 

semuanya beragama islam. Dalam hal ini agama atau kepercayaan bukan menjadi 

penghalang usha budidaya jamur tiram yang telah didirikan. 

4. Tingkat Kesehatan Dan Keamanan Masyarakat  

Kesehatan masyarakat produsen home industry budidaya jamur tiram secara 

umum cukup baik, tidak ada angka gizi buruk. Tempat prektek dokter hingga bidan 

praktek pun sudah ada. Meskipun fasilitas kesehatan dirasakan masih kurang. Hasil 

wawancara penulis dengan seluruh produsen jamur tiram mengatakan bahwa selam 

hidupnya tidak mengalami penyakit yanng serius, sehingga pengeluaran biaya untuk 

kesehatan tidak banyak, pengobatan yang diperlukan cukup dengan obat dari warung 

atau periksa kebidan setempat atau klinik setempat jika terjadi penyakit yang serius.86 

Dari hasil wawancara penulis bahwa masyarakat produsen jamur tiram masih 

sangat kurang mendapatkan fasilitas kesehatan. Sehingga seluruh masyarakat 

produsen jamur tiram berpendapat bahwa cukup dengan menggunakan obat warung 

saja untuk mengobati sakit yang diderita. 

 

 

 

                                                             
86Wawancara Penulis Dengan Seluruh Masyarakat Produsen Budidaya Jamur Tiram (3 April 

2017) 



 

 

5. Tingkat Perumahan Masyarakat  

Berdasarkan data kondisi rumah masyarakat di desa Kalirejo Kecamatan 

Kalirejo khususnya masyarakat produsen jamur tiram, maka diketahui indikator 

tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status 

kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Berikut adalah tabel tingkat perubahan 

masyarakat. 

Tabel 15 

Tingkat Perumahan Masyarakat Produsen Jamur Tiram 

No  Indikator  Tahun 2017 
1 Kepemilikan Rumah  Hak milik  
2 Jumlah KK 6 
3 Dinding Berkualitas Baik  33,3% 
4 Lantai Berkualitas Baik 33,3% 
5 Atap Berkualitas Baik 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat perumahan produsen jamur 

tiram dilihat dari indikator yang ada menunjukan 100% rumah masyarakat produsen 

jamur tiram sudah hak milik sendiri, kondisi dinding  2 dari 6 produsen budidaya 

jamur tiram atau sebesar 33,3% dikatakan dalam kondisi baik, kondisi lantai 2 dari 6 

produsen budidaya jamur tiram atau sebesar 33,3% dikatakan dalam kondisi baik hal 

ini ditunjukkan dari material lantai yang sudah menggunakan keramik, kondisi atap. 

Secara keseluruhan atau sebesar 100% kondisi atap rumah produsen budidaya jamur 

tiram sudah terbilang baik 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS PEMBAHASAN  

 

Hingga saat ini kemiskinan dan pengangguran masih merupakan masalah 

serius yang dihadapi Bangsa Indonesia. Berbagai langkah dan strategi yang dilakukan 

oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah (LSM) untuk menekan jumlah 

kemiskinan dan pengangguran terus diupayakan hingga kini. Meningkatnya jumlah 

orang miskin dan pengangguran yang terjadi di indonesia menurut pengamat 

ekonomi, kita telah banyak disebabkan oleh kesalahan dalam pengembangan 

kebijakan ekonomi makronya. Dengan menyadari dan mengembangkan ekonomi 

masyarakat dengan jalan mengembangkan kewirausahaan di sektor Usaha kecil dan 

Mengenggah (UKM). 

Sangat disadari bahwa pengembangan ekonomi masyarakat melalui 

kewirausahaan disektor usaha kecil dan menenggah terbukti membantu masyarakat 

dalam kehidupan perekonomian. Inilah salah satu cara karakteristik yang khas dari 

sektor Usaha Kecil dan Menenggah. Dengan terus dikembangkan dan di berdayakan 

ekonomi masyarakat, persoalan kemiskinan dan pengangguran yang selama ini 

menjadi persoalan serius bagi bangsa kita. 

Kontstribusi sektor Usaha Kecil dan Menenggah terbukiti ketika krisis lalu, 

dimana usaha sekala besar benar-benar ancur dikala krisis moneter. Sektor Usaha 

Kecil dan Menenggah justru menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Kondisi ini juga 



 

 

tidak beda jauh dengan masyarakat setempat dalam hal menciptakan usaha di 

masyarakat Desa Kalirejo dengan budidaya jamur tiram. 

A. Pengaruh Home Industry Budidaya Jamur Tiram Terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalirejo 

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa menjadi keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia. 

Dampak yang diharapkan dari diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah suatu perubahan yang lebih baik didalam 

masyarakat desa itu sendiri. Salah satu tujuan pengaturan desa melalui undang-

undang yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi 

masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan 

bersama.87 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi baranng dengan nilai lebih tinggi 

untuk pennggunanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 

Kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi 

yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau 

asembling dan juga reparasi adalah bagian dari industry. Hasil industri tidak hanya 
                                                             

87  Muhammad Wahib Abdi Dan Hendri Cahyo, “Analisis Kesiapan Desa Blawi Dalam 
Rangka Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tentang Desa”, Jurnal, Volume 3 
No 3 Tahun 2015, hlm.2 



 

 

berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.Home industry budidaya jamur tiram 

yang berada di desa Kalirejo dalam kegiatan usaha nya dapat membantu dalam 

membangun perekonomian masyarakat setempat dikarnakan usaha ini mempunyai 

kaitan dengan mata pencaharian. 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kesejahteraan merupakan 

aspek penting dari kualitas manusia secara keseluruhan. Upaya untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia dalam kaitan nya dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, bukan lah persoalan yang mudah. Kendala-kendala untuk meningkatkan 

kualitas hidup sumberdaya manusia dalam masyarakat, lebih banyak mempunyai 

muatan kualitatif, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal institusi 

kelompok masyarakat itu sendiri. Masyarakat sejahtra yang dibangun bertujuan untuk 

mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan 

masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahtraan lahir dan batin. Untuk 

mengukur kesejahteraan tersebut digunakan beberapa indikator : 

1. Tingkat Pendapatan Masyarakat  

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan adalah seluruh penghasilan 

yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka 

waktu tertentu. Biro Pusat Statistik mencarari pendapatan yaitu pendapatan berupa 

uang adalah segala hasil kerja atau usahanya. Indikator pendapatan digolongkan 

menjadi 3 item yaitu: 



 

 

a. Tinggi > Rp. 5.000.000 

b. Sedang Rp. 1.000.000 – Rp. 5000.000 

c. Rendah < Rp. 1000.000 

Pendapatan masyarakat produsen jamur tiram  ditentukan oleh banyaknya 

produksi jamur yang sekitar antara 3 kwintal sampai 1 ton perbulannya. Dari 6 

populasi home industry budidaya jamur tiram yang ada hanya 2 produsen yang 

memproduksi 1 ton perbulan atau kurang lebih 50 kilo perharinya. Dan pendapatan 

bersih yang diterimapun tidak sama tergantung kualitas hasil panen jamur tiram yaitu 

berkisar Rp.400.000 – Rp.500.000 perhari. Dan 4 sisa nya hanya memproduksi 

sekitar 5 kwintal perbulan atau kurang lebih 16 kilo perhari dan pendapatan bersihnya 

tidak lebih dari Rp.100.000 – Rp.200.000 perhari. 

Dilihat dari perkembangan ekonomi masyarakat yang bekerja di bidang home 

industry budidaya jamurtiram memberikan pengaruh yang positif bagi pendapatan 

keluarga karna pengelolaannya dikelola dengan baik sehingga berimplikasi baik bagi 

pendapatan yang diterima. Meskipun pendapatan yang diterima tergantung pada 

berapa banyak hasil panen jamur tiram, tetapi produksi jamur tiram ini sudah 

mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan masyarakat produsen 

jamur tiram sudah dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karna 

dapat dibuktikan dengan masyarakat produsen jamur tiram dengan sekali produksi 

menghailkan keuntungan bersih sebesar Rp.100.000 – Rp.500.000 per harinya.  



 

 

Dari indikator pendapatan yang ada masyarakat produsen jamur tiram masuk 

dalam kategori pendapatan sedang dan tinggi. 

2. Komposisi Dan Pengeluaran Masyarakat  

Pengeluaran masyarakat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu 

pengeluaran untuk pangan dan barang-barang bukan pangan. Proporsi antara 

pengeluaran pangan dan bukan pangan juga digunakan sebagai indikator untuk 

menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Dari 

proporsi pengeluaran pangan berarti tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan 

rumah tangga semakin rendah atau rentan. 

Masyarakat produsen jamur tiram dalam memenuhi kebutuhan konsumsi 

setiap hari tidak selalu sama. Penghasilan yang tidak menentu dilihat dari banyaknya 

atau sedikitnya masyarakat yang memproduksi jamur tiram, jika pendapatan mereka 

banyak, maka kebutuhan konsumsi akan terpenuhi, jika pendapatan mereka sedikit 

atau permintaan akan jamur tiram sedang sepi maka kebutuhan konsumsi akan 

mensesuaikan pendapatan yang diperoleh. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan 

dan kesehatan juga berbeda sesuai dengan pendapatan yang di dapat.  

Meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu, tidak membuat 

masyarakat memperkecil atau menambah pengeluaran. Karena banyak nya kendala di 

bidang Home Industry budidaya jamur tiram. Seperti kurangnnya modal, bahan baku, 

dan tenaga kerja yang terbatas serta permintaan akan jamur tiram yang masih tidak 

menentu, namun secara keseluruhan produsen jamur ini belum mampu meningkatkan 



 

 

pendapatan, untuk itu pendapatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap komposisi 

pengeluaran pangan masyarakat. 

Sejauh ini pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan pada masing-masing 

produsen jamur tiram berbeda dan tidak dapat ditentukan dengan rupiah. Masyarakat 

produsen budidaya jamur tiram mengakiu bahwa untuk pengeluaran non pangan lebih 

besar di banding pengeluaran untuk pangan. Dan dari data yang diperoleh penulis 

maka diketahui pengeluaran konsumsi masyarakat konsumen jamur tiram di desa 

Kalirejo per harinya sekitar Rp.30.000 – Rp.50.000. 

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat  

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang 

dewasa kepada pengembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar 

anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.  

Masyarakat produsen home industry budidaya jamur tiram pada umumnya 

dapat baca tulis. Hal ini dapat ditujukkan dengan pengakuan kepala desa Kalirejo 

bahwa masyarakat desa bebas buta aksara, khususnya masyarakat produsen jamur 

tiram. Beberapa dari pemilik industry jamur tiram hanya tamatan SD, dan produsen 

jamur tiram yang menempuh pendidikan hanaya sampai tamat sekolah dasar (SD) 

berjumlah 2 orang. Namun demikian masyarakat produsen jamur tiram yang hanya 

bertamatan SD tidak mengurangi keberhasilan usaha mereka. Banayak diantara nya 

juga yang mampu memenuhi kenutuhan pokok keluarga walaupun hanya bertamatan 

SD. 



 

 

Peran pendidikan dalam mendirikan usaha budidaya jamur tiram ini tidak 

berpengaruh. Beberapa masyarakat produsen jamur tiram hanya tamatan SD, tetapi 

dri pendidikan tersebut telah membuahkan hasil yang bagus dalam mengelola usaha 

budidaya jamur tiram dan tidak menguranggi keberhasilan usaha yang mereka 

jalankan. Mereka juga mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga walaupun hanya 

tamatan SD. Hingga saat ini usaha budidaya jamur tiram telah mencapai pemasaran 

hingga keluar kecamatan bahkan kabupaten. 

Sedangkan pengaruh home industry budidaya jamur tiram memberikan 

potensi yang baik bagi pendidikan keluarga. Masyarakat produsen jamur tiram telah 

mampu menyekolahkan anak nya ke jenjang perguruan tinggi dengan usaha dan 

pendapatan dari home industry budidaya jamur tiram tersebut. Dalam persoalan biaya 

pendidikan anak-anak, pada umumnya produsen mengakui bahwa dengan adanya 

home industry ini, mereka tidak lagi menghadapi kendala ekonomi dan dapat 

menyekolahkan anak-anak mereka, bahkan  50% atau 3 produsen jamur tiram justru 

bisa mengkuliahkan anaknya di perguruan tinggi.  

4. Tingkat Kesehatan Masyarakat  

Kesehatan adalah suatu kesejahteraan dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomi. Indikator kesehatan 

yang menjadi komponen sejahtera yaitu terpenuhinya sandang, pangan dan keseharan 

sehar-hari. 

Kesehatan masyarakat home industry budidaya jamur tiram secara umum 

cukup baik, tidak ada angka gizi buruk. Tempat praktik dokter hingga bidan pun 



 

 

sudah ada, meskipun fasilitas yang dirasakan masih kurang. Hasil wawan cara penulis 

dengan seluruh masyarakat home industry budidaya jamur tiram yang mengatakan 

bahwa selama hidupnya belum pernah sama sekali mengalami atau mengidap 

penyakit yang serius, hingga pengeluaran biaya untuk kesehatan pun tidak terlalu 

banyak, dan pengobatan yang diperlukan cukup dengan obat dari warung atau periksa 

kebidan setempat atau klinik setempat jika terjadi penyakit yang serius.  

Disamping tingkat kesehatan masyarakat masyarakat home industry budidaya 

jamur tiram cukup baik tidak terdapat anak yang kurang gizi atau gizi buruk, juga 

tidak ada masyarakat yang menderita penyakit serius, masyarakatnya juga 

menerapkan hidup sehat dan patuh dalam membuang sampah pada tempatnya serta 

menjaga kesehatan lingkungan dengan teratur membersihkan lingkungan rumah. 

Selain itu masyarakat home industry budidaya jamur tiram mengaku bahwa hanya 

dengan mengunakan obat-obatan yanng ada warung dan diapotik sudah cukup. Maka 

dari itu kebersihan dan kesehatan masyarakat pun terjaga dengan baik sehingga tidak 

menimbulkan penyakit yang berbahaya.  

5. Tingkat Perumahan Masyarakat  

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang di anggap sejahtera 

adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lamtai dan atap yang baik. 

Bangunan yang di anggap kategori sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m2 

dan bagian teluas dari rumah adalah bukan tanah, dan setatus penguasaan rumah atau 

tempat tinggal adalah milik sendiri. 



 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada produsen budidaya jamur tiram 

didapat hasil sebagai berikut: 

1) Kondisi dinding 

Kondisi dinding  2 dari 6 produsen budidaya jamur tiram atau sebesar 

33,3% dikatakan dalam kondisi baik  

2) Kondisi lantai  

Kondisi lantai 2 dari 6 produsen budidaya jamur tiram atau sebesar 33,3% 

dikatakan dalam kondisi baik hal ini ditunjukkan dari material lantai yang 

sudah menggunakan keramik 

3) Kondisi atap  

Secara keseluruhan atau sebesar 100% kondisi atap rumah produsen 

budidaya jamur tiram sudah terbilang baik 

Berdasarkan 5 indikator kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik Indonesia 

mengenai masyarakat home industry budidaya jamur tiram yang ada di desa Kalirejo, 

bahwahome industry budidaya jamur tiram berpengaruh sangat baik bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat jamur tiram, namun pada kenyataan nya kesejahteraan 

masih belum merata bagi sebagian produsen jamur tiram, seperti masih ada beberapa 

ketimpangan yang telah di uraikan penulis sebelumnya. Ketimpangan yang terjadi 

jika dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat, masih ada beberapa masyarakat yang 

belum terpenuhi dengan baik pendapatan nya, oleh karena itu program-program 

pemerintah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat dinantikan 



 

 

untuk perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi dan dapat 

tercapainya kesejahteraan di masyarakat. 

Dilihat dari indikator tingkat kesehatan masyarakat dan pendidikan 

masyarakat mengalami peningkatan dari mulai hanya tamatan sekolah dasar hingga 

kejenjang perkuliahan.  Dari indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, terdapat 

beberapa indikator yang belum terpenuhi secara baik seperti masih adanya sarana 

perumahan yang belum  bisa dikatakan sejahtera seperti masih ada rumah-rumah 

yang kondisinya sudah bagus, namun rumah yang masih berlantaikan tanah pun 

masih ada.  

Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik bahwa 

home industry budidaya jamur tiram belum maksimal namun beberapa indikator 

sudah terpenuhi.  

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Home Industry Budidaya 

Jamur Tiram Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam 

berbagai bentuk  aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan,perindustrian 

dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikan nya bagian 

dari pada ibadah dan jihad. Bekerja adalah bagian dariibadah dan jihad jika sang 

pekerja bersikap konsisten terhadap peratuaran Allah,suci niatnya, dan tidak 

melupakan-Nya. Dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas 

kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. 

Demikian pula dengan bekerja, seorang individu mampu memenuhi kebutuhannya, 



 

 

mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua hal 

tersebut tidak akan terwujud tanpa harta yang dapat diperoleh dengan bekerja.88 

Islam adalah akidah, syariat, dan kerja. Kerja di sini meliputi ibadah, taat, 

kemauan bekerja keras dalam mencari nafkah serta menumbuh kembangkan nilai 

nilai kebaikan. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berusaha guna mencari 

karunia-Nya disegenap penjuru dunia.89  

Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi 

kaum Muslim merupakan kewajiban syar’i, yang jika disertai ketulusan niat akan 

naik pada tingkatan ibadah. Terealisasinya pengembangan ekonomi di dalam Islam 

adalah dengan keterpaduan antara upaya individu dan upaya pemerintah. Di mana 

peran individu sebagai asas dan peran pemerintah sebagai pelengkap.90 Dalam Islam 

negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidak adilan. Negara 

juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat hidup secara 

layak. 

Home industry merupakan salah satu wahana dan sarana bagi masyarakat desa 

Kalirejo yang bisa merangsang mereka untuk lebih giat bekerja dan berusaha. 

Keberadaan home industry ini telah berperan dalam menyerap tenaga kerja dan hal ini 

                                                             
88Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. 

ke-1, hlm. 107. 
89 Ahmad Muhammad al-Khufi, Bercermin Pada Akhlak Nabi SAW, (Bandung: Pustaka 

Hidayah, 2003), Cet. ke-2, hlm, 135. 
90 Jaribah Ibnu Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin al-Khathab, (terj), (Jakarta: 

Khalifa, 2006), hlm. 735. 



 

 

berarti telah ikut andil dalam mengurangi pengangguran di desaKalirejo. Di samping 

itu keberadaan home industri juga telah berperan untuk membentuk ibu-ibu atau 

anak-anak pemilik usaha menjadi manusia produktif karena telah bisa memanfaatkan 

waktu luangnya untuk membantu meningkatkan produktifitas produksi. 

Di samping bentuk usaha, pemasaran (jual beli) juga merupakan hal yang 

menjadi perhatian dalam Islam. Dalam muamalah, Islam menjunjung tinggi keadilan 

yang merupakan salah satu dasar teori ekonomi Islam.91 Adil diartikan dengan La 

Tazhlim Wa La Tuzhlam (tidak menzalimi dan tidak dizalimi) dengan kata lain tidak 

ada pihak yang dirugikan.  

Dari indikator kesejahtaraan yang ada bahwa home industry budidaya jamur 

tiram sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat 

miskin atau kurang mampu yang dalam meningkatkan pendapatan. Menurut data 

yang penulis peroleh dari masyarakat home industry budidaya jamur tiram rata-rata 

telah sesuai dengan ekonomi islam yaitu dengan memegang teguh nilai-nilai agama. 

Untuk menegakkan prinsip adil ini maka praktek riba dan Gharar harus dihilangkan. 

Riba secara bahasa bermakna Ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, 

secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah 

teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok ataumodal secara 

bathil.92 

                                                             
91Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),Cet. ke- 

3, hlm. 34. 
92Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), Cet. ke-1, h. 37. 



 

 

Gharar adalah suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua 

belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi 

ketidakpastian dalam suatu akad yang secara alamiahnya seharusnyamengandung 

kepastian. Gharar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat 

pasti menjadi tidak pasti.93 

Dari penjelasan tentang pemasaran hasil produksi, penulis berpendapat bahwa 

tidak ada praktek yang melanggar syariat yang dilakukan oleh pengusaha home 

industry. Penulis tidak melihat adanya kegiatan ribadan gharar dalam praktek usaha  

yang dilakukan oleh responden di desa Kalirejo. Pemasaran dilakukan dengan 

mendistribusikan barang langsung dari produsen ke konsumen atau agen. Jadi praktek 

yang dilakukan sangat sederhana yaitu harga diterima setelah barang diserahkan. 

Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat merupakan dorongan di 

dalam Islam. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik 

melalui usaha yang baik dan halal.94 

Usaha yang dilakukan oleh pengusaha home industry dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga dan masyarakat merupakan usaha yang baik dan sejalan 

dengan syariat Islam karena dilakukan dengan usaha dan niat yang baik, tidak adanya 

pelanggaran syariat serta pihak keluarga yang lain seperti istri tidak meninggalkan 

kewajibannya dalam mengatur rumah tangga untuk membantu suaminya. 

                                                             
93Adiwarman karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), Cet. ke-2, h. 31. 
94Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. 

ke-1, h. 63. 



 

 

Kemudian untuk mengukur kesejahteraan secara islam terdapat beberapa 

indikator diantara nya adalah sebagai berikut: 

1. Menyembah Tuhan (Pemilik Ka’bah) 

Indikator kesejahteraan yang utama dan paling utama adalah “menyembah 

tuhan (pemilik) rumah (ka’bah)”, mengandung makna bahwa proses mensejahterakan 

masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum 

masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah 

masyarakat bener-benar menjadikan Allah swt sebagai pelindung, pengayom dan 

menyerahkan dirinya kepada sang khalik. Semua aktifitas kehidupan masyarakat 

terbingkai dalam aktifitas beribadah. 

Jika dilihat dari keagamaan masyarakatnya menunjukkan bahwa masyarakat 

home industry budidaya jamur tiram 100% beragama islam. Tetapi dalam hal ini 

agama atau kepercayaan tidak menjadi penghalang untuk usaha yang telah dijalankan.  

Pelaku home industry budidaya jamur tiram di desa Kalirejo dengan adanya 

usaha tersebut tidak membuat mereka melupakan sang pencipta. Dengan demikian, 

masyarakat desa Kalirejo khususnya pemilik home industry budidaya jamur tiram 

tetap beribadah sesuai dengan kepercayaan yang telah dianut. Bagi produsen jamur 

tiram mereka percaya bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah swt, dan bisa kapan 

saja diambil oleh sang pencipta. Dalam hal budidaya jamur tiram konsumen percaya 

bahwa bahan baku untuk budidaya jamur tiram menggunakan cara yang halal. 

 

 



 

 

2. Menghilangkan Lapar  

Diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid bahwa yang memeberi 

makan kepada orang-orang yang lapar tersebut adalah Allah, jadi dapat ditegaskan 

bahwa rizki berasal dari Allah swt. Bekerja merupakan sarana untuk mendapatkan 

rizki dari Allah swt. Rizki yang diberikan Allah swt kepada setiap umatnya bukan 

untuk di tumpuk-tumpuk, di teimbun, apa lagi untuk dikuasi oleh individu, kelompok 

atau orang-orang tertentu saja. Hal ini juga bermakna secukupnya saja sesuai dengan 

kebutuhan menghilangkan lapar bukan kekenyangan, apa lagi berlebih-lebihan. 

Dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat home industry budidaya jamur 

tiram diketahui bahwa setiap pendapatan bersih yang diperoleh dari masing masing 

produsen berbeda-beda sesuai banyaknya hasil panen dan permintaan akan jamur. 

Dengan pendapatan yang diterima masyarakat home industry budidaya jamur tiram di 

gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu juga diguanakan untuk 

meningkatkan taraf pendapatan keluarga, seperti indikator kesejahteraan menurut 

islam yaitu menghilangkan lapar, manusia dituntut di dunia untuk mencari rizki guna 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Dengan mempunyai penghasilan yang tetap, pakaian yang layak serta makan 

sehari tiga kali masyarakat home industry budidaya jamur tiram telah memenuhi 

kebutuhan primer atau kebutuhan pokoknya.  Semua penghasilan yang di peroleh dari 

usaha home industry budidaya jamur tiram telah digunakan sesuai dengan kebutuhan 

hidup, tidak berlebih-lebihan, dan tidak terdapat unsur lain seperti menimbun harta. 

Dengan adanya home industry budidaya jamur tiram masyarakat produsen jamur 



 

 

maupun keluarga yang bersangkutan tidak akan takut lagi kelaparan karna telah 

terpenuhinya kebutuhan pokok/primer dengan usaha yanng tealah dijalani. 

3. Menghilangkan Rasa Takut   

Membuat suasana menjadi aman, nyaman dan tentram adalah bagian dari 

indikator sejahtera. Jika terjadi perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus 

kriminalitas tinggi, maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum 

termasuk kategori sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi sholeh 

dan membuat sistem yang menjaga kesholehan setiap orang bisa terjaga merupakan 

bagian integral dari proses mensejahterakan masyarakat. 

Masyarakat home industry budidaya jamur tiram yang ada di desa Kalirejo 

dilihat dari tinngkat kriminalitas tidak ada yang tercatat dalam hal kejahatan. Semua 

masyarakat hidup tentram dan nyaman tanpa ada gangguan dari hal lain. Semua 

masyarakat menghargai setiap masyarakat lainnya sehingga terciptanya kerukunan 

antar masyarakat. Jika dilihat dari tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat home 

industry budidaya jamur tiram, belum pernah terjadi tingkat kriminalitas seperti 

pencurian kendaraan, perampokan, penganiayaan, perzinahan hingga narkotika. Maka 

dari itu masyarakat home industry budidaya jamur tiram dapat dikatakan sejahtera 

karna tidak adanya tingkat kriminalitas. 

Kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya dinilai dari ukuran 

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

kebutuhan sepritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan 



 

 

sosial. Dalam pandangan islam masyarakat diakatakan sejahtera apa bila 

terpenuhinya dua kriteria: yang pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap 

individu rakyat, baik dalam sandang, pangan, papan, pendidikan maupun kesehatan. 

Kemudian yang kedua, terjaga dan terlindungi nya agama, harta, jiwa, akal dan 

kehormatan manusia. Dari indikator kesejahteraan masyarakat menurut islam yaitu 

Menyembah Tuhan (pemilik ka’bah), menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa 

takut. Masyarakat home industry budidaya jamur tiram yang ada di desa Kalirejo 

masuk kedalam kategori indikator Menghilangkan Lapar dan Menghilangkan Rasa 

Takut. Namun dalam pelaksanaan ibadah masyarakat masih mengabaikan sholat 

wajib dan sunah, sebagai contoh masih banyak yang melalaikan sholat jum’at bagi 

kaum laki-laki. 

 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan sebelumnya skripsi ini 

membahas tetntang pengaruh home industry budidaya jamur tiram dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut prespektif ekonomi Islam. Dari 

permasalahan-permasalahan yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat home industry 

budidaya jamur tiram yang ada di desa Kalirejo secara keseluruhan dari tingkat 

pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, tingkat pendidikan 

masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat sudah dapat dikatakan sejahtera, 

namun pada kenyataannya kesejahteraan belum merata bagi beberapa 

masyarakat home industry budidaya jamur tiram seperti, masih ada beberapa 

ketimpangan yang telah penulis uraikan sebelumnya, seperti kondisi dinding 

beberapa rumah pelaku home industry yang belum termasuk dalam indicator 

baik dan kondisi lantai rumah yang masih tanah. 

2. Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam, bahwa usaha yang dilakukan 

olehpengusaha home industry jamur tiram yang ada di desa Kalirejo dilakukan 

dengan baik dansejalan dengan syariat Islam, baik pada bahan baku, modal, 

prosesproduksi dan pemasaran, hanya saja masih sederhana dalam berbagai 

hal,sehingga belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan.  



 

 

Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi proses produksi dan pemasaran tersebut, 

tetapi tetap sesuai dengan aturan ekonomi Islam. Kemudian jika dilihat dari 

indikator kesejahteraan islam yaitu menyembah tuhan (pemilik ka’bah), 

menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut, ini dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat home industry jamur tiram yang ada di desa Kalirejo masuk 

dalam indikator menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut, namun 

belum sepenuhnya dalam hubungan keagamaan masih ada beberapa masyarakat 

home industry jamur tiram belum taat beribadah sholat lima waktu, kemudian 

dalam pelaksanaan ibadah masih banyak masyarakat yang melalaikan ibadah 

sholat wajib maupun sholat sunah, sebagai contohmasih banyak masyarakat 

yang melalaikan sholat jum’at bagi kaum laki-laki. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat di 

sampaikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk masyarakat home industry budidaya jamur tiram agar memperhatikan 

etika dalammemproduksi suatu usaha, dan melakukan usaha sesuai dengan 

prinsipekonomi Islam. Bekerja dalam jalur halal dan tidak mengambil 

keuntungan semata serta merugikan masyarakat desa lainnya. 

2. Bagi aparat desa hendaknya memberikan dukungan kepada mayarakat dan 

menjalankan program-program secara baik untuk pembangunan perekonomian 

desa yang lebih baik, hal ini bisa di lakukan dengan cara memberikan pelatihan-



 

 

pelatihan kepada masyarakat desa dan pemilik home industri budidaya jamur 

tiram, baik untuk produksi dan pemasaran produk yang di hasilkan. 

  



 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Agus Dwiyanto, DKK, Kemiskinan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Lipi Press, 2005), 
Cet. ke-1 

Abdul Muhammad Manan, Ekonomi Islam Teori Dan Praktek, (Jakarta: Pt. Intermasa 
1992 

Adiwarman A.Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta :Rajawali Pers, 2012) 

Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam, Multi Pressindo, Jakarta, 2008 

Andi Fahrudi, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2012 

Arifin Taslim, Motode Kesejahteraan Masyarakat, IPB, Bogor, 2004 

Afzalu Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 
1995 

Astriana Widiastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktifitas Kerja Dan Tingkat 
Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dijawa Tengah Tahun 
2009”, Economics Develupment Analysis Journal, Jurusan Ekonomi 
Pembangunan, Fakultas Ekonomi, UNS, Indonesia, 2012 

Atika Try Puspitasari “Strategi Pengembangan Industri Kecil Lanting Di Desa 
Lemah Duwur Kecamatan Kuasaran Kabupaten Kebumen”. (Skripsi Program 
Sarjana  Pendidikan Pada Universitas Negri Semarang, 2015 

Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997 

Al-Quran surat al-anbiyya’ (21): 107 

Bintarto, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya ,  (Bogor : Ghalia Indonesia, 
1989) 

Departemen Pendidikan Nasioal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi 
Ke-Empat, (Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011) 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma 
Examedia Arkanleema, 2009 



 

 

Dr. Nasikun, Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga, Pt.Tiara Wacana, 
Yogyakarta, 2001 

Elkan Goro Leb, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan 
Keluarga Dikabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ilmun 
Atministrasi Negara, FISIPOL, Universitas Nusa Cendana, 2013 

Gita Rosalita Armelia Dan Anita Damayantie “Peran Ptpn Vii Dalam Pemberdayaan 
Home Industri Kripik Pisang (Studi Pada Home Industri Keripik Pisang Mitra 
Binaan Ptpn Vii Lampung)”,  Jurnal Sociologi, Vol. 1, No. 4 

Gunawan Sumadiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat. (Yogyakarta, IDEA 
1998) 

http://keterampilan home industry.blogspot.com/2009/07/ pengertian-home-
industry.html 

Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembngunan Ekonomi, (Jakarta:Rajawali Press, 
2009) 

Igusti Bagus Rai Utama Dan Ni Made Eka Mahadewi, Metodelogi Penelitian 
Pariwisata Dan Perhotelan, (Yogyakarta: Cv Andi Offset) 

Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Jakarta: Mandar Maju, 1996) 

Kasmir, Kewirausahaan,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2009 ) 

Kemenrian Kesehatan Republlik Indonesia, Index Pembangunan Kesehatan Manusia 

Lukman Hakim , Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Erlangga, Jakarta, 2012 

Mardalis,  Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,  (Jakarta:Bumi Aksara, 
2004) 

Mustopa Edwin Nasution Dkk, Pengenalan Eksklusif ekonomi Islam,  
(Jakarta:Kencana, 2007) 

M. Suparmoko,Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Suatu Pendekatan 
Teoritis (Yogyakarta:BPFE,2012) 

Mohemed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontenporer (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2010) 



 

 

Mustafa Edwin Nasution, Et.Al. Pengenalan Eksklusif Islam (Jakarta: Kencana, 
2007)  

Muhammad Syaltut, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim, Jilid Iii, Terj. A Dahlan. Dkk. 
(Bandung: CV. Diponegoro, 1990) 

Muhammad, Hasbi As-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis 7, (PT. Petraya Mitrajaya, 
Semarang, 2001) 

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an : Tafsir Maudhu’i Aatas Berbagai Macam 
Persoalan Umat, Bandung, Mizan, 1996 

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Giya Media Pratama, 2007) 

Nsihin (Pemilik Home Industri Budidaya Jamur Tiram ), wawancara, Kalirejo, 
Minggu  29 Januari 2017 

Noeng Muhajir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990) 

Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, Kencana, Jakarta, 2009 

Panji Anoraga, Pengantar Bisnis : Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi 
(Jakarta: PT Reneka Cipta,2011) 

Peraturan Mentri Nomer: Per.25/Men/Ix/2009 Tentang Tingkat Perkembangan 
Permukiman Transmigrasi Dan Kesejahteraan Transmigran.  

Pusat Pengembangan Dan Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI),  Ekonomi Islam, 
(Jakarta:Rajawali Press, 2009) 

Philip Kristanto, Ekologi Industri, (Yogyakarta: Andi, 2002) 

Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar) 

Rudy Badrudin, Ekonometika Otonomi Daerah,UPPSTM YKPN, Yogyakarta, 2012 

Ronald Lapcham, Pengusaha Kecil Dan Menengah Di Asia Tenggara,  (Jakarta: 
LP3ES anggota IKPI, 1991), Cet. ke-1 

Soeratno,Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis,  
(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008) 



 

 

Sopiah dan Syihabudhin, Manajemen Bisnis Ritel, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 
2008) 

Sudarsono, Pengantar Ekonomi Mikro, (Jakarta: LP3ES,1982) 

Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2002) 

Sub Direktorat Analisis Statistik, Analisis Dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 
2000, Jakarta, Badan Pusat Statisrik ,2008. 

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. 

UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah), 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 

W.J.S, Pengertian Kesejahteraan Manusia, Mizan, Bandung, 1996 

Yusuf Qardahawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Rabbani 
Pers, Jakarta, 2001 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

      



 

 

     

     

     



 

 

     

  



 

 

KEMENTRIAN AGAMA 
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
 

KARTU KONSULTASI 

Nama    : Melya Andeska  

NPM    : 1351010076 

Pembimbing Akademik I : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag  

Pembimbing Akademik II : Ridwansyah, S.E.,M.E.Sy 

Judul Skripsi   : Pengaruh Home Industri Budidaya Jamur Tiram 
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam 
(Study Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Lampung Tenggah) 

No Tanggal Konsultasi Masalah yang dikonsultasikan Paraf 
PA I PA II 

1 20/03/2017 Perbaikan Proposal   

2 31/03/2017 Acc Proposal PA II   

3 04/04/2017 Acc Proposal PA I   

4 01/05/2017 Revisi Bab I-V PA II   

5 18/05/2017 Acc Bab I-V PA II   

6 22/05/2017 Revisi Abstrak dan Kata Pengantar PA I   

7 04/06/2017 Acc Bab I-V PA I   

Bandar Lampung.  Juni 2017. 

Pembimbing I     Pembahas II 

 

Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag    Ridwansyah, S.E.,M.E.Sy 
NIP. 195808241989031003               NIP.197401082011011001 
  

Alama Jln. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 



 

 

 

 


