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ABSTRAK 

 

Kecamatan Balik Bukit merupakan salah satu Kecamatan 

yang ada di Lampung Barat dengan rata-rata penduduknya 

berprofesi sebagai petani. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh 

masyarakat memiliki dampak pada kondisi sosial ekonomi 

masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang sejahtera tidak akan 

terwujud pada masyarakat yang hidup miskin. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

Karakteristik Petani Kopi di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 

Lampung Barat Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?, 

Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Karakteristik 

Petani Kopi di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 

guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ?. adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalis 

karakteristik petani kopi di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 

Lampug Barat Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan 

Untuk mengetahui dan menganalisis  pandangan Ekonomi Islam 

terhadap karakteristik petani kopi di Kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung Barat Guna Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil 

wawancara langsung kepada responden, selain itu juga 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Lampung Barat. 

Hasil penelitian ini adalah menerangkan bahwa sebesar 

40,42 % penduduk tidak tamat SD, sebagian besar jumlah 

tanggungan keluarga petani tergolong besar yaitu lebih dari 3 

tanggungan. Sebagian besar pendapatan keluarga petani kopi 

dibawah UMK yaitu < Rp.2.155.326 per bulan, dengan demikian 

tingkat kesejahteraan petani kopi di Kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung Barat  masih tergolong pada golongan 

Sejahtera I atau miskin. Dalam Islam kesejahteraan hanya dapat 

dicapai dengan usaha keras yang sesuai dalam pedoman Islam 

yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder dan 

tersiers sedangkan dalam Islam tercapainya keimanan, ilmu, 

kehidupan, harta, dan keturunan. 

Kata Kunci: Ekonomi, Islam,  Kesejahteraan. 
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MOTTO 

               

                 

    

Artinya: Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan. (QS At-Taubah:105).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama, Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. 

Diponegoro, 2005), h. 125. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka 

diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna 

dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. 

Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

disinterprestasi terhadap  penekanan judul dari beberapa istilah 

yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun judul dari skripsi ini adalah “Analisis Karakteristik 

Petani Kopi dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah” (Studi 

Pada Kepala Keluarga Petani Kopi di Kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung Barat).  Adapun beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya.
1
 

2. Karakteristik adalah suatu kualitas atau sifat yang tetap 

terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk 

mengidentifikasikan seseorang, pribadi, suatu objek, atau 

suatu kejadian.
2
 

3. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian 

utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah 

dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara 

tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain), dengan 

harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut 

untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang 

lain.
3
 

                                                           
1  Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 234. 
2 Suharsimi Arikuto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006),  h. 200. 
3 Idianto, Ekonomi Pertanian, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 

h. 54. 
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4. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi 

oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir 

dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara 

yang mengandalkan usaha pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya 

bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak-hak dan kewajiban manusia sesuai dengan 

pancasila. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai persamaan 

hidup yang setingkat lebih dari kehidupan.
4
 

5. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupa 

untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan Ekonomi Islam 

dengan cara Islami (Berdasarkan ajaran Agama Islam).
5
 

Dari beberapa istilah yang disebutkan diatas dalam 

penjelasan judul skripsi ini adalah suatu kajian secara ilmiah 

atas sebuah peristiwa yang ada berdasarkan pandangan 

ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-

prinsip moral Islam tentang Analisis Karakteristik Petani Kopi 

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut 

Perspektif Ekonomi Syariah. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

a. Bahwa kesejahteraan merupakan hal yang sangat 

penting, dimana kondisi sosial ekonomi yang rendah 

disatu sisi akan berdampak pada tingkat kesejahteraan. 

b. Bahwa adanya berbagai faktor yang mempengaruhi 

adanya tingkat kesejahteraan pada masyarakat. 

2. Alasan Subjektif 

Permaslahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan 

salah satu masalah ekonomi yang sudah menjadi 

peroblematika dalam kehidupan masyarakat. Ruang 

lingkup pembahasannya erat hubungannya dengan disiplin 

                                                           
4 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, 

(Bandung: Refika Aditama 2014), h. 2 
5  Munrokhim Minsanan, dkk, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Garfindo 

Persada, 2007), h. 19. 
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ilmu yang penulis pelajari dari fakultas ekonomi dan bisnis 

islam. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam 

penyusunan skripsi ini tersedia di perpustakaan pusat 

maupun fakultas, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang 

memiliki lahan pertanian yang cukup luas, oleh sebab itu dapat 

dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Agraris yang 

memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan memiliki 

wilayah yang cukup luas. Jika diperhatikan dari barat sampai 

timur Indonesia. Pertanian masih menjadi sumber mencari 

nafkah bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Sebagai 

Negara berkembang persebaran pendapatan penduduknya tidak 

merata karena adanya ketimpangan ssosial ekonomi yang 

dialami oleh penduduknya. Sektor pertanian yang mendominasi 

terssebut ternyata tidak mampu menaikan kesejahteraan 

rakyatnya yang bekerja sebagai petani. Pertanian memiliki 

peranan yang penting baik disektor perekonomian ataupun 

pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan dengan semakin 

bertambahnya penduduk maka konsumsi pangan juga akan 

meningkat sehingga dapat meningkatkan perekonomian bagi 

petani. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 

19 Tahun 2013 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 4, menyatakan bahwa 

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati 

dengan bantuan teknologi, modal, tenagakerja, dan manajemen 

untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup 

tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Pertanian dalam 

arti sempit yakni pengolahan tanaman dan lingkungan untuk 

memberikan produk, dan pertanian dalam arti luas yakni 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk menghasilkan produk dengan campur tangan 

manusia. Pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti 

sempit, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. 

Perkebunan biasanya diusahakan didaerah yang mempunyai 

musim panas di dekat khatulistiwa. Karena menggunakan 

managemen seperti pada perusahaan industri, maka perkebunan 
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sering disebut juga dengan industri perkebunan atau industri 

pertanian. 

Tanah yang subur dan ketersediaan air yang cukup 

merupakan faktor fisik pendukung majunya pertanian di 

Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuhnya 

tanaman disuatu daerah dipengaruhi oleh iklim. Indonesia 

adalah salah satu negara yang tergolong dalam daerah yang 

beriklim tropis. Jenis tanaman pertanian yang tumbuh didaerah 

ini lebih beragam dibandingkan pada jenis iklim yang lain. 

Berikut beberapa tanaman pertanian yang cocok untuk daerah 

beriklim tropis, yakni coklat, tebu, dan kopi.
6
 

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang 

menghasilkan komoditas pertanian terbanyak di Indonesia. 

Diantara produksi komoditas yang ada antara lain: Satu, 

perkebunan milik swasta yakni kelapa sawit, karet, tebu, kelapa 

dan lain sebagainya. Kedua, perkebunan rakyat yakni kopi, 

lada, cengkeh, tembakau dan lain sebagainya. Dari pemaparan 

tersebut salah satu komoditas yang dimiliki adalah perkebunan 

kopi. Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini produktivitas 

perkebunan kopi di Provinsi Lampung. 
 

Tabel 1 

Produksi Perkebunan Kopi di Provinsi Lampung Tahun 2019 

No  Nama 

Kabupaten/ 

Kota 

Produk

si 

Ton Luas 

Lahan 

 

Ha 

 

(%) 

Kopi 

Robusta  

Kopi 

Arabika 

Kopi 

Robusta 

Kopi 

Arabika 

1  Lampung Barat 51.34 3 65.010 5 40 

2 Tanggamus  30.57 - 43.897 - 23 

3 Way Kanan 16.09 - 22.563 - 13 

4 Lampung Utara 12..230 - 18.482 - 9 

5 Pringsewu  7.9919 - 7.630 - 6 

6 Pesisir Barat 4.711 - 6.934 - 4 

7 Pesawaran  3.542 13 4.649 42 3 

8 Lampung Selatan 923 - 1.239 - 1 

9 Lampung Tengah 778 - 1.549 - 1 

10 Lampung Timur 492 - 966 - 0 

11 Bandar Lanpung 99 - 217 - 0 

                                                           
6 Banowati, Eva dan Sriyanto, Geografi Pertanian,  (Yogyakarta,: Gadjah   

Mada University Press, 2013), h. 81. 
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12 Mesuji  84 - 249 - 0 

13 Tulang Bawang 63 - 170 - 0 

14 Tulang Bawang Barat 35 - 133 - 0 

15 Metro  1 - 2 - 0 

 Jumlah  131.56

1 

16 166.82

3 

47 10

0 

 Sumber : BPS Provinsi Lampung 2019 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukan produksi 

perkebunan kopi terbanyak terdapat di Kabupaten Lampung 

Barat dengan jumlah 52.543 ton atau 40%. Hal ini disebabkan 

karena wilayahnya yang luas dan juga penduduknya yang 

mayoritas melaksanakan pekerjaan sebagai petani kopi 

sehingga menjadikan daerah ini menjadi salah satu 

penyumbang produksi kopi terbanyak di Provinsi Lampung. 

Beranjak dari penjelasan ssebelumnya maka Kabupaten 

Lampung Barat ditetapkan sebagai daerah penelitian 

dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain di Provinsi 

Lampung. Sebaliknya daerah dengan produktivitas kopi yang 

rendah terdapat di Kota Metro dengan 1 ton atau 0%. Hal ini 

disebabkan karena daerah ini termasuk ke dalam daerah yang 

memiliki ketinggian tempat 55 meter di atas permukaan laut. 

Sehingga tidak memenuhi kriteria dalam penanaman kopi 

melainkan jenis komoditas lainnya seperti padi. 

Masyarakat di Kecamatan Balik Bukit memiliki 

beragam mata pencaharian yang dilaksanakan oleh masing-

masing orang. Namun kebanyakan penduduknya bekerja 

sebagai petani kopi. Alasanya pekerjaan turun menurun dari 

orang tua namun tempat juga sangat mempengaruhi terutama 

terhadap kelembapan. Tidak semua jenis tanaman kopi dapat 

tumbuh subur dan produktif pada ketinggian yang sama, hal 

ini sangat bergantung dari jenis tanaman kopinya. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2 

Jumlah dan Jenis Mata Pencaharian Kepala Keluarga di 

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 

Tahun 2019. 

No  Jenis Pekerjaan Jumlah 

KK 

Persentase 

(%) 

1 Pertanian dan Perkebunan 8953 77,16 

2 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 930 7,26 

3 Pengangkutan dan Komunikasi 651 4,94 

4 Bangunan  617 4,54 

5 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan 

Perorangan 

420 3,35 

6 Pertambangan dan Penggalian 185 1,51 

7 Keuangan, Persewaan, dan Jasa 

Perusahaan 

98 0,77 

8 Industri Pengolahan 64 0,47 

Jumlah 11.918 100,00 

Sumber : Monografi Kecamatan Balik Bukit 2019. 

Berdasarkan hasil prasurvei jenis mata pencaharian di 

Kecamatan Balik Bukit sebagian besar pertanian dan 

perkebunan sebanyak 8.953 kepala keluarga. Hal ini 

disebabkan karena masyarakatnya masih memiliki lahan untuk 

dijadikan daerah pertanian dan perkebunan. Secara topografi 

Kabupaten Lampung Barat dibagi menjadi dua unit topografi 

yakni: 

a. Daerah berbukit dengan ketinggian 600 sampai 1.000 meter 

dari permukaan laut 

b. Daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 

2.000 meter dari permukaan laut. 

Kondisi topografis yang berupa pegunungan menjadi 

salah satu alasan mata pencaharian perkebunan dan pertanian 

tetap bertahan di Kecamatan Balik Bukit ini. Sebaliknya mata 

pencaharian yang paling sedikit terdapat pada jenis pekerjaan 

industri pengolahan. Hal ini disebabkan karena industri hanya 

dilaksanakan oleh segelintir masyarakat yang memiliki 
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keahlian dalam melaksanakan suatu industri. Industri yang 

terdapat di Kecamatan Balik Bukit antara lain industri rumah 

tangga. Contohnya industri makanan (seperti kerupuk, tahu, 

tempe, roti, gula aren, dan lain-lain), selanjutnya terdapat 

industri parabotan rumah tangga (seperti sulam, border dan 

penjahit pakaian). 

Perkebunan kopi yang diusahakan juga dilakukan oleh 

perseorangan. Maksudnya dari perseorangan adalah 

perkebunan itu berada pada lahan milik mereka sendiri, 

mengelola perkebunan sendiri dan menjual hasil panen juga 

sendiri. Masyarakat Kecamatan Balik Bukit juga lebih terampil 

dalam mengusahakan perkebunan kopi dibandingkan dengan 

jenis pekerjaan pertanian lainnya. Tidak hanya perkebunan 

kopi, penduduk disana juga mengusahakan tanaman lain seperti 

lada, cengkeh, sayur, dan buah-buahan. Meski ada banyak jenis 

tanaman yang diusahakan, perkebunan kopi mendominasi dan 

menjadi daya tarik sendiri bagi penduduk disana. 

Jenis tanaman yang diusahakan di Kecamatan Balik 

Bukit Kabupaten Lampung Barat sebagian besar adalaah 

tanaman kopi. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih 

terampil dalam mengusahakan perkebunan kopi. Sedangkan 

mata pencaharian yang paling sedikit yakni cengkeh. Hal ini 

disebabkan karena masyarakatnya belum banyak yang terampil 

dalam bertani cengkeh. 

Perkebunan kopi yang ada di Kecamatan Balik Bukit 

biasanya diusahakan oleh satu keluarga. Kepala keluarga 

bersama anggota keluarga lainnya secara bersamaan. 

Perkebunan kopi yang dimiliki penduduk menjadi sumber 

penghasilan utama mereka, panen dilakukan sekali dalam 

setahun. Para petani di Kecamatan Balik Bukit memiliki latar 

pendidikan yang berbeda. Mayoritas dari mereka 

pendidikannya rendah, banyak petani yang menempuh 

pendidikan hanya lulusan SD atau tidak lulus SD, hanya sedikit 

yang menempuh pendidikan sampai sekolah menengah. 

Sehingga para petani belum bisa mengelola hasil panen untuk 

kebutuhan sehari-hari. Petani di Kecamatan Balik Bukittidak 
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bekerja setiap hari dan waktu bekerjapun masih tidak menentu, 

oleh karena itu seharusnya para petani bisa membuka atau 

mencari pekerjaan lain untuk memperbaiki taraf hidup untuk 

setiap harinya. 

Tingkat pendidikan berperan penting bagi setiap 

manusia, oleh sebab itu tingkat pendidikan memiliki hubungan 

dengan tinggi rendahnya pendapatan. Semakin tinggi 

pendapatan petani maka memungkinkan untuk menyekolahkan 

anak-anaknya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

walaupun belum tentu petani yang berpendapatan tinggi 

anaknya disekolahkan sampai kejenjang pendidikan tinggi. Hal 

itu disebabkan budaya warisan yang masih melekat pada petani 

yang beranggapan sekolah itu kurang penting selagi memiliki 

lahan pertanian yang cukup luas. Sebaliknya ada beberapa 

petani yang berpenghasilan sedang tetapi memapu 

menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan tinggi 

karena petani tersebut beranggapan dengan bersekolah dapat 

memperbaiki taraf hidup keluarganya. 

Pendidikan juga merupakan faktor yang penting untuk 

menambah tingkat pendapatan petani. Pendidikan yang pernah 

ditempuh dapat mempengaruhi petani untuk mengembangkan 

usaha-usaha baru dan tidak terbatas pada jenis pekerjaan yang 

tidak memerlukan keahlian khusus seperti bertani. Selain itu 

dengan pendidikan formal yang tinggi, petani dapat menerima 

teknologi baru dalam pertanian untuk meningkatkan hasil 

panennya. 

Jumlah tanggungan keluarga juga mempengaruhi 

kesempurnaan dan kebahagiaan hidup dalam suatu rumah 

tangga. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka 

akan menyebabkan makin besar pula jumlah pengeluaran 

petani. Jumlah tanggungan tidak hanya pada istri dan anak-

anak tetapi juga ada orang tua serta saudara lainnya yang masih 

menjadi tanggungan keluarga tersebut. Pengelompokan jumlah 

tanggungan dalam keluarga BPS (1999) yaitu apabila jumlah 

dalam keluarga dengan jumlah jiwa lebih dari atau sama 
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dengan 5 disebut keluarga besar dan apabila kurang dari 5 

disebut keluarga kecil. 

Besar kecil pendapatan dapat membawa pengaruh 

terhadap pemenuhan kenutuhan pokok keluarga. Rendahnya 

tingkat pendapatan akan menyebabkan sulitnya terpenuhi 

kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan kesejahteraan keluarga 

menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu perlu adanya peran 

dari pemerintah terkait dalam membantu memenuhi kebutuhan 

pokok dan kesejahteraan masyarakat. 

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap 

manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika 

para masyarakat hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu 

kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan karena 

merupakan suatu bentuk ketidak sejahteraan yang 

menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam 

pemenuhan kebutuhan ekonomi.
7

 Oleh karena itu tidak 

mengherankan jika berbagai macam usaha dilakukan oleh 

masyarakat dalam upaya mensejahterakan ekonomi keluarga 

dengan mencipatakan peluang-peluang usaha baru. 

Telah disampaikan sebelumnya bahwa permasalahan 

yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana analisis 

potensi sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat petani kopi di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 

Lampung Barat. Pentingnya membahas hal tersebut disebabkan 

petani kopi yang memiliki tingkat pendidikan, jumlah 

tanggungan, pendapatan hingga kesejahteraan yang masih 

belum stabil. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan 

judul Analisis Potensi Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Petani Kopi di Kecamatan Balik 

Bukit Kabupaten Lampung Barat. 

Konsep kesejahteraan dalam Islam adalah selamat, 

sentosa, aman dan damai. Berbicara soal kesejahteraan dalam 

Islam ini berhubungan dengan misi Islam itu sendiri, misi 

                                                           
7  Yusuf  Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1995), h. 32. 
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tersebut sekaligus menjadi misi Rasulullah SAW yaitu hadirnya 

Islam harus menjadikan umat adildan sejahtera. Dalam bentuk 

kesejahteraan perspektif Islam,tentu dalam hal ini tidak bisa 

dilepaskan tolak ukur pedoman umatIslam yaitu Al-Qur’an dan 

Al-Hadits. Al-Qur’an secara tegas sekali menyatakan, bahwa 

kebahagiaan itu tergantung kepada ada atau tidak adanya 

hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesame manusia 

sendiri. Bahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan 

agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah 

menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis yang 

harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya 

sendiri atau kelompok.
8
 

Sejarah dalam Islam berati juga tercukupilah 

kebutuhan manusia dalam kesehariannya, akan tetapi 

pemenuhan kebutuhan tersebut harus seimbang dan 

berlandaskan syariah Islam seperti yang tercermin dalam 

Firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Baqarah : 168 yaitu: 

                      

              

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan; kerena Sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu”.
9
 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarka uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

                                                           
8  Uryadi Effendi, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten 

Bekasi”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial Islam Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), h. 35. 
9  Departemen Agama, Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. 

Diponegoro, 2005), h. 25. 
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1. Bagaimana Karakteristik Petani Kopi di Kecamatan Balik 

Bukit Kabupaten Lampung Barat Guna Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat? 

2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap 

Karakteristik Petani Kopi di Kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung Barat guna Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka suatu 

penelitian harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas 

sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian 

ini. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalis karakteristik petani 

kopi di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampug 

Barat Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis  pandangan 

Ekonomi Islam terhadap karakteristik petani kopi di 

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 

Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Agar dapat tambahan literartur atau refrensi dan 

menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca 

mengenai ilmu-ilmu ekonomi. 

b. Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran dan pengembangan dalam kajian 

program pengembangan sumber daya alam 

berbasis syariah. 

2. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi 

yang berharga kepada lembaga pemerintahan 

kabupaten Lampung barat dan masyarakat 

Lampung barat dalam rangka mengembangkan 

sumber daya alam di Lampung barat. 
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3. Mengetahui keadaan sebenarnya pelaksanaan 

pengembangan sumber daya oleh dinas pertanian 

dan pemerintah daerah Lampung barat dalam 

meningkatkan perekonomian Lampung barat. 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu 

dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai 

tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis 

mengenai berbagai jenis masalah yang pembahasannya 

memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.
10

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan 

adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang 

sebenarnya, penelitian yang akan dilakukan pada petani 

kopi Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 

Barat. Selain penelitian lapangan juga didukung dengan 

penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

dan informasi dengan bantuan bermacam-macam 

material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti: 

buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah 

sejarah dan lain-lainnya. 

b. Sifat Penelitian 

 Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat 

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang apa-apa yang saat ini berlaku. 

Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 

dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang 

ini terjadi. Dimana dalam penelitian ini membahas 

tentang Karakteristik Petani Kopi dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung Barat. 

 

2. Sumber Data 

                                                           
10  Narbuko, Cholid, Abu, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara , 2010), h. 335. 
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 Data penelitian merupakan faktor penting yang akan 

menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan metode 

pengumpulan data. Data merupakan sumber atau bahan 

yang digunakan dalam suatu penelitian. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari 

responden melalui kuisioner, kelompok fokus, dan hasil 

wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang 

diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi.
11

 

Sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data primer adalah data yang diambil 

langsung tanpa perantara, dari sumbernya, sumber ini 

dapat berupa benda-benda situs ataupun manusia yang 

langsung berkaitan dengan penelitian, data-data primer 

di dapatkan dengan cara melakukan wawancara atau 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

sesuatu hal yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diambil tidak secara 

langsung dari sumbernya. Data sekunder diambil dari 

dokumen-dokumen seperti laporan, karya tulis, koran, 

majalah, ataupun seorang yang mendaparkan informasi 

dari orang lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi adalah himpunan atau objek yang 

banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Himpunan 

individu atau objek yang terbatas adalah himpunan 

individu atau objek yang dapat diketahui atau diukur 

dengan jelas jumlah maupun batasnya.lebih lanjut 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan kepala keluarga 

yang bermata pencaharian sebagai  petani kopi di 

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 

                                                           
11  Wiratna Sujarweni,  metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penebar 

Media Pustaka, 2015), h. 39. 
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tahun 2019 dengan jumlah 4.912 Kepala Keluarga dari 

jumlah penduduk. Dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut 

ini: 
 

Tabel 3 

Jumlah Populasi Kepala Keluarga Petani Kopi di 

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 

tahun 2019. 

No Nama 

Kelurahan 

/pekon 

Jumlah 

Penduduk 

(KK) 

Jumlah 

Petani 

Persentase 

(%) 

Kelurahan     

1 Way Mengaku 1111 627 12,73 

2 Pasar Liwa 1018 59 1,2 

Pekon      

3 Watas  961 297 6,04 

4 Sebarus  935 352 7,16 

5 Sukarame  806 798 16,12 

6 Padang Cahya 828 343 6,98 

7 Gunung Sugih 825 227 4,62 

8 Sedampah 

Indah 

872 474 9, 64 

9 Padang Dalom 620 612 12, 45 

10 Bahway  603 580 11,80 

11 Kubu Perahu 318 108 2,29 

12 Way Empulau 

Ulu 

914 441 8, 97 

 Jumlah  9811 4912 100,00 

Sumber : Monografi Kecamatan Balik Bukit Tahun 2019 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan Area Sampel. Penelitian 

menggunakan teknik ini karena daerah penelitian yang 

mempunyai populasi terbesar pada suatu wilayah seperti 

Negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, wilayah aliran 

sungai, wilayah pertanian, dan sebagainya.
12

 

Selanjutnya untuk memudahkan dalam pengambilan 

sampel maka digunakan Purposive Sampel. Purposive 

                                                           
12 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 115 
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Sampel adalah sampel yang dipilih secara cermat 

dengan mengambil orang atau objek penelitian yang 

selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Ciri 

maupun strata yang khusus tersebut ditentukan oleh 

peneliti. Adapun ciri-ciri yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Luasnya daerah cakupan penelitian yakni Kabupaten, 

maka digunakan beberapa metode yang menunjang 

dalam pengambilan sampel. 

2. Dari 2 kelurahan dan 10 pekon yang ada di 

Kecamatan Balik Bukit dengan kebanyakan kepala 

keluarga yang bermata pencaharian kopi maka akan 

diambil 3 daerah saja ( Sukarame, Bahway, dan 

Kubu Perahu). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik berpedoman pada pendapat 

Suharsimi Arikunto yang menyebutkan, apabila subjek 

penelitian jumlahnya kurang dari 100, maka penelitian 

yang dilakukan merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya apabila jumlah subjek besar maka dapat 

diambil antara  10-15% atau 20-25% atau lebih.
13

  

Populasi dalam penelitian ini diperoleh dari jumlah 3 

daerah yakni Sukarame, Bahway dan Kubu Perahu 

dengan jumlah 1.486, maka penulis mengambil sampel 

berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, 10% X 1.486 

= 148 orang. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 

148 responden yang diambil dari petani kopi yang 

tersebar di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 

Barat. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

metode untuk mengumpulkan data, metode yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Dalam penelitian ini, observasi adalah salah satu 

metode agar data yang diperoleh akan lebih lengkap, 

                                                           
13 Ibid, h. 204. 
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tajam, dan mengetahui pada tingkat makna dari setiap  

perilaku yang nampak. 
14

 bentuk yang dilakukan 

adalaah observasi non partisipan, dimana peneliti tidak 

terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. 

Peneliti mencatat, menganalisis, dan selanjutnya dapat 

membuat kesimpulan tentang Karakteristik Petani Kopi 

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 

b. Interview / Wawancara 

Interview adalah teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-

keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan 

muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan 

kepada si peneliti. Untuk mengetahui persoalan obyek 

yang diteliti. Teknik wawancara yang diarahkan pada 

suatu masalah tertentu atau yang menjadi pusat 

penelitian.
15

 Ini merupakan sebuah proses untuk 

menggali informasi secara langsung dan mendalam 

sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan 

dengan informan yang dianggap memiliki representasi 

informasi yang relevan dengan penelitian. 

Jenis interview yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu 

penginterview membawa kerangka pertanyaan-

pertanyaan yang akan disajikan kepada yang diteliti. 

Penulis menggunakan interview terpimpin karena 

menurut penulis cara ini yang lebih efektif dalam proses 

penelitian ini sehingga memudahkan penulis untuk 

mendapatkan informasi dari masing-masing responden. 

Responden yang akan di interview yaitu petani kopi di 

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan, transkip dan buku-buku, 

surat kabar, majalah, dan sebagainya yang dapat 

diperoleh dari masyarakat yang terlibat dalam 

                                                           
14 Ibid, h. 146 
15  Ibid, h. 224. 
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pengelolaan pertanian kopi.
16

 penulis menggunaka 

metode ini untuk mendapatkan data-data yang 

bersumber dari dokumentasi tertulis yang sesuai dengan 

keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari 

data-data yang lebih objektif dan konkrit. 

 

5. Pengolahan Data 

 Pengelolaan data berarti menimbang, menyaring, 

mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan 

menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati 

data relevan yang tepat, dan berkaitan dengan masalah 

yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan 

ialah menggolongkan, menyusun menurut aturan-aturan 

tertentu.
17

 Selanjutnya sumber (literature) dikumpulkan 

berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya 

adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode 

etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai, relevan 

dengan masalah. 

b. Penandaan Data (Coding) 

Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan 

jenis sumber data (Al-Qur’an, hadist, dan buku-buku 

reverensi lainnya). 

c. Rekonstruksi Data (Recontructing) 

Menyusun data secara teratur, berurutan dan logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

d. Sistematisasi Data (Sistematizing) 

Menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasa berdasarkan  urutan masalah.
18

 

 

 

                                                           
16  Suharsimi Arikuto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006),  h. 231 
17 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Penelitian,(Bandung: Penerbit 

Mandar Maju, 1998), h. 89. 
18  Lexy L Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja 

Rosda Karya, 2001), h. 161. 
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6. Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sitesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri 

sendiri dan juga orang lain. 

 Analisis data menggunakan metode berfikir deduktif, 

yaitu metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu 

kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-

teori menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan 

penalaran atau rasio-rasio.
19

 

 Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data 

mengenai konsep managemen yang sifatnya khusus 

mengenai Karakteristik Petani Kopi dan Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat di Lampung Barat. 

 

G. Kerangka Pikir 

 

Kecamatan Balik Bukit merupakan salah satu daerah 

dimana mayoritas masyarakatnya bermatapencaharian sebagai 

petani. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

  

                                                           
19  Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap,  Praktis dan 

Mudah Dipahami, (Yogyakarta: Pusaka Baru S Press, 2014), h 12. 
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H. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang relevan berfungsi untuk melihat 

persamaan dan perbedaan penelitian. Berikut peneliti membaca 

penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Susanti, Rini (2013), dengan judul Karakteristik Petani 

Kopi di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning 

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011, menggunakan 

metode penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk 

mengkaji karakteristik petani kopi meliputi umur, tingkat 

pendidikan formal, jumlah anak, jumlah tanggungan, luas 

kepemilikan lahan, dan pendapatan. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 621 kepala keluarga petani kopi, 

besar sampel 10 persen dari populasi. Data dianalisis 

menggunakan teknik persentase dengan hasil yang 

menyatakan bahwa : sebagian besar 95% petani kopi 

KEPALA KELUARGA 

Karakteristik  Petani Kopi: 

1. Jumlah Tanggungan 

2. Tingkat Pendidikan 

3. Pendapatan 

4.  Luas Kepemilikan Lahan 

5. Umur 

Tingkat Kesejahteraan: 

1. Dharuriyat 

2. Hajiyat 

3. Tahsiniyat 

Sejahtera 
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berumur produktif, sebagian besar 70% petani kopi 

berpendidikan rendah (SD/SMP), (21,67%) berpendidikan 

SMA dan 8% berpendidikan tinggi, sebagian besar petani 

kopi 61,66% tergolong memiliki tanggungan besar sama 

dengan 4 orang, sebagian besar 71,76% luas lahan yang 

dimiliki petani kopi antara 0,50-2 ha, sebesar 56,67% 

pendapatan petani kopi rendah dengan rata-rata Rp 

350.000/bulan. 

2. Puspitasari (2012), dengan judul Keadaan Sosial Ekonomi 

Rumah Tangga Petani Kopi di Desa Bukit Kemuning 

Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara 

Tahun 2011, tujuannya adalah untuk mengkaji aspek sosial 

ekonomi meliputi tingkat pendidikan,  jumlah anak dan 

tanggungan keluarga, luas kepemilikan lahan, tingkat 

pendapatan kepala rumah tangga. Jumlah 28 populasi 

sebanyak 612 kepala rumah tangga petani kopi dan sampel 

yang diambil secara sampel random samping sebanyak 

10% sehingga diperoleh 60 kepala rumah tangga petani 

kopi. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

hasil menyatakan bahwa: sebagian besar kepala rumah 

tangga tergolong umur produktif dengan jumlah 57 kepala 

rumah tanggaatau 95%, sebagian besar kepala rumah 

tangga berpendidikandasar SD/SMP dengan jumlah 42 

kepala rumah tangga atau 70%, sebagian besar kepala 

rumah tangga memiliki jumlah anak >3 dengan jumlah 51 

kepala rumah tangga 85%, sebagian besar kepala rumah 

tangga jumlah tanggunga tergolong besar yakni >3 orang 

dengan jumlah 37 kepala rumah tangga 61,66%, sebagian 

besar kepala rumah tangga memiliki luas lahan sedang 

yakni, 0,50-2 ha dengan jumlah 43 kepala rumah tangga 

71,76%, sebagian besar kepala rumah tangga memiliki 

tingkat pendapatan di bawah rata-rata yaitu Rp 17.388.33 

dengan jumlah 34 Kepala rumah tangga 56,67%. 

3. Sihombing, Ricky Andreas (2015), dengan judul penelitian 

Keadaan Sosial Ekonomi Petani Kopi di Desa Saitnihuta 

Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbahas, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial 

ekonomi masyarakat petani kopi meliputi pendapatan, 
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pendidikan, tempat tinggal rumah. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan juni dengan jumlah populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh petani kopi di desa 

Saitnihuta yaitu 531 KK sampel diambil 20% yaitu 

sebanyak 106 KK secara random sampling. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan angket 

(pertanyaan) yang dianalisis menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif dengan hasil menyatakan bahwa: 

pendapatan petani kopi berada di bawah UMR Sumatera 

Utara yakni Rp 1.961.354,69,- dengan jumlah 82 kepala 

keluarga yaitu < 29 Rp1.400.000,00,- atau 95’35%. 

Sebagian besar kepala rumah tangga berpendidikan 

menengah SMA/MA/SMK dengan jumlah 70 kepala rumah 

tangga atau sebesar 60,03%. 

4. Salwani (2015), dengan judul penelitian Kehidupan Sosial 

Ekonomi Petani Kopi di Kecamatan Bintang Kabupaten 

Aceh Tengah, menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif dengan hasil yang diperoleh bahwa biaya 

produksi yang rendah dibawah rata-rata didapatkan dari 

menyisihkan uang hasil panen sebelumnya untuk di jadikan 

modal dalam perawatan pertanian selanjutnya, petani kopi 

mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan 

membiayai pendidikan anak ke tingkat perguruan tinggi. 

5. Mitah arifin, (2018) Dalam jurnalnya dengan judul 

’’Penghasil Kopi untuk Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat di Desa Damarwulan Kecematan Keling 

Kabupaten Jepara’’ bertujuan untuk meningkat kan skil 

manajemen dari aspek-aspek aktivitas uasaha yang meliputi 

beberapa aspek yaitu pemodalan, kualitas,proses produksi, 

sumber daya manusia, sistem pemasaran dan manajemen 

keuangan, yang kesemuanya saling terkait upaya 

peningkatan kesejahteraan ekonomi  masyarakat yang 

dilaksanakan di desa damarwulan kabupaten jepara. 

Metode yang di pakai kegiatan ini adalah pelatihan dan 

pendampingan terhadap usaha-usaha yang menjadi mitra 

yaitu industry pengolaan kopi,pengolahan makanan. 

Dihasilkan rantai nilai dan nilai tambah pada usaha 

pengolahan kopi yang lebih baik, sehingga diharapkan 



22 

memberikan keuntungan bagi industry kecil mitra semakin 

meningkat, yang pada gilirannya mampu meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan pekerja dan kelompok usaha 

pengolahan kopi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka 

terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan yaitu pada penelitian terdahulu, bertujuan 

untuk meningkatkan skil manajemen dari aspek-aspek 

aktivitas usaha yang meliputi beberapa aspek yaitu 

pemodalan, kualitas, proses produksi, sumber daya 

manusia, sitem pemasaran dan manajemen keuangan. 

Tetapi pada penelitian yang peneliti lakukan  lebih 

menitik beratkan pada karakteristik petani kopi 

meliputi umur, tingkat pendidikan formal, jumlah 

anak, jumlah tanggungan, luas kepemilikan lahan, dan 

pendapatan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data dan pembahasan pada penelitian di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan formal keluarga petani kopi di 

Kecamatan Balik Bukit sebagian besar tergolong dalam 

pendidikan dasar yaitu sebanyak 40,42% yakni 

berpendidikan tidak tamat SD dan tamat sederajat. 

2. Sebagian besar jumlah tanggungan keluarga petani kopi di 

Kecamatan Balik Bukit berkategori besar dengan jumlah 

tanggungan lebih dari 3. 

3. Sebagian besar pendapatan keluarga petani kopi di 

Kecamatan Balik Bukit dibawah UMK Rp. 2.155.326.,00 per 

bulan 

4. Tingkat kesejahteraan petani kopi di kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung Barat masuk dalam kategori Sejahtera I 

atau miskin dan hanya sampai pada taraf pemenuhan 

kesejahteraan dharuriyat (primer) dan hajiyat (sekunder) 

saja, sedangkan penyempurnaan kebutuhan tahsiniyat 

(tersier) belum terpenuhi dengan baik. 

5. Menurut pandangan ekonomi Islam tentang Bagaimana 

Karakteristik Petani Kopi di Kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung Barat Guna Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Balik Bukit 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jumlah 

tanggungan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, luas 

kepemilikan lahan dan umur. Dari faktor tersebut dikatakan 

berperan karena kelima faktor tersebut sudah sesuai dengan 

aturan dan nilai-nilai Islam sehingga sangat dianjurkan untuk 

diterapkan oleh petani kopi yang ada di Kecamatan Balik 

Bukit. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Selaku pemangku kebijakan sudah seharusnya 

pemerintah menggunakan perannya untuk memberikan 

dukungan penuh terhadap para petani dengan memberikan 

bantuan berupa modal usaha dengan kredit lunak 

maupunpenerapan kebijakan dalam penentuan harga yang 

pro petani. 

2. Bagi Petani Kopi 

Diharapkan kepada petani untuk memperhatikan 

penggunaan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Mendahulukan kebutuhan primer dan keinginan. Para petani 

juga diharapkan untuk dapat menanam tanaman lain guna 

menambah pendapatan seperti yang bersumber dari usaha 

tani non kopi (pisang, lada, kakao), tanaman naungan yang 

bersifat ekonomis (alpukat, cengkeh, dan aren) dan 

pekerjaan sampingan lainnya.. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan bagi akademisi atau peneliti berikutnya 

yang akan meneliti  topik yang relevan dengan penelitian ini 

untuk meningkatkan kualitas penelitian dari penelitian ini 

dengan menambahkan variabel atau memperbaiki 

metodologi penelitian. 

4. Bagi Pembaca 

Bagi  pembaca untuk membaca dan menggali literasi 

yang berkaitan dengan topik penelitian ini lebih mendalam 

serta membandingkan dengan hasil penelitian orang lain 

guna memperkaya referensi. 
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