
 

I 
 

ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 

TERHADAP  PENDAPATAN PETERNAK 

JANGKRIK MENURUT PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM 

(Studi  di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah) 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat 

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi ( SE ) 

 

 Oleh: 

  TESSA MILTASARI   

 NPM:1651010443 

 

 

PROGRAM STUDI  EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1442 H / 2021 M  



 

II 
 

ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 

TERHADAP  PENDAPATAN PETERNAK 

JANGKRIK MENURUT PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM 

(Studi  di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah) 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-

Syarat  Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) 

Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam 

 

Oleh: 

  TESSA MILTASARI   

 NPM:1651010443 

 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

 

Pembimbing I :    Any Eliza,S.E.,M.Ak. 

Pembimbing II : Yeni Susanti,S.Pd.,M.A. 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1442 H / 2021 M  

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran 

dalam mengartikan judul yang penulis buat ini maka penulis akan 

menjelaskan mengenai arti atau maksud dari judul yang 

terkandung dalam penelitian ini. Adapun judul dari penelitian ini 

adalah : ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 

TERHADAP PENDAPATAN PETERNAK JANGKRIK 

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi  di Desa 

Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten  

Lampung Tengah) 

. Berikut merupakan uraian dari penafsiran judul diatas yaitu: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, 

karangan, perbuatan, dan lain-lain untuk mengetahui 

keadaan sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara dan 

sebagainya.
1
 

Analisis ialah  penyelidikan  demi untuk mengetahui  

keadaan yang sebenarnya terjadi antara variabel bebas 

(dampak pandemi  covid-19)  terhadap  variabel terikat 

(pendapatan peternak jangkrik ) dalam penelitian. 

2. Dampak adalah  pengaruh kuat yang mendatangkan akibat 

(baik negatif maupun positif)
2
 

Dampak adalah  pengaruh yang didapatkan sebagai akibat 

yang timbul dari adanya variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

3. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-

mana, meliputi daerah geografi yang luas.
3
 

                                                             
1  Kamus Besar Bahasa Indonesia” (On-line), tersedia di: 

https://kbbi.web.id/analisis di akses pada kamis, 04 Juli 2020 : 13.00 WIB. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 

https://kbbi.web.id/analisis
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Pandemi adalah wabah yang menjangkit secara 

bersamaan/serentak mencangkup wilayah yang luas salah 

satunya yaitu adalah pandemi covid-19 yang  sedang  

melanda  Indonesia  khususnya Provinsi Lampung saat ini. 

4. Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem 

pernafasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19
4
  

Coronaviruses (Cov) adalah sebuah virus yang menginfeksi 

sistem pernafasan pada tubuh manusia dengan gejala yaitu: 

batuk, pilek, demam serta sesak nafas hingga menimbulkan 

phenomenia. 

5. Pendapatan adalah  hasil kerja (usaha dan sebagainya).
5
  

Pendapatan adalah  hasil yang diperoleh variabel terikat 

(peternak jangkrik) dalam bentuk  uang ataupun  laba. 

6. Peternakan adalah (usaha) pemeliharaan dan pembiakan 

ternak.
6
 

Peternakan adalah usaha demi untuk melakukan  

pengembangbiakan hewan yaitu jangkrik . 

7. Jangkrik adalah serangga, biasa  hidup di tanah (sawah), 

berwarna cokelat atau hitam, bersayap ganda, mengeluarkan 

bunyi “krik, krik”; riang-riang (Gryllus mitratus)7. 

Jangkrik adalah serangga yang memiliki ciri-ciri fisik yaitu : 

berwarna coklat atau hitam, bersayap genap, serta 

mengeluarkan  bunyi “krik, krik”. 

8. Persepektif berarti sudut pandang atau pandangan
8
. 

Persepektif merupakan suatu pemikiran berupa teori islam 

mengenai dampak dari adanya variabel bebas terhadap 

variabel terikat sehingga sesuai dengan hukum serta tatanan 

dalam agama islam. 

9. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan 

                                                             
4 Silpa Hanoatubun, „Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian 

Indonesia‟, Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana, 2.1 (2020) Volume 2 Nomor 1 

(2020) ISSN Online : 2716-4446, h.147. 
5  Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line) . Loc. Cit.  
6 Ibid. 
7  Ibid. 
8 Ibid. 
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akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

ekonomi dengan cara islami
9
. Ekonomi Islam merupakan 

suatu ilmu yang mengkaji mengenai segala permasalahan 

yang  menyangkut  ekonomi   sesuai  dengan  syariat agama 

islam. 

  Berdasarkan penjelasan dalam penegasan judul 

mengenai penelitian dengan judul “Analisis Dampak Pandemi 

Covid-19 Terhadap Pendapatan Peternak Jangkrik Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (studi  di Desa Terbanggi Besar 

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) “ 

adalah  menganalisis  bagaimana  pengaruh/dampak  dari  adanya 

pandemi covid-19 terhadap pendapatan para peternak jangkrik 

yang berada di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah agar sesuai dengan perspektif 

ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Covid-19 /corona merupakan suatu virus yang menyerang 

sistem pernafasan  manusia  dengan  gejala yang di alami yaitu 

batuk, pilek, demam, serta sesak nafas  (phenomonia)  yang  

menyebabkan  penderitanya mengalami sesak nafas  hingga  

mengakibatkan  kematian. Virus ini pertama kali muncul di kota 

Wuhan negara Cina pada tanggal 30 Desember 2019 dan terus 

menyebar ke hampir seluruh dunia hingga WHO (World Health 

Organization) menyebutkan  wabah  ini sebagai pandemi .  Virus 

covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Virus ini 

berdampak pada menurunnya tingkat  perekonomian dunia 

khususnya di Indonesia.  

Salah satu contoh dampak akibat dari adanya pandemi 

covid-19  saat ini seperti yang sudah dijelaskan oleh menteri 

                                                             
9 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Perilaku Konsumsi 

Jilid 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 17. 
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keuangan Republik Indonesia ibu Sri Mulyani mengungkapkan 

dalam wawancara oleh reporter Liputan 6. com  mengatakan 

bahwa “Pandemi Virus Corona setidaknya memberi tiga dampak 

besar bagi perekonomian Indonesia. Pertama, membuat konsumsi 

rumah tangga atau daya beli jatuh sangat dalam. Kedua dengan 

adanya ketidakpastian, investasi ikut melemah, mereka terhenti 

akibat Covid," papar Sri Mulyani.  Ketiga seluruh dunia, kata Sri 

Mulyani mengalami, pelemahan ekonomi sehingga membuat 

ekspor Indonesia ke beberapa negara tujuan terhenti. Beberapa  

komoditas  yang mengalami penurunan antara lain minyak, batu 

bara dan CPO”
10

. 

Sesuai dengan  penjelasan  mengenai  tiga dampak 

besar dari adanya covid-19 bagi perekonomian  Indonesia oleh 

ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, 

maka terdapat banyak aspek yang terdampak dari adanya 

pandemi saat  ini  khususnya dalam aspek  perekonomian di suatu 

negara yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi juga di 

seluruh dunia. Untuk itu, setiap negara berupaya untuk 

menemukan pemecahan  masalahnya masing-masing demi untuk  

mengurangi ataupun  menghilangkan efek negatif dari adanya 

covid-19 ini. 

Pandemi covid-19 ini juga mempengaruhi perekonomin 

setiap provinsi  maupun daerah di Indonesia. Provinsi Lampung 

menurut laporan BI sendiri secara umum, perekonomian 

Lampung tumbuh sebesar 1,73% (yoy) pada Triwulan I 2020, 

jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya 

sebesar 5,07% (yoy) maupun periode yang sama tahun 2019 

sebesar 5,18% (yoy).  

Realisasi pertumbuhan ini juga tercatat lebih rendah 

dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera (3,25%; yoy), 

Nasional (2,97%; yoy), dan rata-rata pertumbuhan  selama 5 

                                                             
10 Agung Situmorang, „Sri Mulyani: Corona Beri 3 Dampak Besar Ke 

Ekonomi Indonesia‟, (on line ) tersedia di Liputan6.Com, 29 juli 2020. 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4292213/sri-mulyani-ingin-seluruh-jajaran-kemenkeu-bersatu-layaknya-sapu-lidi
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tahun terakhir (5,08%; yoy). Dibandingkan dengan sepuluh 

provinsi di Sumatera, Lampung berada pada peringkat ke-8, turun 

signifikan dibandingkan dengan peringkat Lampung pada 

Triwulan I 2019 dan keseluruhan tahun 2019 yang tercatat pada 

peringkat ke-3 dan ke-2 tertinggi di Sumatera. Lebih rendahnya 

pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2020 ini 

dipengaruhi oleh kinerja negatif sektor eksternal dan perlambatan 

konsumsi rumah tangga.  

Kontraksi ekspor ( gelombang naik turunnya volume 

ekspor ) memberikan andil sebesar -3,41% seiring dengan 

penurunan volume ekspor batubara dan belum masuknya musim 

panen (off season) sejumlah komoditas utama Lampung. Selain 

itu, konsumsi rumah tangga tumbuh melambat dengan andil 

2,74%, lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. 

Hal ini disebabkan oleh normalisasi konsumsi masyarakat pasca 

periode Natal dan Tahun Baru, penurunan daya beli masyarakat 

petani seiring penurunan kinerja lapangan usaha pertanian, dan 

penurunan daya beli masyarakat seiring penyebaran covid-19. 

Perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh pertumbuhan 

konsumsi pemerintah dan investasi yang lebih tinggi 

dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan andil masing-masing 

sebesar 0,08% dan 0,50% . 

Di samping itu sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan pada triwulan I merupakan sektor yang memiliki nilai 

paling rendah jika dibandingkan dengan sektor yang lainnya yaitu 

sebesar (-2,84%;yoy). Hal ini berarti sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan merupakan sektor yang paling terdampak dari 

adanya penurunan daya beli masyarakat selama masa pandemi 

covid-19 yang terjadi saat ini. 
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Tabel 1.1 

 Pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung – sisi penawaran (%/yoy) 

Lapangan Usaha 

TW I 

2018 

(yoy) 

TW 

II 

2018 

(yoy) 

TW 

III 

2018 

(yoy) 

TW 

IV 

2018 

(yoy) 

TW 

I 

2019 

(yoy) 

TW II 

2019 

(yoy) 

TW 

III 

2019 

(yoy) 

TW IV 

2019 

(yoy) 

TW I 

2010 

(yoy) 

Andil 

TW I 

2020 

(yoy) 

A 

Pertania, 

kehutanan, dan 

perikanan 

0,04 0,02 -0,24 5,52 1,21 0,69 0,08 4,07 -2,84 0,83 

B 
Pertambangan dan 

penggalian 
1,98 3,17 4,30 -1,18 2,81 4,46 0,21 3,38 -1,50 -0,09 

C 
Industri 

pengolahan 
8,63 7,71 

12,4

2 
7,51 7,47 11,75 10,14 3,77 1,41 0,26 

D 
Pengadaan listrik 

dan gas 
24,67 -1,00 4,41 1,16 6,84 16,26 6,23 9,56 3,46 0,01 

E Pengadaan air 6,94 3,41 2,09 2,14 4,17 5,22 5,93 5,80 4,80 0,00 

F Konstruksi 11,07 
13,1

2 
5,51 4,96 7,30 7,02 5,15 4,85 4,15 0,40 

G Perdagangan besar 8,82 8,66 5,51 4,67 8,11 6,30 8,97 5,57 2,68 0,33 
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dan eceran, 

reparasi mobil dan 

sepeda motor 

H 
Transportasi dan 

Pergudangan 
5,82 9,24 3,33 5,48 7,28 8,12 8,67 8,20 7,31 0,38 

I 

Penyedia 

akomodasi dan 

makan minum 

7,60 
11,8

5 

11,2

2 
11,11 

10,5

5 
5,92 9,98 10,09 9,87 0,14 

J 
Informasi dan 

komunikasi 
6,03 6,33 

12,7

2 
7,37 8,67 8,26 6,68 8,35 6,65 0,32 

K Jasa keuangan 5,63 4,40 1,92 -2,63 -1,45 -2,27 6,59 8,82 6,71 0,13 

L Real estate 4,12 5,23 3,86 4,28 5,06 6,20 6,47 5,77 5,77 0,18 

M

,N 
Jasa perusahaan 2,88 

10,7

2 
0,53 2,00 5,01 3,62 3,63 3,64 3,59 0,00 

O 

Administrasi 

pemerintah, 

pertahanan dan 

jaminan sosial 

wajib 

8,58 5,96 5,69 4,59 6,64 7,04 2,91 2,79 3,92 0,12 

P Jasa pendidikan 4,69 
10,3

1 

11,1

0 
9,67 9,98 8,94 7,24 7,32 7,18 0,20 

Q Jasa kesehatan dan 4,82 5,96 6,39 7,88 6,94 5,67 7,77 6,85 7,72 0,08 
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kegiatan sosial 

R,

S,

T,

U 

Jasa Lainnya 8,99 
10,3

1 
9,40 5,57 9,15 0,01 8,45 8,77 10,78 0,10 

  5,09 5,35 5,19 5,38 5,21 5,61 5,16 5,07 1,73 1,73 

 Keterangan: 
Menin

gkat 

Mela

mbat 

Mod

erat 
       

Sumber: BPS Provinsi Lampung. Data diolah  
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Pada Triwulan II 2020, perekonomian Lampung 

diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya. Di sisi permintaan, kinerja ekspor di prakirakan 

menurun akibat melambatnya permintaan dunia, terganggunya 

rantai penawaran global, serta rendahnya harga komoditas global. 

Sementara itu, pembatasan sosial berdampak pada aktivitas 

produksi dan pendapatan masyarakat sehingga menurunkan 

prospek permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga 

maupun investasi.  Sementara itu, konsumsi pemerintah di 

prakirakan meningkat seiring dengan pembayaran THR, 

meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya dan realisasi 

penanganan COVID-19 di bidang kesehatan dan sosial. Dari sisi 

lapangan usaha (LU), penggerak ekonomi Lampung masih 

bertumpu pada 3 (tiga) LU utama yakni LU pertanian, LU 

industri pengolahan serta LU perdagangan besar dan eceran dan 

reparasi mobil dan sepeda motor.  LU pertanian diperkirakan 

tumbuh lebih tinggi didorong oleh panen raya padi, gula dan 

komoditas hortikultura. Sementara LU perdagangan dan LU 

industri pengolahan diperkirakan terkontraksi akibat penurunan 

volume perdagangan dunia dan penurunan konsumsi masyarakat 

yang berpengaruh pada aktivitas produksi
11

.  

Awal mula munculnya  peternakan jangkrik ini  pada 

tahun 2012. Berawal dari coba-coba dan iseng. Dengan berbekal 

ilmu yang seadanya serta belajar secara otodidak. Pada awal 

merintis usaha peternakan jangkrik ini peternak membeli bibit 

berupa telur jangkrik di peternak lain sebesar 1 kg dengan harga 

300.000 rupiah lalu dibagi menjadi 3 box/kandang dan 

menghasilkan 60 kg jangkrik siap panen. Setelah 9 tahun 

berlangsung kini usaha budidaya jangkrik ini semakin maju 

hingga memiliki banyak anggota dan dibagi menjadi beberapa 

mitra yang bertempat  tinggal di desa Terbanggi Besar ini dengan 

                                                             
11 Bank Indonesia, Laporan Perekonmian Provinsi Lampung Periode Mei 

2020 (on line ) diakses di: https://www.bi.go.id/id/Default.aspx , 17 Agustus 2020). 
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anggota yang berjumlah 21 anggota  mitra dan dibagi menjadi  2 

induk dari mitra tersebut. Dalam mitra pertama beranggotakan 13 

orang sedangkan, mitra kedua beranggotakan 10 orang yang 

masing-masing mitra memiliki aturan yang berbeda-beda.  

 Dalam  sistemnya  2  induk mitra/pemilik modal 

menyediakan semua fasilitas berupa pakan, anakan jangkrik, box, 

dan lain-lain. Selanjutnya anggota mitra /pekerja hanya perlu 

memelihara jangkrik dari mulai anakan hingga siap panen 

kemudian pemasarannya diserahkan kembali kepada induk 

mitra/pemilik modal dengan pembagian keuntungan dibagi  

sesuai  kesepakatan.  Dalam usaha peternakan jangkrik ini para 

peternak bisa meraup  keuntungan bersih hingga mencapa 

minimal 7,5 juta rupiah perbulannya
12

. 

Tingkat  pendapatan  merupakan salah  satu  kriteria 

maju tidaknya suatu daerah.  Bila pendapatan suatu daerah relatif 

rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan 

daerah tersebut akan rendah, dan bila pendapatan masyarakat 

suatu daerah relatif  tinggi  maka tingkat kesejahteraan dan 

kemajuan daerah tersebut tinggi pula
13

. Dari penjelasan  

mengenai tingkat  pendapatan di atas dapat dilihat bahwa tingkat 

pendapatan merupakan aspek terpenting untuk menentukan maju 

tidaknya suatu usaha bila pendapatan yang kita dapatkan tinggi 

maka dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan keuntungan hal 

ini berarti usaha yang kita lakukan mengalami kemajuan 

kemudian terjadi sebaliknya juga. Pendapatan juga merupakan 

sesuatu yang menentukan maju tidaknya suatu usaha karena 

hanya dengan meihat pendapatan usaha saja kita dapat melihat 

                                                             
12  Barkah, "Latar Belakang Usaha Peternakan Jangkrik", Wawancara, 

Lampung, 1 Maret 2020. 
13 Mahyu Dariil, „Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada 

Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen‟, Jurnal Ekonomika 

Universitas Almuslim Bireuen Aceh, 4.7 (2013), Hlm 13 . 



 
 

  
 

11 
 

apakah pada periode tersebut kita mendapatankan keuntungan 

atau tidak. 

Budidaya jangkrik di Lampung merupakan bisnis yang 

cukup menjanjikan hal ini dikarenakan  proses pembibitan  

jangkrik yang mudah serta jangka waktu  pemanenan  yang tidak 

membutuhkan waktu yang lama jika dibandingkan dengan ternak 

lain seperti unggas dan sapi yang memerlukan waktu / masa panen 

yang lama. Bila dilihat dari permintaan pasar terhadap jangkrik 

yang selalu meningkat, usaha jangkrik dapat dijadikan sebagai 

sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat di  kabupaten 

Lampung Tengah khususnya di kecamatan Terbanggi Besar desa 

Terbanggi Besar ini.  Hal ini terbukti dari keuntungan yang dapat 

di raup oleh para peternak mencapai minimal Rp.7.500.000‟- 

untuk seriap bulannya. 

Namun, para peternak banyak yang mengeluhkan karena 

pendapatannya yang menurun  jika dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya.  Hal ini disebabkan  terdapat banyak aspek 

kehidupan yang terkena imbas dari adanya pandemi saat ini salah 

satunya adalah  dalam aspek peternakan ini.  Karena pada masa  

pandemi saat ini,  para peternak mengalami penurunan penjualan 

disebabkan para pembeli jangkrik yang notabenenya para pemilik 

toko burung banyak yang menutup sementara tokonya  selama 

masa  pandemi  sehingga mereka juga mengurangi pembelian 

jangkrik pada tahun ini. 
14

 

Berdasarkan  uraian di atas maka sangat  penting 

dilakukan penelitian menganalisis dampak pandemi covid-19 

terhadap pendapatan peternak jangkrik.  Hasil  penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan atau menambah  

ilmu dan pengalaman bagi para peternak ataupun masyarakat 

yang berniat untuk terjun dalam usaha ini khususnya bagi 

                                                             
 

14
 Barkah, Op.Cit  
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masyarakat  di desa Terbanggi  Besar  kecamatan Terbanggi 

Besar kabupaten Lampung Tengah .  Berdasarkan  pemaparan di 

atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

dengan judul  “ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 

TERHADAP PENDAPATAN PETERNAK JANGKRIK 

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa 

Terbanggi Besar  Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten 

Lampung Tengah)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

  Batasan masalah pada penelitian ini adalah melihat 

sejauh mana dampak yang timbul dari adanya pandemi covid-19 

terhadap pendapatan yang didapatkan oleh para peternak di desa 

Terbanggi Besar kecamatan Terbanggi Besar kabupaten 

Lampung Tengah provinsi Lampung ini sepanjang tahun 2020 

sampai dengan tahun 2021.  

 

D. Rumusan Masalah 

  Permasalahan  merupakan  upaya untuk menyatakan 

secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin di 

carikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu,  maka 

yang menjadi pokok permasalahan: 

1. Bagaimanakah dampak dari adanya pandemi covid-19 

terhadap pendapatan peternak jangkrik di desa Terbanggi 

Besar kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung 

Tengah? 

2. Bagaimanakah  dampak dari adanya pandemi covid-19 

terhadap pendapatan peternakan jangkrik  menurut perspektif 

ekonomi Islam tersebut? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dampak dari adanya pandemi covid-19 

terhadap pendapatan peternak jangkrik di desa Terbanggi 

Besar kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung 

Tengah. 

2. Untuk mengetahui mengenai dampak dari adanya pandemi 

covid-19 terhadap pendapatan peternakan jangkrik  menurut 

perspektif ekonomi Islam tersebut. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Sebagai bahan  informasi bagi pihak peternak jangkrik 

dalam menjalankan usahanya. 

b. Sebagai bahan informasi dan kajian bagi semua pihak yang 

berkepentingan dalam  pengembangan usaha peternak 

jangkrik di daerah pemukiman. 

2. Manfaat teoritis 

a. Menambah pengetahuan bagi pembaca tentang dampak 

sosial akibat adanya usaha peternakan yang dekat dengan 

pemukiman. 

b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya 

terkait dengan dampak dari adanya peternkan jangkrik 

terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.  
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tabel 1.2 

Kajian penelitian terdahulu 

No Pengarang Judul Tahun Tujuan penelitian Hasil penelitian 

1.  Novendra,A.,dkk 

analisis 

pendapatan 

peternakan 

dari usaha 

budi daya 

ternak 

jangkrik 

2016 

untuk mengetahui 

berapa besar 

pendapatan, 

struktur biaya, R/C 

ratio ,dan titik 

impas dari usaha 

budi daya jangkrik. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerimaan dari usaha budi daya jangkrik 

sebesar Rp.6.300.000 dan biaya usaha budi 

daya jangkrik terdiri atas biayya investasi dan 

biaya operasional, besarnya biaya investasi 

untuk skala pemeliharaan 1.200 gram telur 

jangkrik sebesar Rp. 3.450.000. Total biaya 

operasional sebesar Rp. 2.411.500 terdiri atas 

biaya tetap 43,81 % dan biaya variabel 56,19 

%. Pendapatan peternak yang diperoleh dari 

usaha budidaya ternak jangkrik dengan skala 

pemeliharaan 1.200 gram telur jangkrik per 

periode (30 hari) adalah Rp. 3.888.500. R/C 
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15

 Novenda, „Analisis Pendapatan Peternakan Dari Usaha Budi Daya Ternak Jangkrik‟, E-Jurnal Universitas Udayana, 4.1 

(2016)hlm.434. 

16
 Siti Nuzul Laila Nalini, “Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, Jurnal IAIN Ponorogo, Vol 4 No. 

1 (2021), Hlm. 662. 

Ratio dari usaha ini sebesar 2,61. Titik impas 

tercapai ketika jumlahproduksi jangkrik 

sebanyak 44,86 kg/periode atau harga 

jangkrik Rp. 11.483,33 /kg. Manajemen 

usaha budidaya ternak jangkrik sudah cukup 

baik yang menyangkut beberapa aspek antara 

lain: manajemen pakan dan manajemen 

penanganan hama dan penyakit
15

. 

 

2.  Siti Nuzul Laila 

Nalini 

  

Dampak 

covid-19 

terhadap 

Usaha Mikro, 

Kecil dan 

Menengah 

  

2021 

Menganalisa 

dampak pandemi 

COVID-19 

terhadap eksistensi 

UMKM di 

Indonesia dan 

bagaimana solusi 

dalam membantu 

UMKM bertahan 

Hasil penelitian Jurnal ini yaitu untuk 

mengetahui tantangan ekonomi dan bisnis 

akibat pandemi COVID-19 dan pendekatan 

yang dilakukan, yaitu pendekatan secara makro, 

dan pendekatan secara mikro.
16
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17

 Rosa Nindia Sari, Alwiyah, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Batik Di Kabupaten Sumenep”, Jurnal 

Universitas Wiraraja Madura, Vol 1 No.1 (2020), Hlm. 45-56. 
18

  Rahmi Rosita, “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia”,  Jurnal Lentera Bisnis, Vol  9 No 2  e-ISSN  

2598-618X, (2020), Hlm.109. 

dalam situasi 

pandemi COVID-

19. 

3.  
Rosa Nindia Sari, 

Alwiyah 

Dampak 

Pandemi 

Covid-19 

Terhadap 

UMKM Batik 

Di Kabupaten      

Sumenep 

2020 

Untuk mengetahui 

Dampak Pandemi 

Covid-19 Terhadap 

UMKM Batik Di 

Kabupaten 

Sumenep 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

Pandemi Covid-19 sangatlah berdampak 

terhadap UMKM Batik di kabupaten Sumenep. 

Dimana dampak yang dialaminya saat ini pada 

penurunan penjualan, perolehan bahan baku, 

piutang, dan pembayaran gaji karyawan.
17

 

4.  Rahmi Rosita 

Pengaruh 

Pandemi 

Covid-19 

Terhadap 

UMKM  Di 

Indonesia 

2020 

Untuk dan 

menganalisis sejauh 

mana pengaruh 

pandemi covid-19 

terhadap UMKM 

yang ada di 

Indonesia 

Hasil penellitian menunjukkan bahwa UMKM 

adalah jenis usaha perekonomian yang paling 

banyak terdampak dari pandemic covid-19 

meliputi indusri automotif, industri baja, 

peralatan listrik, industri tekstil, kerajinan dan 

alat berat, pariwisata.
18
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19

 Purnomo, „Kontribusi Usaha Ternak Sapi Perah Terhadap Pendapatan Keluarga Peternak Di Kecamatan Musuk 

Kabupaten Boyolali‟, Jurnal Universitas Sebelas Maret, 13.2 (2015)hlm. 97. 

5. H S. H. Purnomo, dkk, 

kontribusi 

usaha ternak 

sapi perah 

terhadap 

pendapatan 

keluarga 

peternak di 

kecamatan 

musuk 

kabupaten 

boyolali 

2015 

untuk mengetahui 

karakteristik dan 

tatalaksana usaha 

ternak sapi perah, 

menganalisis 

besarnya kontribusi 

usaha ternak sapi 

perah terhadap 

pendapatan 

keluarga peternak, 

menganalisis 

hubungan antara 

skala usaha 

peternakan sapi 

perah dengan 

pendapatan dan 

kontribusi 

pendapatan usaha 

ternak sapi perah, 

menganalisis 

Hasil penelitian menunjukan rata-rata 

pendapatan bersih dari usaha ternak sapi perah 

skala 4 ekor per tahun adalah Rp. 6.483.050,33. 

Kontribusi usaha ternak sapi perah terhadap 

pendapatan rumah tangga peternak adalah 

19,38 %. Nilai korelasi antara skala usaha 

ternak sapi perah dengan pendapatan dan 

kontribusi pendapatan usaha ternak sapi perah 

memiliki nilai positif yaitu 0,597 dan 0,521. 

Nilai positif menunjukkan bahwa semakin 

besar skala usaha  ternak sapi perah  akan  

meningkatkan pendapatan peternak serta 

memiliki hubungan yang kuat. Hasil uji t pada 

analisis regresi, nilai koefisien thitung variabel 

biaya tenaga kerja (X3) dan biaya IB (X5) yaitu 

2,081 dan 2,066 lebih besar dari nilai ttabel atau 

signifikan
19

.  
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pengaruh berbagai 

faktor produksi 

terhadap tingkat 

pendapatan 

peternak. 

6.  Vony Armelia dkk 

Dampak 

Sosial 

Ekonomi 

Covid-19 

Terhadap 

Usaha 

Peternakan 

Broiler Di 

Indonesia 

2020 

Untuk mengetahui 

dampak positif dan 

negatif dari adanya 

covid-19 terhadap 

peternakan ayam 

broiler di Indonesia. 

Hasil dari penelitian ini yaitu Covid-19 

menimbulkan dampak positif dan negatif bagi 

peternakan broiler. Dampak positif diantaranya 

prospek pengembangan frozen food daging 

ayam, peningkatan isu pangan ASUH, 

kebijakan keringanan pajak pada beberapa 

sektor broiler yang terlibat dan penyerapan 

ayam broiler dari peternak mandiri oleh 

Integrator. Adapun dampak negatif yaitu 

gangguan supply chain akibat terganggunya 

distribusi Day Old Chick (DOC), pakan dan 

obat-obatan serta kegiatan operasional. 

Dampak negatif tersebut mengakibatkan 

penurunan produktivitas usaha dan pendapatan 

peternak serta ancaman keberlanjutan usaha 



 
 

  
 

19 
 

                                                             
 20 Vony Armelia dkk,  “Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 Terhadap Usaha Peternakan Broiler Di Indonesia”, Jurnal  

Universitas Jendral Soedirman, (2020) ISBN: 978-602-52203-2-6, Hlm.161. 

peternakan broiler.
20

 

7.  
Haryanto 

Tanuwijaya dkk 

ibm bagi 

kelompok 

budidaya 

jangkrik di 

Kecamatan 

Srengat 

Kabupaten 

Blitar 

2016 

untuk 

mengembangkan 

teknologi yang 

sesuai (TTG) untuk 

Usaha Kecil dalam 

ternak jangkrik 

(ternak Jangkrik) di 

desa Pakisrejo, 

Srengat, Blitar, 

untuk 

meminimalkan 

kematian dan 

memfasilitasi 

pencampuran pakan 

jangkrik. 

Hasil dari penelitian ini adalah tersedianya satu 

set mesin penggiling pakan yang berguna untuk 

melunakkan jangkrik kecil makanan, 

penggilingan jagung, kedelai, dan sentrat lain 

untuk mencampur jangkrik makanan. Selain 

kegiatan kami membeli mesin penggiling 

pakan dan 21 jangkrik kotak kontrol suhu 

mesin yang berguna untuk mengatur suhu 

kotak tetap hangat untuk menjaga suhu itu 

tidak akan terlalu dingin atau tidak terlalu 

hangat yang untuk mengurangi jangkrik 

sehingga mengurangi kematian jangkrik 

sehingga mengurangi petani kalah. Setelah 

awalnya mengamati bahwa tingkat kematian 

jangkrik di musim dingin biasanya mencapai 
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21

 Haryanto Tanuwijaya, „Ibm Bagi Kelompok Budidaya Jangkrik Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar‟, Jurnal 

Pengabdian LPPM Untag Surabaya, 2.1 (2016)hlm. 77. 

40% tetapi setelah menggunakan teknologi ini 

menurun menjadi hanya sekitar 3-5%
21

. 

 



 
 

  
 

21 
 

 

  Dari pemaparan penelitian terdahulu tentunya 

terdapat beberapa perbedaan maupun kesamaan dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai 

pendapatan dan peternakan, sedangkan perbedaannya 

terdapat pada variabel bebas yang diteliti oleh penulis 

yaitu  pandemi covid-19 serta variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu para peternak jangkrik. Perbedaan 

lain dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak hanya 

menggunakan perspektif ekonomi konvensional saja tapi 

juga dilihat dari perspektif ekonominya. Di samping itu, 

penelitian ini juga masih terbilang baru sehingga dapat 

membantu dalam penelitian-penelitian sejenis yang akan 

diteliti untuk masa mendatang. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan penelitian yang bersifat lapangan atau 

field research  dan penelitian pustaka atau library 

research22
. Penelitian ini dilakukan guna untuk 

menggali data berupa informasi-informasi yang berguna 

dalam penelitian. 

  Penelitian lapangan field research  dan 

penelitian pustaka atau library research berarti 

penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung 

ketempat penelitian dengan menyiapkan sejumlah 

pertanyaan yang dijukan kepada narasumber langsung 

demi untuk mengumpulkan informasi yang berguna 

dalam penyusunan penelitian ini. Sedangkan penelitian 

pustaka atau library research merupakan usaha yang 

dilakukan peneliti dalam mengumpulkan informasi 

dengan mencarinya pada jurnal, buku, maupun media 

terkait yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

b. Sifat Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian 

berdasarkan survei dengan menggunakan metode 

deskriptif, yaitu penelitian yang  

menggambarkan/mendeskriptifkan variabel-variabel 

penelitian serta peristiwa yang terjadi di lapangan apa 

adanya dalam hal ini tentang analisis dampak 

peternakan jangkrik terhadap peningkatan pendapatan 

                                                             
22 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm.7. 
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masyarakat di desa Terbanggi Besar kecamatan 

Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah. 

2. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh 

dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai 

berikut : 

a. Data Primer 

  Data primer adalah data yang didapatkan 

langsung dari lapangan yang berhubungan langsung dengan 

objek yang diteliti. Sumber primer dalam penelitian ini 

yaitu para peternak jangkrik serta para anggota mitranya 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari literatur, Al-quran, al-hadist, buku-buku motivasi, 

jurnal, artikel, dan dari internet serta sumber lain yang 

masih berkaitan dengan objek yang diteliti.
23

 Data 

sekunder yaitu data yang didapat dan bersumber dari 

penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

objek yang diteliti. Data ini diperoleh dari perpustakaan, 

profil , dan data-data lain yang terkait dalam penelitian. 

 3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh 

dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode 

sebagai berikut : 

 

                                                             
 23 Ibid , hlm.85  
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a. Wawancara 

  Wawancara merupakan suatu cara berupa 

tanya jawab antara narasumber dan penanya  yang disusun 

secara sistematis dengan mengikuti masalah, tujuan serta 

hipotesis yang terdapat dalam penelitian.  Dalam metode 

ini, wawancara akan ditujukan kepada para peternak 

jangkrik di Desa Terbanggi Besar. 

b. Dokumentasi 

   Dokumentasi dapat digunakan sebagai 

pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan 

bersumber dari dokumen, seperti buku, jurnal, surat kabar 

majalah, notulen rapat, dan sebagainya
24

.  Dokumentasi 

yang dilakukan peneliti yaitu bersumber dari buku-buku, 

jurnal serta website resmi yang berkaitan dengan 

penelitian. 

4. Populasi dan Sampel 

 a. Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi, populasi 

bukan hanya orang, tetapi juga objek atau benda-benda 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut
25

.  Dalam 

konteks ini populasi yang diambil adalah para peternak 

jangkrik serta para pekerjanya. Populasi dalam penelitian 

ini yaitu para peternak jangkrik yang berjumlah 23 orang 

                                                             
24 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) hlm.95. 
25 Sugiyono, Op.Cit, hlm.80. 
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dengan rincian 2 orang sebagai pemilik peternakan/ketua 

kelompok dan 21 orang sebagai anggota mitra/para pekerja 

peternakan 

  Populasi  merupakan kelompok besar yang 

terdiri atas objek atau subjek yang berkualitas dan dipilih 

melalui kualifikasi khusus dari peneliti yang isinya bukan 

hanya sekedar makhluk hidup tapi juga meliputi benda-

benda yang memang mewakili objek atau subjek yang 

diteliti. 

b. Sampel 

 Sampel adalah  variabel  kecil yang  merupakan 

bagian dari  populasi yang akan diteliti. Dalam 

menggunakan ukuran sampel penulis menggunakan teknik 

non probability  sampling  yaitu sampling  jenuh hal ini 

dikarenakan jumlah populasi yang ada terlalu kecil yaitu 

berjumlah  23  orang  saja . 

 

5. Metode Pengolahan Data 

   Metode pengolahan data yang dilakukan pada 

penelitian ini berupa informasi serta data yang bersifat 

deskriptif. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dengan 

beberapa cara antara lain : 

a. Editing Data (Pemeriksaan Data) Pemeriksaan data 

merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk itu 

tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 

pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga 

kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
26

 

                                                             
 26 Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,2011), hlm,75.  
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Pemeriksaan data merupakan yaitu pengecekan terhadap 

data-data atau bahan-bahan yang diperoleh untuk 

mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera 

dipersiapkan untuk keperluan proses selanjutnya. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang 

berkaitan dengan pendapatan peternak jangkrik selama 

masa pandemi saat ini kemudian peneliti akan langsung 

mengolah data tersebut. 

b. Organizing  yaitu menyusun kembali data yang telah 

didapatkan dalam penelitian yang diperlukan dalam rangka 

paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah 

secara sistematis.
27 Organizing adalah pengaturan kembali 

data penelitian secara tepat/sistematis agar sesuai dengan 

rumusan masalah dalam penelitian.Dalam penyusunan data, 

peneliti mengumpulkan data-data peternak jangkrik dan 

menggolongkan berdasarkan meningkat atau tidaknya 

pendapatan peternak secara sistematis agar memudahkan 

dalam menganalisis. 

c. Menganalisis data yaitu data disusun dengan teratur, akurat, 

dan logis kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-

teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk kemudian 

didapatkan hasil berupa jawaban atas pertanyaan yang 

terkandung dalam rumusan masalah hasil ini kemudian 

dituangkan dalam kesimpulan yang terdapat dalam 

penelitian. 

 

6. Analisis Data 

  Metode analisis yang  digunakan  adalah  

menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif. Analisis 

kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada obyek 

yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu 

                                                             
 27 Sugiyono, Op.Cit,  hlm.245.  
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mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Sedangkan 

pendekaan yang digunakan adalah pendekatan induktif, yaitu 

prosedur penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di 

lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis 

atau teori.
28

 Metode analisis kualitatif adalah metode 

pengolahan data yang isinya dalam bentuk tulisan bukan 

angka. Data yang didapatkan dalam penelitian kualitatif dibuat 

dengan apa adanya atau sesuai dengan keadaan sebenarnya 

tanpa adanya manipulasi data oleh peneliti. 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Data kualitatif meliputi: sejarah usaha, bentuk dan 

skala usaha dan struktur biaya usaha. Data yang diperoleh 

bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari 

peternakan jangkrik berada di desa Terbanggi Besar 

kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah. 

  Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan metode observasi dan  wawancara.  

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan terhadap pemilik usaha di peternakan jangkrik. 

Sedangkan wawancara dilakukan langsung dengan peternak 

jangkrik beserta para anggota mitranya. 

  Sebelum peneliti menganalisa data-data yang telah 

banyak terkumpul maka peneliti akan mereduksi data (data 

reduction), menyajikan data (data display) kemudian 

melakukan kesimpulan (conclusing drawing/verivication)  

terhadap data tersebut agar mempermudah dalam menemukan 

penyelesaiannya. 

a. Reduksi data (data reduction)\ 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian 

                                                             
 

28
 Sugiyono,Op.Cit , hlm.141.  
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untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencari dila diperlukan.
29

 Mereduksi data yaitu memilih 

data-data penting yang diperlukan untuk dapat membantu 

dalam menganalisa penelitian. 

 

b. Penyajian data (data display ) 

 Penyajian data merupakan suatu kumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.
30

 Menyaikan data 

yaitu langkah kedua yang dilakukan setelah mereduksi data 

yaitu setelah data tersebut terkumpul dan tersusun 

kemudian, peneliti akan memberikan hipotesis berupa 

penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. 

c. Kesimpulan (conclusing drawing/verivication ) 

 Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu 

kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan dapat 

diambil pada akhir dari suatu pembahasan pada 

permasalahan akhir. Pembuktian kembali atau verifikasi 

dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan 

persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai mudah.
31

 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga setelah 

mereduksi dan menyajikan data yaitu menemukan jawaban 

akhir yang bersifat mutlak setelah dilakukan pembuktian 

atau verivikasi data. 

 

 

 

 

                                                             
 

29
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Untuk Penelitian yang bersifat, 

Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif), (Bandung; Alfabeta, Oktober 

2017), hlm.338  
 30 Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif ,( Bandung:Alfabeta,2017),  

hlm.137.  

 31 Ibid,hlm.101.  
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I. Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan, sistematika penulisan penelitian ini terdiri 

atas 5 bab, yang setiap babnya memiliki sub-sub pembahasan 

yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Merupakan pendahuluan atau awalan yang 

memperkenalkan secara metedologis mengenai 

penelitian ini yang isinya terdiri: penegasan judul, 

latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini 

yang membahasan mengenai objek penelitian yaitu 

pandemi covid-19 di Indonesia, budidaya jangkrik, 

pendapatan, dan ekonomi Islam. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran umum  objek dan  penyajian  

fakta dan data penelitian. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN  

 Pada bab ini berisikan mengenai analisis data 

penelitian dan temuan penelitian yang berisikan hasil 

analisa penulis mengenai penelitian ini berdasarkan 

data dan fakta yang ada serta menjawab pertanyaan 

yang terdapat pada rumusan masalah untuk kemudian 

diambil keputusan final. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi simpulan dan rekomendasi yang disajikan oleh 

peneliti 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

  Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang 

multidimensi/interdisiplin, komperhesif, dan saling 

terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-

Qur‟an dan Al-Hadist, dan juga ilmu rasional  (hasil  

pemikiran dan  pengalaman  manusia), dengan ilmu ini 

manusia dapat mengatasi masalah- masalah keterbatasan 

sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan)
32

. Falah 

(kebahagiaan) yang dimaksud adalah mencakup keseluruhan 

aspek kehidupan manusia, yang  meliputi aspek spiritualis, 

moralis, ekonomi, sosial, budaya serta politik, baik dicapai di 

dunia maupun di akhirat. Ali Anwar Yusuf memberikan 

definisi ekonomi, menurutnya ekonomi kajian tentang 

perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan 

sumber- sumber produktif yang langka untuk memproduksi 

barang dan jasa serta mendistribusikannya
33

. 

  Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa 

oikonomia (Yunani), yang terdiri dari dua kata yaitu oikos dan 

nomos. Oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti 

aturan atau hukum, secara garis besar diartikan sebagai aturan 

rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Jadi ekonomi 

adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan 

hidup manusia dalam rumah tangga. Rumah tangga dalam hal 

                                                             
32 Veithzal Rivai and Andi Bactiar, Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi, 

Tetapi Solusi (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 91. 
33 Ibid, hlm.325. 
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ini  meliputi  rumah  tangga  perseorangan  (keluarga),  badan  

usaha,  atau perusahaan rumah tangga pemerintah, dan 

sebagainya
34

. Dari beberapa penjelasan mengenai ekonomi 

islam dapat di simpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan 

suatu ilmu yang membahas mengenai permasalahan 

permasalahan ekonomi yang terjadi dengan berpedoman 

kepada Al-qur‟an dan hadist. 

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

  Ekonomi Islam  secara mendasar berbeda dari sistem 

ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. 

Sistem tersebut berusaha memecahkan  masalah ekonomi  

manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang 

ekstrem yaitu kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam adalah 

sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur‟an dan hadits 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia 

dan akhirat (al-Falah). 

Beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam yaitu
35

: 

a. Allah menentukan benar dan salah 

b. Prinsip penggunaan 

c. Prinsip pertengahan 
d. Kebebasan ekonomi

 

e. Prinsip keadilan
.  

  Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

prinsip ekonomi Islam merupakan  prinsip-prinsip yang 

berpedoman dari Al-quran dan  hadist dengan  tujuan untuk  

memecahkan  segala permasalahan ekonomi demi untuk 

                                                             
34 Sukarno Wibowo, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2013) hlm.13. 
35 Sharif Muhammad Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar 

(Jakarta: Prenada Media, 2012)hlm 41. 
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memenuhi kebutuhan hidup manusia baik didunia maupun di 

akhirat.
 

  Secara umum  prinsip-prinsip ekonomi syariah dibagi 

menjadi tiga kelompok besar. Masing-masing kelompok besar 

ini membentuk suatu bangunan yang akan menjadi prinsip 

ekonomi Islam. Bagian pertama, adalah lima nilai universal 

yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori 

ekonomi Islam, yaitu: 

a. Tauhid (Keesaan Tuhan), merupakan pondasi ajaran Islam. 

Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan 

keyakinan (syahadat) seorang muslim atas keesaan Tuhan. 

b. „Adl (Keadilan), Allah SWT telah memerintahkan manusia 

untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud adalah tidak 

menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya 

dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh 

berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. 

c. Nubuwwah (Kenabian), setiap muslim diharuskan untuk 

meneladani sifat nabi Muhammad SAW untuk diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, khusunya dalam bidang 

ekonomi yaitu siddiq (benar, jujur), amanah (tanggung 

jawab, kepercayaan, kredibilitas), fathanah (kecerdikan, 

kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi, 

keterbukaan, pemasaran). 

d. Khilafah (Pemerintahan), dalam Islam pemerintahan 

memainkan peranan kecil tapi sangat penting dalam 

perekonomian. Peran utamanya adalah memastikan bahwa 

perekonomian suatu negara berjalan dengan baik sesuai 

dengan syari‟ah dan untuk memastikan agar tidak terjadi 

pelanggaran hak-hak asasi. 

e. Ma‟ad (hasil). Imam Ghazali menyatakan bahwa motif 

para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan 
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keuntungan/profit/laba baik laba material maupun non 

material. 

Bagian kedua, adalah prinsip-prinsip derivative yang 

merupakan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang juga 

menjadi tiang ekonomi Islam, yaitu: 

a. Multitype ownership (kepemilikan multijenis) merupakan 

turunan dari nilai tauhid dan adil. Dalam ekonomi Islam 

kepemilikan swasta atau pribadi tetap diakui, tetapi 

cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai 

oleh negara, guna menjamin adanya keadilan. 

b. Freedom to act (kebebasan bertindak atau berusaha) 

merupakan turunan dari nilai nubuwwah, adil dan 

khilafah. Prinsip ini akan menciptakan mekanisme pasar 

dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk 

bermuamalah. 

c. Social justice (keadilan sosial) merupakan turunan dari 

nilai khilafah dan ma‟ad. Dalam Ekonomi Islam 

pemerintah bertanggungjawab menjamin pemenuhan 

kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan 

keseimbangan sosial antara kaya dan miskin. 

  Bagian ketiga adalah akhlak. Teori ekonomi syariah 

dan sistemnya belumlah cukup tanpa adanya manusia yang 

menerapkan nilai-nilai akhlak. Kinerja suatu bisnis atau 

ekonomi tidaklah bergantung kepada teori dan sistemnya saja, 

melainkan pada man behind the gun-nya. Oleh karena itu 

akhlak menjadi bagian ketiga dan merupakan atap yang 

menaungi ekonomi Islam
36

. Secara umum prinsip-prinsip 

ekonomi syariah dibagi menjadi 3 kelompok besar yang saling 

terikat serta tidak dapat dipisahkan karena setiap bagian dalam 

                                                             
36 Choirul Huda, Ekonomi Islam (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) 

hlm.14 - 16. 
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kelompok tersebut memiliki peranan serta manfaat yang 

berbeda-beda 

 

B. Pandemi covid-19 di Indonesia 

  Diawal Maret 2020 Indonesia sedang dilanda 

pandemi covid-19, virus ini pertama kali muncul di wilayah 

Wuhan-Tiongkok ditemukan pada akhir Desember  2019.  

Pemerintah dan  masyarakat sedang melakukan social distancing 

guna memutus rantai penyebaran covid-19 yang terus meningkat  

setiap harinya. Penularan Covid-19 hanya bisa dicegah dengan  

kedisiplinan untuk tetap berada di rumah. Risiko penularan pun 

bisa terhindarkan dan  masalah  Covid-19 di Indonesia bisa 

segera diatasi kebijakan  yang paling baik. Total keseluruhan 

penyebaran covid-19 di Indonesia  saat  ini  per tanggal  01 Juli 

2020  mencapai 57.770 jiwa untuk  kasus  sembuh dari  covid-19 

di Indonesia mencapai 25.595 jiwa dan angka kematian mencapai 

2.934 jiwa.
37

  

  Sedangkan untuk wilayah provinsi Lampung dari data 

terakhir pada tanggal 28 Juli 2020 terkonfirmasi  terdapat  252 

kasus positif, 206 PDP,  3.789 ODP, 12 orang meninggal serta 

195 orang sembuh
38

 dan khusus untuk wilayah kabupaten  

Lampung  Tengah  terkonfirmasi  terdapat 33 kasus positif, 33 

PDP,  462 ODP, 1 orang  meninggal dunia serta 30 orang 

sembuh. Untuk diwilayah kecamatan Terbanggi Besar 

terkonfirmasi 8 kasus positif, 1 PDP, 31 ODP, 8 sembuh dan 0 

meninggal
39

. 

                                                             
 37 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,(On-line), tersedia di 

https://kemkes.go.id/, pukul 8:16 wib, 02 juli 2020  

 38Kementerian Kesehatan Provinsi Lampung (On-line), tersedia di 
https://dinkes.lampungprov.go.id/infografis-update-situasi-covid-19-provinsi-

lampung-28-juli-2020-pukul-10-00/ pukul 22:11 wib, 29 Juli 2020  
39  Kementerian Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah (On-line), tersedia di 

https://web.lampungtengahkab.go.id/pengumuman-hasil-pemantauan-covid-19-

kabupaten-lampung-tengah-tanggal-28-juli-2020-pukul-23-00-wib.html pukul 22:30 

wib, 29 Juli 2020. 

https://kemkes.go.id/
https://dinkes.lampungprov.go.id/infografis-update-situasi-covid-19-provinsi-lampung-28-juli-2020-pukul-10-00/
https://dinkes.lampungprov.go.id/infografis-update-situasi-covid-19-provinsi-lampung-28-juli-2020-pukul-10-00/
https://web.lampungtengahkab.go.id/pengumuman-hasil-pemantauan-covid-19-kabupaten-lampung-tengah-tanggal-28-juli-2020-pukul-23-00-wib.html%20pukul%2022:30
https://web.lampungtengahkab.go.id/pengumuman-hasil-pemantauan-covid-19-kabupaten-lampung-tengah-tanggal-28-juli-2020-pukul-23-00-wib.html%20pukul%2022:30
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  Dari penjelasan mengenai data penyebaran covid-19 

pada tanggal 1 Juli 2020 dapat disimpulkan bahwa pandemi 

covid-19  ini pertama kali muncul di Indonesia pada awal Maret 

2020. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan (Tiongkok ) pada 

Desember tahun 2019 dan telah menyebar hampir keseluruh 

dunia tidak terkecuali di Indonesia. Virus ini merupakan virus 

yang sangat berbahaya dikarenakan penularannya yang cepat 

serta penyebarannya yang sudah hampir setiap negara di  dunia 

ini  yang  warganya terinfeksi virus covid-19. Untuk itulah 

diperlukan kedisiplinan dari warga masyarakt serta pemerintah 

yang saling bekerja sama demi menekan penularan virus ini. 

 

C. Budidaya Jangkrik  

  Terdapat beragam jenis jangkrik yang tersebar di 

seluruh dunia ini dan dari ratusan jenis jangkrik tersebut terdapat 

beberapa jenis jangkrik yang biasa dibudidayakan di Indonesia 

diantaranya adalah : Jangkrik Kalung (Gryllus Bimaculatus), 

Jangkrik Seliring (Teleogryllus Miratus), Jangkrik alam (Field 

Cricket).  Manfaat dari adanya budidaya jangkrik ini adalah dapat 

menambah pendapatan bagi para peternaknya namun walaupun 

dapat meningkatkan pendapatan peternak hal ini tidak berarti bila 

tidak dilakukan secara serius, disiplin serta rutin oleh para 

peternak jangkrik tersebut. Selain itu Allah SWT berfirman 

dalam Al qur‟an mengenai peternakan ini yaitu terdapat dalam 

surat An-nahl ayat 5-7 yang berbunyi: 
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Artinya: 

  “5. dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk 

kamu; padanya  ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-

bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. 6. dan kamu 

memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu 

membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu 

melepaskannya ke tempat penggembalaan. 7. dan ia memikul 

beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup 

sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran 

(yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,” (an-Nahl: 5-7)
40

.   

  Dari surat an-nahl ayat 5-7  dapat kita lihat bahwa 

Allah SWT telah menciptakan hewan ternak untuk diambil 

manfaatnya oleh manusia. Kemudian, pada ayat 6 dijelaskan 

bahwa ketika ternak kembali kekandang maka kita dapat melihat 

ternak yang gemuk, dengan bulu yang tebal serta keunggulan 

lainnya sehingga kita dapat lebih mensyukuri karunia yang telah 

diberikan oleh Allah SWT kepada para hambanya. Pada ayat ke 

tujuh ini Allah SWT menjelaskan mengenai manfaat ternak 

seperti misalnya pada hewan unta ketika manusia hendak 

                                                             
40 Insan Kamil, Terjemahan Tafsir Per Kata (Bandung: CV Insan Kamil, 

2011) hlm.267-268. 
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bepergian, berniaga dan lain sebagainya maka ternak unta 

tersebut dapat dipergunakan sebagai kendaraan serta pembawa 

barang-barang keperluan manusia. 

  Adapun cara  membudidayakan jangrkik yang ada di 

desa Terbanggi Besar yaitu dengan cara menyiapkan kandang 

(box) jangkrik, selanjutnya jika box sudah siap dilanjutkan 

dengan pembibitan jangkrik. Jangkrik yang digunakan sebagai 

indukan harus sehat, dan tidak cacat. Setelah jangkrik bertelur 

lalu telur mulai dipindahkan kedalam box jangkrik yang sudah 

dilapisis selotip plastik untuk menghindari agar jangkrik tidak 

mudah keluar dari kandangnya serta untuk menghindari zat atau 

racun yang terdapat dalam kandang hingga sekitar 1 minggu. 

   Setelah telur-telur jangkrik tersebut  menetas 

kandang/box lalu diberi pakan berupa rumput dan konsentrat 

sambil disemprot air setiap harinya . waktu dari mulai telur 

hingga saatnya jangkrik siap untuk dipanen membutuhkan waktu 

selama kurang lebih 30 hari atau maksimal 35 hari . Kemudian 

jangkrik dibudidayakan hingga untuk siap dipanen dan dijual 

kepada konsumen. Dalam memelihara jangkrik tersebut peternak 

membutuhkan 200 buah karpet telur, rumput dan konsentrat 

sebagai pakan bagi  jangkrik, serta kotak sebagai media atau 

kandang bagi jangkrik tersebut. 

  Serangga ini mempunyai banyak kandungan seperti 

asam amino protein dan asam  lemak esensial.  Protein pada 

jangkrik berdiri dari protein omega 9, omega 6, serta omega 3. 

Menurut ahli gizi kandungan protein pada jangkrik 3 kali lipat 

dari kandungan protein pada daging sapi, daging ayam, serta 

udang.  
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D. Pendapatan 

1) Definisi Pendapatan 

 Pendapatan dalam  kamus besar bahasa Indonesia 

adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya)
41

.  Pendapatan 

seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya 

penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang 

dapat dihasilkan seseorang.  

 Pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang 

diterima oleh  para anggota masyarakat untuk jangka waktu 

tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang 

telah disumbangkan. Pendapatan masyarakat merupakan 

penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang 

diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu 

bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Pendapatan perekonomian merupakan  arus uang yang 

mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam 

bentuk upah dan gaji, bunga, sewa, dan laba. Pendapatan  

seseorang  terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga, laba 

perusahaan  bukan  perseroan, dividen dan pembayaran 

transfer
42

.
  

 Beberapa penjelasan di atas mengenai pendapatan 

dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sesuatu yang 

kita dapatkan (penghasilan/ keuntungan)  dari usaha yang 

telah di lakukan dalam satu  periode tertentu biasanya berupa 

gaji atau upah. Sedangkan pendapatan perekonomian  

merupakan siklus keuangan yang diterima dari pelaku 

ekonomi  untuk disalurkan kepada masyarakat luas. 

Pendapatan ini biasanya berupa gaji, bunga, sewa, laba, 

deviden, dll. 

                                                             
41  Kamus Besar Bahasa Indonesia” (On-line), Loc Cit.. 
42 Feny and Very, „Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program 

Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa‟, Jurnal 

LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1.1 (2014) hlm.93. 
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1. Kuznets 

   Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung 

menyebabkan tingginya kemiskinan  dan  

ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun bila 

negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, 

maka persoalan  kemiskinan dan ketimpangan 

distribusi pendapatan akan menurun (an inverse u 

shaped patern)43.  

  Dalam teori Kuznets  pada awalnya 

pertumbuhan ekonomi di negara miskin mengalami 

kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi 

pendapatan yang tinggi,  namun  hal ini  berangsur-

angsur akan menurun bila negara tersebut dapat 

memajukan perekonomiannya khususnya menganai 

pemerataan distribusi pendapatan. 

2. Keynes 

  Teori Keynes mengemukakan bahwa 

besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga 

bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku 

bunga, ia terutama tergantung kepada besar kecilnya 

tingkat pendapatan rumah tangga itu. Semakin besar 

jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah 

tangga, makin besar pula jumlah tabungan yang akan 

dilakukan olehnya.  Apabila jumlah pendapatan 

rumah tangga itu tidak mengalami kenaikan atau 

penurunan, perubahan yang cukup besar dalam suku 

bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang tidak 

                                                             
43 Lailatul Khusnah, „Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/ Kota 

Di Jawa Timur Tahun 2008-2013‟, Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang, 13.1 

(2015) hlm.4. 



 
 

  
 

40 
 

berarti ke atas  tabungan yang akan dilakukan oleh 

tumah tangga itu
44

.  

  Menurut Keynes besarnya tabungan/saving  

yang dimiliki rumah tangga bukanlah tergantung dari 

naik turunnya tingkat suku bunga yang berlaku di 

negara tersebut tetapi hal itu tergantung dari 

pendapatan yang dapat dihasilkan oleh rumah tangga 

tersebut. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat 

tergantung kepada kemampuan keluarga dalam 

mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu, 

pengalaman  berusaha juga mempengaruhi 

pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha 

seseorang maka semakin berpeluang dalam 

meningkatkan pendapatan.  

Berikut merupakan rumus pendapatan yaitu : 

TR=Q x P (Rumus Penerimaan ) 

Dimana: 

TR  :Jumlah penerimaan 

Q :Jumlah Produksi 

P : Harga 

Pendapatan = TR – TC (Rumus Pendapatan) 

TR :Jumlah Penerimaan 

TC :Jumlah Biaya 

                                                             
44 Tri Wahyuni, „Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Kelompok 

Tani Ternak Sapi Di Desa Penyesawan Kecamatan Kampar (Studi Kasus Kelompok 

Tani Bukik Batang Potai)‟, Jurnal Universitas Riau, 4.1 (2017) hlm.600. 
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2) Teori Pendapatan 

a) Teori Rostow 

Menurut Rostow proses pembangunan dapat dibedakan 

ke dalam lima tahap, yaitu:
45

 

1. Masyarakat tradisional, ciri ekonomi yang utama 

masyarakat tradisional adalah  suatu  masyarakat  

yang strukturnya berkembang dengan fungsi 

produksi yang terbatas yang terefleksikan  pada  

skala  dan  pola  perdagangan/pertukaran  yang kecil 

dan tradisional, tingkat output pertanian dan 

produktifitasnya yang rendah, ukuran industri 

manufaktur yang kecil, fluktuasi penduduk yang 

tidak menentu dan pendapatan riil yang rendah. 

2. Tahap prasyarat lepas landas, Rostow 

mendefinisikan tahap ini sebagai suatu masa transisi 

dimana  masyarakat  mempersiapkan dirinya untuk  

mencapai tahap pertumbuhan yang 

berkesinambungan dengan kekuatan sendiri (self 

sustained growth). 

3. Tahap lepas landas, pada awal tahap ini terjadi 

perubahan yang drastis dalam masyarakat, misalnya 

terjadi revolusi politik, terciptanya kemajuan yang 

pesat dalam  inovasi, atau  terbukanya pasar-pasar

 baru. Sebagai akibat dari perubahan-

perubahan tersebut adalah terciptanya inovasi dan 

kenaikan investasi cukup besar. 

4. Tahap menuju kedewasaan, tahap ini diartikan 

Rostow sebagai suatu tahap dimana masyarakat 

sudah secara efektif menggunakan teknologi modern 

                                                             
 45 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima, (Yogyakarta: 

UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 63-69.  
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pada hampir semua kegiatan produksi.   Pada tahap 

ini, sektor-sektor pemimpin  baru akan   muncul dan 

menggantikan pemimpin lama yang mengalami 

kemunduran. Sektor-sektor  pemimpin ini coraknya 

ditentukan  oleh perkembangan teknologi, kondisi 

alam,  karakteristik  dari tahap  sebelumnya  (tahap 

lepas landas),  dan juga kebijakan pemerintah. 

5. Tahap konsumsi tinggi, pada tahap ini perhatian  

masyarakat  lebih ditekankan pada masalah-masalah 

yang berkaitan dengan konsumsi dan  kesejahteraan 

(demand side), dan bukan lagi pada masalah 

produksi (supply side). 

  Teori Rostow membagi pendekatan model 

pembangunan kedalam 5 tahapan yaitu: masyarakat 

tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, menuju 

kedewasaan dan tahap konsumsi tinggi. Pada tahapan  

masyarakat tradisional yaitu merupakan  masyarakat  

yang strukturnya berkembang dengan banyaknya terjadi  

keterbatasan yang biasanya meliputi produksi, 

pemasaran,  serta pendapatan riil yang rendah. Pada tahap 

prasyarat lepas landas,  merupakan tahap transisi menuju 

ketahapan selanjutnya dengan kemampuan sendiri. Tahap 

lepas landas merupakan tahan yang berlansung sangat 

cepat misalnya seperti mulai munculnya banyak inovasi.  

  Tahap menuju kedewasaan merupakan 

tahapan dimana teknologi banyak digunakan sebagai alat 

dalam  setiap  kegiatan produksi. Tahapan konsumsi 

tinggi merupakan tahapan terakhir dalam pendekatan 

model pembangunan pada tahap ini lebih menekankan 

pada terciptanya barang  yang  tidak  hanya dibutuhkan/ 

nilai fungsi tetapi juga menarik secara visual sehingga 

menumbulkan ketertarikan bagi masyarakat sehingga 

pada tahap ini masyarakat cenderung menjadi lebih 
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konsumtif. 

  Disebutkan oleh Rostow bahwa semua negara 

dikatakan maju apabila telah melewati tahap lepas landas 

dan negara berkembang berada pada tahap persiapan 

menjadi negara maju. Menurut Rostow suatu negara 

untuk mencapai suatu tahap tertentu harus melewati tahap 

demi tahap perjalanan hidupnya sehingga meskipun 

secara konseptual cukup menarik, tetapi argumen- 

argumen dasar mengenai pembangunan yang terkandung 

dalam teori Rostow seringkali tidak berlaku di dunia 

nyata.  Alasan  utama tidak berlakunya teori tersebut 

adalah karena pembangunan bukanlah sebuah proses 

yang statis, sebaliknya pembangunan adalah proses 

dinamis. 

   Kenyataannya, ada beberapa negara di dunia 

(misalnya Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan New 

Zealand) yang tidak melewati tahap tradisional dari 

Rostow, namun langsung pada tahap prasyarat untuk 

lepas landas. Hal ini terjadi karena negara-negara tersebut 

terlahir dalam  tatanan  institusi  yang baik, yang ditandai 

oleh struktur ekonomi modern, institusi sosial-politik 

yang bekerja dengan baik dan  yang  terpenting  kondisi 

masyarakat yang lebih maju dibandingkan dengan  

negara-negara lain pada  saat  mereka baru merdeka.
46

 

  Rostow  meyakini bahwa setiap negara pasti 

melewati kelima tahapan tersebut. Namun pada 

kenyataanya hal tersebut tidak berlaku pada beberapa 

negara seperti : Amerika Serikat, New Zealand, Kanada, 

dan Australia dikarenakan negara ini menerapkan sistem 

institusi yang baik yang ditandai dengan: struktur 

ekonomi modern, institusi sosial-politik yang bekerja 

dengan baik dan yang terpenting kondisi masyarakat 

                                                             
 46 Ibid,hlm.69  
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yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain 

pada saat mereka baru merdeka. 

  Teori  modernisasi  banyak  ditetapkan  

negara-negara dunia ketiga, salah  satunya adalah 

Indonesia. Pada masa orde baru, Presiden Soeharto 

sangat jelas menerapkan model pertumbuhan ekonomi 

Rostow melalui Perancangan Pembangunan Lima Tahun 

(PELITA). Kebijakan pembangunan yang diterapkan 

pemerintah orde baru memang sangat mujarap untuk 

mendongkrak pembangunan dan pertumbuhan 

pendapatan penduduk per kapita (GNP). Namun 

sesungguhnya kemajuan dan pertumbuhan bersifat semu, 

sebab kemiskinan  riil yang ada dimasyarakat makin 

parah dan perekonomian negara yang rapuh.
47

 Indonesia 

merupakan salah satu negara yang menerapkan teori 

modernisasi. Hal ini ditandai dengan presiden Soeharto  

menerapkan model pertumbuhan ekonomi Rostow 

melalui Perancangan Pembangunan Lima Tahun 

(PELITA) pada masa orde baru. Meskipunpada akhirnya 

upaya tersebut tidak terlalu berdampak terbukti dengan 

tingkat kemiskinan yang terus meningkat pada masa itu. 

b) Teori Solow-Swan / Teori pertumbuhan neo-klasik 

  Teori pertumbuhan neo-klasik ini 

dikemukakan oleh Solow-Swan yang menggunakan 

unsur perumbuhan penduduk, akumulasi kapital, 

kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling 

berinteraksi.  Solow- Swan menggunakan model fungsi 

                                                             
 47 Dita Hanipah, “Pembangunan   Era Orde Baru” (On-Line) 

tersedia di  :http:  //www.kompasiana.com/dita_hanipah/pembangunan-ekonomi  

eraorde baru 56 f88v bf587b613b048b456f (22 Desember 2020). 

  

http://www.kompasiana.com/dita_hanipah/pembangunan-ekonomi-
http://www.kompasiana.com/dita_hanipah/pembangunan-ekonomi-
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produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara 

kapital dan tenaga kerja. 

  Teori Solow-Swan  melihat bahwa dalam 

banyak hal mekanisme pasar  dapat  menciptakan  

keseimbangan  sehingga  pemerintah  tidak perlu terlalu 

banyak mencampuri/mempengaruhi pasar. Campur 

tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan 

kebijakan moneter. Hal ini membuat teori mereka dan 

pandangan para ahli lainnya yang sejalan dengan 

pemikiran mereka dinamakan pemikiran teori neo-klasik. 

Tingkat pertumbuhan  berasal dari tiga sumber, yaitu 

akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, 

dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari  

peningkatan  skill  atau kemajuan teknik sehingga  

produktivitasnya per kapita meningkat. 

  Dalam modal neoklasik sangat 

memperhatikan faktor kemajuan teknik, yang  dapat 

ditempuh  melalui  peningkatan  kualitas sumber  daya  

manusia (SDM). Mutu SDM adalah menyangkul 

keahlian dan moral. Oleh sebab itu, pemerintah perlu 

mendorong terciptanya  kreativitas dalam kehidupan 

masyarakat agar produktivitas  per tenaga  kerja  terus  

meningkat
48

.  Teori Solow-Swan memandang bahwa 

pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan 

berlangsungnya mekanisme pasar dalam menentukan 

keseimbangan hal ini disertai dengan campur tangan 

pemerintah daam hal kebijakan fiskal dan moneter. Teori 

Solow-swan berpusat pada bagaimana pertumbuhan 

penduduk, kemajuan teknologi, output serta akumulasi 

capital yang saling berinteraksi dalam siklus 

pertumbuhan ekonomi. Pada model teori ini sangat 

                                                             
48  Robinson Tarigan, .Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 54.. 
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dipengaruhi adanya faktor kemajuan teknik yaitu SDM 

(Sumber Daya Manusia) yang berkualitas. 

 

c) Teori Adam Smith 

  Menurut ekonomi Klasik, Adam Smith  inti  

dari ajarannya adalah agar masyarakat diberi kebebasan 

seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa 

yang dirasanya terbaik untuk dilakukan.  Menurut Smith 

sistem ekonomi  pasar  bebas akan menciptakan  efisiensi, 

membawa  ekonomi kepada Full Employment, dan 

menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi  

stasioner (stationary). Tugas pemerintah adalah 

menciptakan kondisi dan menyediakan  fasilitas yang 

mendorong pihak swasta berperan optimal dalam 

perekonomian.
49

 Teori Adam Smith mengajarkan bahwa 

pemerintah memberikan kebebasan yang seadil-adilnya 

kepada masyarakatnya untuk melakukan kegiatan 

ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah di 

dalamnya atau bisa juga disebut sebagai sistem ekonomi 

liberal. 

Menurut pandangan Adam Smith, 

kebijaksanaan  Laissez-faire atau sistem mekanisme 

pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan 

ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. 

Corak dan proses pertumbuhan  ekonomi menurut Adam 

Smith, bahwa apabila pembangunan  sudah  terjadi  maka 

proses tersebut akan terus- menerus berlangsung secara 

kumulatif.
50

 Kebijaksanaan  Laissez-faire atau sistem 

                                                             
 

49
 Ibid, hlm.4  
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 Athaillah, Abubakar Hamzah, Raja Masbar, “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh”. Jurnal Ilmu Ekonomi, Issn 
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mekanisme pasar menurut Adam Smith merupakan 

sinonim dari ekonomi pasar bebas artinya, pemerintah 

memberikan kesempatan yang sebebas-bebasnya kepada 

pasar dalam melakukan kegiatan ekonominya mulai dari 

produk/barang, harga serta aturan lainnya dan justru 

apabila dalam mekanisme pasar tersebut terdapat campur 

tangan dari pemerintah malah akan terjadi kekacauan di 

dalamnya.
 

Dalam pandangan ahli–ahli ekonomi klasik 

ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-

barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat 

teknologi yang dilakukan. Walaupun menyadari 

pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, 

ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan 

perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk 

kepada pertumbuhan ekonomi. 

d) Teori distribusi pendapatan perseorangan (personal 

distribution of income) 

  Ukuran distribusi pendapatan perorangan 

(personal distribution)  merupakan  ukuran  yang  

paling umum digunakan  oleh  para ekonom. Teori 

ukuran ini diperkenalkan oleh Michael P Todaro dan 

Smith. Ukuran sederhana ini menunjukkan hubungan 

antara individu-individu dengan pendapatan total yang 

mereka terima. Bagaimana caranya pendapatan itu 

diperoleh tidak diperhatikan. Berapa banyak 

pendapatan masing-masing pribadi, atau apakah 

pendapatan itu berasal dari hasil kerja keras semata 

                                                                                                                                   
2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 3 (Agustus 2013), 

hlm.4 
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ataukah sumber-sumber lain. Oleh karena itu, para 

ekonom dan ahli statistik lebih suka menyusun semua 

individu menurut tingkat pendapatannya yang semakin 

tinggi dan kemudian membagi semua individu tersebut 

kedalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda.  

  Metode yang umum adalah membangi 

penduduk ke dalam kuantil (5 kelompok) atau desil (10 

kelompok) sesuai dengan tingkat pendapatan yang 

semakin tinggi tersebut dan kemudian menentukan 

proporsi dari pendapatan nasional total yang diterima 

dari masing-masing kelompok tersebut
51

. 

  Teori distribusi pendapatan perseorangan 

(personal distribution of income) merupakan salah satu 

dari dua ukuran ditribusi pendapatan  yang 

diperkenalkan oleh Michael P Todaro dan Smith. 

Ukuran distribusi perseorangan digunakan untuk 

mengukur jumlah penerimaan pendapatan yang 

diterima oleh masing-masing individu.  Dalam ukuran 

ini pendapatan invidu dihitung secara total dan 

menyeluruh tanpa mempertimbangkan dari mana saja 

sumber pendapatan tersebut diterima baik itu melalui 

hadiah, tunjangan, laba usaha, maupun hutang 

sekalipun. 

3) Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Dalam Islam, pendapatan yang berhak diterima dapat 

ditentukan  melalui dua metode, yaitu ujrah (kompensasi, 

imbal jasa, upah) dan bagi hasil. Islam menawarkan suatu 

                                                             
51 Nurlina and Iqbal Muhammad Chaira, „Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Distribusi Pendapatan Di Provinsi Aceh‟, Jurnal Samudera Ekonomika, 1.2 

(2017) hlm.179. 
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penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan 

menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas 

pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah 

dari majikan, namun dalam perjanjian (tentang pendapatan) 

kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan 

adil. Allah berfirman dalam Al-qur‟an mengenai pendapatan 

ini surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi: 

 

 

Artinya:  

 Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang  mukmin akan  melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan  kepada 

(Allah) yang  mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.(At-Taubah 105)
52

 

  Dari ayat di atas maka dapat kita ketahui 

bahwa kita selaku umat Islam  diwajibkan untuk bekerja dan 

Allah melihat setiap amal yang dilakukan oleh para hamba-

nya dan memastikan selama pekerjaan yang kita lakukan itu 

halal maka hal tersebut akan kembali lagi kepada kita dalam 

bentuk yang baik pula. 

 

                                                             
52 Insan Kamil, Op.cit, hlm.203. 



 
 

  
 

50 
 

E. Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1. 

Kerangka Berpikir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  Kerangka berpikir menggambarkan bahwa peternakan 

jangkrik ini mengalami dampak sebelum dan sesudah  adanya 

pandemi covid-19  terhadap pendapatan yang diterima oleh para 

peternak jangkrik ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang peneliti lakukan dapat 

diketahui yaitu: sebelum pandemi covid-19  dan variabel  terikat  

yaitu sesudah pandemi covid-19 terhadap pendapatan peternak 

jangkrik di desa Terbanggi Besar  ditinjau dari perspektif 

ekonomi Islam. 

Sesudah  Pandemi covid-

19  

Sebelum Pandemi 

covid-19  

Pendapatan  peternak jangkrik 

Perspektif ekonomi Islam 
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