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ABSTRAK 

 

Pada dasarnya, sumber daya manusia sangat dibutuhkan oleh suatu 

organisasi. Pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah proses 

yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan 

kemampuan pekerja, demikian juga dengan kompetensi-kompetensi 

yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan. 

Pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen 

pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja. 

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, 

Bagaimana pengembangan sumber daya manusia (SDM) terhadap 

pendapatan petani lokal di Desa Margodadi ? Bagaimana pandangan 

ekonomi Islam tentang pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

terhadap pendapatan petani lokal di Desa Margodadi ? tujuan dari 

penelitian ini yaituUntuk mengetahui pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) terhadap pendapatan petani lokal Desa Margodadi. 

(Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) terhadap pendapatan petani lokal Desa 

Margodadi. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang termasuk 

penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang 

menggunakan populasi,sampel, dan teknik pengambilan sampel. 

Dengan sumber data primer dan sekunder yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Setelah keseluruhan data terkumpul selanjutnya 

dilakukan analisis dengan cara berfikir induktif.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengembangan sumber daya 

manusia petani Desa Margodadi yang dilakukan oleh Gapoktan Tata 

Raharja terhadap pendapatan petani ialah semata untuk meningkatkan 

produktivitas dan pendapatan petani, melalui program dan kegiatan 

yang telah diberikan membuat pengetahuan, wawasan dan ketrampilan 

petani menjadi handal dan mandiri sehingga hasil prouduktivitas 

petani berkulitas bagus dan pendapatan para petani menjadi 

meningkat. Pengembangan sumber daya manusia petani yang 

dilakukan oleh Gapoktan Tata Raharja dan pemerintah terhadap petani 

Desa Margodadi melalui program dan kegiatan-kegiatan yang 

memberikan petani pengetahuan, pendidikan serta wawasan petani 

sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti Daruriyah dan 

Hijiat deengan peningkatan pendapatan yang sekarang dan telah 

menerapkan prinsip ta’awun. 

 

Kata kunci: SDM Petani, Pendapatan PetaniLokal 
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MOTTO 

 

            

 

 “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya.
1
” 

 

(Q. S Al-Muddatstsir/74:38) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahan; Al-Muddatstsir: 38, 

(Jakarta:PT Kalim, 2010). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna memperoleh gambaran yang 

jelas dan mempermudahkan dalam memahami serta untuk 

mengindari kekeliruan bagi pembaca, maka dari itu penulis perlu 

adanya penegasan judul dari penelitian ini, penegasan tersebut 

dimaksudkan untuk membatasi permasalahan dan menghindari 

kesalahpahaman dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi yang 

dimkasud adalah “Analisis Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) Terhadap Pendapatan Pertanian Lokal 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Margodadi 

Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)”. Untuk itu 

perlu adanya uraian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

tersebut ialah sebagai berikut : 

1. Analisis 

Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan 

sebagainya).
1
 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Pengembangan artinya proses, cara, perbuatan 

mengembangkan.
2
 Sedangkan menurut Yun Iswanto adalah 

suatu usaha untuk meningkatkan kinerja dengan menanamkan 

pengetahuan, merubah sikap dan meningkatkan keahlian.
3
 

 

                                                           
1Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa,  2008), h. 

60. 
2Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet IV) 

(Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2011), h.538. 
3Yun Iswanto, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2010),h.525. 
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3. Pendapatan 

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan 

kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang 

diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang 

dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari 

kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada 

jenis pekerjaannya.
4
 

4. Pertanian 

Merupakan industri primer yang mencakup 

pengorganisasian sumber daya tanah, air, dan mineral, serta 

modal dalam berbagai bentuk, pengelolaan dari tenaga kerja 

untuk memproduksi dan memasarkan berbagai barang yang 

diperlukan manusia.
5
 

5. Perpektif Ekonomi Islam 

Adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan megelola sumber daya untuk mencapai 

falah dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-qur’an dan 

sunnah.
6
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

a. Desa Margodadi mempunyai lahan pertanian yang sangat 

luas dalam memajukan perekonomian desa tersebut, 

namun dengan lahan pertanian yang luas masyarakat Desa 

Margodadi belum bisa memanfaatkan lahan tersebut 

dengan maksimal mungkin sehingga pendapatan petani 

masih minim, jika dengan cara melakukan pelatihan dan 

                                                           
4Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi(Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2006), hal. 47. 
5Julio P.D. Ratag, Gane H.M. Kapantow, Caroline B.d. Paksi, “Peranan 

Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian di Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal 

Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907-4298, Volume IIX Nomor 2A, (Juli 2016), h. 

2. 
6Munrokhim Minanan, Priyonggo Suseno, M Bhekti Hendrianto, Ekonomi 

Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.19. 
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pendidikan kepada petani guna meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia untuk mendapatkan hasil pertanian 

yang bagus dapat berdampak pada peningkatan 

pendapatan petani. 

b. Peneliti ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana  

pengembangan SDM Desa Margodadi terhadap 

pendapatan petani di desa tersebut.  

c. Peneliti mengangkat sumber daya manusia (SDM) petani 

lokal di Desa Margodadi dikarenakan berdasarkan 

infroman yaitu Bapak Bahrudin selaku Kepala Desa 

Margodadi, kualitas SDM di Desa Margodadi masih 

minim sehingga memerlukan dan mendapatkan pelatihan 

terkait cara bertani yang baik dan benar oleh Gapoktan 

Tata Raharja dan Dinas Pertanian Pesawaran hal tersebut 

disebabkan tingkat pendidikan petani yang rendah di Desa 

Margodadi yang rata-rata hanya lulusan SD dan SMP dan 

luas lahan yang luas menyebabkan kurang optimalnya 

pemanfaatan lahan kosong pertanian, luas lahan yang luas 

karena tidak dimanfaatkan secara optimal maka 

pendapatan petani tidak sebanding dengan luas lahan yang 

mereka miliki. Petani Desa Margodadi adalah petani 

kakao dimana panen kakao hanya setahun 2 kali 

pendapatan panen tersebut tidak mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. Sehingga peneliti ingin meneliti sejauh mana 

pengembangan sumber daya manusia petani lokal di Desa 

Margodadi ini. 

d. Peneliti memilih objek di Desa Margodadi dikarenakan 

objek atau lokasi penelitian tersebut adalah kampung 

halaman peneliti sehingga untuk mendapatkan data-data 

terkait kelanjutnya skripsi ini dapat didapatkan dengan 

mudah oleh peneliti. 

e. Jarak tempuh ke lokasi penelitian tidak jauh. 

f. Penelitian ini dirasa mampu diselesaikan oleh penulis, 

selain itu dikarenkan tempat penelitian yang dapat 

dijangkau oleh penulis. 



 4 

2. Alasan Subjektif   

a. Pembahasan penelitian ini sesuai dengan studi keilmuan 

yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung. 

b. Untuk memperoleh data yang digunakan sebagai bahan 

penyusunan pada penulisan skripsi guna memenuhi syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Ekonomi Islam 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

C. Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris yang berarti Negara 

yang mengandalkan hasil dari sektor pertanian dan sektor 

perkebunan sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai 

penopang pembangunan. Sektor pertanian dan perkebunan 

merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam 

pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk 

Negara Indonesia bekerja sebagai petani dan pekebun. Namun 

produktivitas perkebunan masih jauh dari harapan. Mayoritas 

petani dan pekebun di Indonesia masih menggunakan dan 

menerapkan sistem manual dalam pengolahan lahan 

perkebunannya.
7
 

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam 

perekonomian nasional pada tahun 2014 sektor pertanian 

berkontribusi sekitar 13,14% terhadap ekonomi nasional dan pada 

tahun 2017 meningkat menjadi 13,53% yang kemudian kontribusi 

terus menaik sampai 15% pada tahun 2018.
8
  Peningkatan 

pendapatan masyarakat sebab sebagian besar penduduk perdesaan 

adalah petani dimana lebih dari 70% pendapatan utamanya berasal 

dari sektor pertanian.
9
 Pertanian untuk pembangunan nasional 

                                                           
7Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi(Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2006), h.47. 
8Pertumbuhan PDB Pertanian RI (On-Line), tersedia di 

https://www.pertanian.go.id (10 Agustus 2020) 
9Ibid. 

https://www.pertanian.go.id/
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dipandang sebagai suatu sektor yang memiliki kemampuan khusus 

dalam menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Selain dinilai 

strategis, sektor pertanian juga memiliki potensi besar dan prospek 

yang cerah untuk dikembangkan. Peran baru  sektor pertanian 

dalam menyediakan pangan (food), pakan (feed), dan energi 

(biofuel) menjadikan sektor pertanian layak dijadikan sektor 

andalan dalam pembangunan nasional.
10

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah dengan 

penduduk yang bermayoritas kebanyakan bercocok tanam atau 

petani seperti padi, kakao, jagung, lada dan lainya, didukung pula 

dengan luas wilayah Lampung memiliki potensi yang besar di 

sektor pertanian. Menurut data BPS
11

 penggunaan lahan pertanian 

yang terdiri atas 345,473 hektar untuk persawahan dan 768,715 

hektar untuk perkebunan. Sektor pertanian merupakan salah satu 

sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian di 

Provinsi Lampung. 

 

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan PDB Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung (Persen) , 2016 – 2019 

No Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 

1 Lampung Barat 5.01 5.03 5.14 5.20 

2 Tanggamus 5.18 5.19 5.02 5.03 

3 Lampung Selatan 5.22 5.46 5.26 5.14 

4 Lampung Timur 4.54 4.58 3.78 3.85 

5 Lampung Tengah 5.61 5.27 5.45 5.46 

6 Lampung Utara 5.10 5.21 5.33 5.36 

7 Way Kanan 5.12 5.11 5.21 5.19 

                                                           
10Kurnia Suci Indraningsih, “Persepsi Petani Terhadap Inovasi Teknologi 

Padi”.Jurnal Dinamik Produksi dan Penerapan Teknologi Pertanian, h. 171. 
11Data Penggunaan Lahan Pertanian Provinsi Lampung (On-Line) tersedia di 

https://www.lampungbps.go.id (10 Agustus 2020). 

https://www.lampungbps.go.id/
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8 Tulang Bawang 5.42 5.45 5.49 5.48 

9 Pesawaran 5.07 5.01 5.10 5.02 

10 Pringsewu 5.04 5.11 5.03 5.06 

11 Mesuji 5.10 5.20 5.13 5.29 

12 Pesisir Barat 5.30 5.33 5.35 5.39 

13 Bandar Lampung 6.43 6.28 6.21 6.24 

14 Metro 5.90 5.66 5.69 5.61 

Sumber: BPS Provinis Lampung, 2020.
12

 

 

Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung pada 

tabel 1.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan tertinggi ada pada 

Bandar Lampung dengan persentase pertumbuhan ekonomi 6.43% 

di tahun 2016 dan mengalami penurunan 2 tahun pada tahun 2017 

dan 2016 pada titik terendah 6.21%  kemudian naik kembali pada 

tahun 2019, kabupaten terendah ada pada daerah Lampung Timur 

dengan presentase 4.54% pada tahun 2016 namun mengalami 

penurunan terus hingga tahun 2018 mencapai 3.78% dan tahun 

2019 dengan presentasi sebesar 3.85%. 

Namun penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Pesawaran 

dilihat dari laju pertumbuhan Kabupaten Pesawaran tidak stabil 

mengalami fluktuatif di tiap tahunya dimana pada tahun 2016 laju 

pertumbuhan kabupaten pesawaran sebesar 5.07% turun pada 

tahun 2017 sebesar 5.01% kemudia mengalami penaikan sebesar 

5.10% yang kemudian turun lagi pada tahun 2019 sebesar 5.02%. 

Kabupaten ini merupakan Kabupaten pemekaran dari Lampung 

Selatan tahun 2007 dan Kabupaten ini sedang dalam peningkatan 

laju pertumbuhan perekonomian untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor yang ada, salah satu 

sektor yang berkontribusi adalah sektor pertanian. 

 

                                                           
12Data PDRB Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 (On-Line) tersedia di 

https://www.lampungbps.go.id (10 Agustus 2020). 

https://www.lampungbps.go.id/
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Tabel 1.2 

Distribusi Presentase PDB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten 

Pesawaran, 2015 – 2019 

No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pertanian,Kehutanan 

dan Perikanan 

44.53 43.86 43.60 42.68 41.59 

2 Pertambangan dan 

Penggalian 

1.29 1.26 1.28 1.28 1.22 

3 Industri Pengolahan 14.54 14.50 14.29 14.42 14.19 

4 Pengadaan Listrik dan 

Gas 

0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 

5 Konstruksi 9.15 9.42 9.74 10.14 10.25 

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2020.
13

 

 

Berdasarakan data distribusi PDB menurut lapangan usaha 

Kabupaten Peasawran pada tabel 1.2 diketahui bahwa lapangan 

usaha yang sangat berkontribusi adalah sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan dari pada lapangan usaha yang lainya, 

namun tiap tahun nya mengalami penurunan yang signfikan dapat 

dilihat pada dari tahun 2015 distribusi sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan sebesar 44.53% terus mengalami penuruan sampai 

2019 sebsar 41.59%, walaupun mengalami penurunan namun 

tetap sektor pertanian berkontribusi besar terhadap PDBR 

Kabupaten Pesawaran.  

Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan penting 

dalam perekonomian. Peranan pertanian antara lain adalah 

menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan 

masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan, menyediakan 

bahan baku industri, sebagai pasar potensial bagi produk-produk 

yang dihasilkan oleh industri, sumber tenaga kerja dan 

pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor 

                                                           
13Data Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2015 – 2019 (On-line) tersedia di https://www.pesawarankab.go.id (10 

Agustus 2020). 

https://www.pesawarankab.go.id/
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lain, sektor pertanian mempunyai peran yang sangatpenting yaitu 

untuk peningkatan ketahanan pangan, mengurangi pengangguran 

dan menyumbang pembangunan perdesaan dan pelestarian 

lingkungan hidup. 
14

 

Pertanian dan perdesaan merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat terpisahkan, Pertanian merupakan komponen utama yang 

menopang kehidupan perdesaan khususnya di Desa Margodadi 

Kabupaten Pesawaran ini, penduduk desa yang hanya 

mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, namun kualitas 

sumber daya manusia di desa tersebut masih terbilang minim 

dikarenakan petani masih kurang dalam memanfaatkan lahan 

pertanian yang berdampak pada pendapatan petani. 

Lebih lanjut lagi sumber daya manusia merupakan suatu 

modal dasar yang paling utama dalam setiap organisasi, tanpa 

adanya sumber daya manusia dapat dipastikan roda organisasi 

tidak akan bergerak. Penitngnya sumber daya manusia bukanlah 

menjadi hal yang kesedarhaan baru dari manusia, peradaban 

manusia berpangkal pada usaha mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan 

mempertahankan hidupnya, manusia mengidentifikasikan sumber 

daya alam yang ada dengan substansi tertentu.
15

 

Rendahnya mutu sumber daya manusia, termasuk disektor 

pertanian khususnya petani juga sebagian besar petugas/aparat 

teknis/penyuluh pertanian, padahal SDM petani/pelaku agribisnis 

juga aparat penyuluh pertanian merupakan dua pilar pokok dalam 

pembangunan pertanian terutama pengembangan sistem dan usaha 

agribisnis. SDM pertanian yang berkualitas adalah prasyarat 

mutlak keberhasilan pembangunan pertanian.
16

 

                                                           
14Harianto, “Peranan Pertanian Dalam Ekonomi Perdesaan” Jurnal Institut 

Pertanian Bogor Studi Pembangunan Pertanian Dan Perdesaan, h. 1. 
15Barhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga 

Keuangan Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), h. 25. 
16Saffitri Surya Lestari, Hasman Hasyim, Dan Sinar Indra Kesuma, 

“Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah”. Jurnal 

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, h. 2-3. 
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Dalam konteks ini sumber daya manusia dapat ditingkatkan 

dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan di 

pandang sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia 

melalui pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dapat membantu 

karyawan dalam memahami suatu pengetahuan prakits dan 

penerapanya guna meningkatkan ketrampilan, inovasi dan 

motivasi yang diperlukan suatu organisasi dalam mencapai 

tujuan.
17

 

Desa Margodadi adalah salah satu desa dari ke 16 yang berada 

di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Desa Margodadi 

memiliki luas wilayah Pemerintahan kurang lebih seluas 2.730 

Ha/M
2
. Desa Margodadi adalah salah satu desa penghasil kakao di 

Kabupaten Pesawaran, dengan luas perkebunan 792,311 Ha, dan 

perkebunan Pala dengan luas lahan 52 Ha, padi menjadi 

komoditas tanaman pangan unggulan di Desa Margodadi, padi 

merupakan komuditas pertanian dengan luas lahan 237 Ha. Dari 

hasil observasi dan berdasarkan wawancara dengan  Bapak 

Bahrudin selaku Kepala Desa Margodadi fenomena yang terjadi di 

masyarakat Desa Margodadi yakni masih terdapat kelompok tani 

yang kurang aktif, rendahnya kualitas SDM petani seperti 

pendidikan rata-rata petani minim, lemahnya daya saing, 

dukungan infrastruktur yang terbatas dan pemanfaatan lahan luas 

kosong yang tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga 

efisiensi dan profuktifitasnya rendah menyebabkan pendapatan 

yang diterima petani dari sektor pertanian masih relatif rendah 

diperlukanya adanya pengembangan sumber daya manusia 

melalui pelatihan dan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas SDM di Desa Margodadi serta meningkatkan pendapatan 

yang dapat pula berdampak bagi kesejahteraan di desa yang 

berada di Kabupaten Pesawaran tersebut.
18

  

Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses untuk 

meningkatkan pengetahuan, kreativitas, dan ketrampilan manusia 

                                                           
17Kadarisma, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), h. 

60-70. 
18 Bahruddin, wawancara dengan penulis, Desa Margodadi, Lampung, 29 

Agustus 2020. 
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serta kemampuan orang-orang dalam masyarakat, adanya 

pengembangan sumber daya manusia sangat penting, karena 

sumber daya manusia tidak hanya sekedar faktor produksi 

melainkan pelaku langsung dari pembangunan pertanian, 

keberlanjutan pertanian dalam menyediakan pangan sangat 

tergantung pada sumber daya manusia petani, salah satu kebijakan 

dalam meningkatkan produksi pertanian adalah pengembangan 

sumber daya manusia yang telah di atur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan 

dan pemberdayaan petani.
19

 

Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas professional dan ketrampilan para 

karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsional nya secara 

optimal, dengan adanya pengembangan sumber daya manusia 

diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara efisien dan 

produktif, pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk 

memperbaiki kapasitas produktif dari manusia.
20

 

Dalam Islam hal ini menjadi salah satu bahasan, Islam 

menganjurkan manusia untuk berusaha agar ia mendapatkan 

rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia diciptakan 

sebagai khalifah dimuka bumi, maksudanya agar manusia dengan 

kekuatan yang dimiliki mampu membangun dan memakmurkan 

bumi serta melestarikanya, pembangunan manusia dalam Islam 

memperhatikan kedua potensi yakni lahiriyah dan ruhaniyah, 

sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar karena itu 

merupakan amanah yang akan di minta pertanggung jawabannya 

kelak. Untuk mendapat pengelolaan yang baik ilmu sangatlah 

diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi 

manfaaat sumber daya yang ada.  

Islam juga mewajibkan semua manusia untuk bekerja salah 

satu dari ragam bekerja dan berusaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan, manusia berusaha mencari nafkah, dan Allah SWT 

melapangkan bumi dan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat 

                                                           
19Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

perlindungan dan pemberdayaan petani. 
20Harianto., h.2. 
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di manfaatkan manusia untuk mencari rezeki. 
21

 sebagaimana 

dalam firman Allah SWT dalam surah al-Mulk ayat 15 yang 

berbunyi : 

                        

          

Artinya : “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-

lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.
22

 

 

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran 

penting dalam mencapai tujuan adalah sumber daya manusia, oleh 

karena itu pentingnya peran manusia dalam kompetensi baik 

jangan panjang maupun pendek, manajemen sumber daya manusia 

merupakan bagian yang berhubungan dengan keputusan 

organisasi yang berdampak pada angkatan kerja potensial 

perusahaan.
23

 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas yang telah 

dijabarkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap 

Pendapatan Pertanian Lokal dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi di Desa Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten 

Pesawaran)” 

 

 

 

                                                           
21A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur’an(Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), h. 19. 
22Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah; Al-Mulk: 15 (Bandung: 

CV Penerbit Dipenogoro, 2006), h. 339. 
23Pandji Anaroga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).h. 154. 
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D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Guna fokus penelitian dalam penelitian ini ialah agar 

permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini tidak melebar 

sehingga dapat terfokus dan terarah, maka penulis membatasi 

masalah dalam pembahasan skripsi ini yaitu menganalisis 

pengembangan sumber daya manusia terhadap pendapatan petani 

di Desa Margodadi. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang diatas maka 

timbulah rumusan masalah yang akan dikaji peneliti, adapaun 

rumusan masalahnya ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

terhadap pendapatan petani lokal di Desa Margodadi ? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) terhadap pendapatan petani 

lokal di Desa Margodadi ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat kita ketahui 

tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia 

(SDM) terhadap pendapatan petani lokal Desa Margodadi. 

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) terhadap 

pendapatan petani lokal Desa Margodadi. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  
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1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada 

pihak lain yang berkepentingan. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi 

terhadap dunia akademisi agar di masa yang akan 

mendatang dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang 

melakukan penelitian dengan tema yang serupa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitiam ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

untuk pengembangan sumber daya manusia yang 

berdampak pada pendapatan petani lokal, agar petani 

lokal dapat lebih meningkatkan inovasi serta pemanfaatan 

lahan dengan optimal. 

b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan 

ilmu yang diperoleh setelah terjun ke lapaangan dan dapat 

berguna bagi kemajuan ilmu pengethuan.  

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Peneliti terdahulu ini dimaksud guna memberikan informasi 

tentang penelitian atau karya-karya yang masih berhubungan 

dengan penelitian yang akan Penulis teliti, adapun tinjauan 

pustaka dalam skripsi ini ialah sebagai berikut : 

1. Pricylia Cgintya Dewi Buntuang dan Harnida Wahyuni Adda 

yang berjudul “Potensi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Penyuluh Pertanian di Kabupaten Sigi” menyatakan bahwa 

sumber daya manusia penyuluh di Kabupaten Sigi memiliki 

potensi dalam memberikan penyuluhan kepada petani, namun 

belum maksimal karena keterbatasan pengetahuan, 

pendidikan, bahkan perlu diberi pelatihan yang lebih 
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komperenshif guna menunjang pekerjaan mereka sebagai 

penyuluh.
24

 

2. Juarini yang berjudul “Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Pertanian Untuk Menunjang Kedaulatan Pangan” menyatakan 

bahwa sumber daya manusia di Indonesia saat ini memiliki 

kualifikasi daya saing yang rendah dan diperlukan 

pengelolaan SDM pertanian agar mampu menggerakan sektor 

pertanian yang berimplikasi pada terujudnya kedaulatan 

pangan.
25

 

3. Diva Tery Anona, Arik Prasetyaa yang berjudul “Analisis 

Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia” dengan 

jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan hasil penelitian 

implementasi Pengembangan SDM SANF sudah sesuai 

dengan Astra Human Capital Management (AHCM) yang 

terdiri dari Assessing Training Needs, Designing Training 

Program, Delivery Training, dan Training Evaluation. 

Kinerja pengembangan SDM SANF saat ini sudah melalui 

tahapan yang sistematis dan kebijakan yang diterapkan dalam 

proses pengembangan SDM didasarkan atas kebutuhan 

perusahaan akan tenaga kerja dalam aktivitas yang dilakukan. 

Hambatan-hambatan yang terjadi selama pengembangan SDM 

lebih dominan muncul dari internal perusahaan.
26

 

4. Epon Ningrum dengan penelitian yang berjudul 

“Pendayagunaan Potensi Wilayah Untuk Meningkatkan 

Produktivitas Petani”, dengan metode penelitian kualitatif, 

hasil penelitian menunjukan potensi wilayah yang dapat dapat 

didayagunakan adalah sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya binaan, pendayagunaan dapat 

                                                           
24Pricylia Cgintya Dewi Buntuang dan Harnida Wahyuni Adda, “Potensi 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian di Kabupaten Sigi”, Jurnal 

Agroland 25 (1) :46-5, ISSN: 0854-64X, E-ISSN: 2407-7607, (April 2018), h. 55. 
25Juarini, “Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pertanian Untuk Menunjang 

Kedaulatan Pangan”, Jurnal Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015 

ISBN 978-602073690-3-0, h. 347. 
26Diva Tery Anona, Arik Prasetya, “Analisis Implementasi Pengembangan 

Sumber Daya Manusia”, Jurnal Admnistrasi Bisnis, Vol 36 No 1 (Juli 2016), h 10-19. 
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meningkatkan produktivitas petani yang meliputi penigkatkan 

pengetahuan, ketrampilan, dan produksi tani.
27

 

5. Ikip Laili Kuncarawati dan Gumoyo Mumpuni. Dengan judul 

penelitian Peningkatan Pendapaatan Petani Dengan 

Pengolahan Pisang Menjadi Keripik Dan Cuka Pisang Pada 

Petani Di Kecamatan Tumpang. Dengan hasil penelitian 

sebagai berikut teknologi pengolahan keripik dan cuka pisang 

menggunakan pendekatan pengukuran variabel kepercayaan. 

Variabel kepercayaan ini mengacu pada pengetahuan dan 

kesadaran petani terhadap beberapa tujuan dan program 

penerapan teknologi pengolahan keripik dan cuka pisang. 

Variabel kepercayaan dianggap penting dalam menentukan 

sikap petani terhadap obyek. Sikap yang dipegang dengan 

penuh kepercayaan biasanya jauh diandalkan untuk 

membimbing perilaku apabila kepercayaan rendah, 

masyarakat mungkin tidak merasa nyaman dengan bertindak 

berdasarkan sikap mereka terhadap obyek. Sebagai gantinya 

mereka mungkin mencari informasi tambahan sebelum 

mengikat diri Dalam menentukan sikap petani terhadap 

teknologi pengolahan keripik dan cuka pisang.
28

 

6. Rahmat Fadhil, M Syamsul Maarif, Tajuddin Bantacut, Aji 

Hermawan dengan penelitian yang berjudul “Model Strategi 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Agroindustri Kopi 

Gaya Dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN” dengan 

metode kualitatif, adapun hasil penelitian strategi 

pengembangan SDM agroindustri kopi gayo merupakan 

tindakan strategis untuk melahirkan kompetensi dan kualitas 

pelaku agroindustri dengan daya saing yang tinggi terutama 

dalam menghadapi persaingan dalam kawasan MEA melalui 

berbagai program pengembangan kapasitas SDM.
29

 

                                                           
27Epon Ningrum, “Pendayagunaan Wilayah Untuk Meningkatkan 

Produktifitas Petani”, mimbar, Vol 30 No 2 (Desember 2014), h. 181-188. 
28lkip Laily Kuncarawati, Gumoyo Mumpuni N, “Peningkatan Pendapatan 

Petani Dengan Pengolahan Pisang Menjadi KeripikDan Cuka Pisang Pada Petani Dl 

Kecamatan Tumpang”, jurnalDEDIKASI , Vol I No. (2 Nopember 2004), h. 150-200. 
29Rahmat Fadhil, M Syamsyul Maarif, Tajuddin Bantacut, Aji Hermawan, 

“Model Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Agroindustri Kopi Gayo 
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I. Metode Penelitian 

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang 

dilakukan melalui proses penelitian. Penelitian diartikan sebagai 

upaya dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk 

memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-

hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
30

 Mengingat 

pentingnya metode penelitian dalam sebuah penelitian, maka 

adapun metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang 

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami 

subjek penelitian yang mencakup perilaku, persepsi, motivasi, 

secara holistik dan deskripsi dengan kata-kata dan bahasa 

pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.
31

 penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (Field Research) yaitu penelitian dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang 

dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksi 

dengan lingkungan.
32

 penelitian ini dilakukan di Desa 

Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran yaitu 

pada petani lokal di desa tersebut. Selain penelitian lapangan, 

juga didukung dengan penelitian pustaka (library research) 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi 

dengan menggunakan berbagai literature yang ada dan relevan 

dengan masalah yang diangkat. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian 

yang memberikan gambaran atau uraian atas keadaan sejernih 

                                                                                                                  
Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Journal Of Technology 

Management”, Vol 16 No 2 (Februari 2017), h 141-155. 
30Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 24. 
31V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis 

(Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015) h. 12. 
32Sangjadi, E. M dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010) h. 21. 
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mungkin tanpa memberikan ada perlakuan terhadap objek 

yang diteliti, dan tidak perlu adanya hipotesis dalam penelitian 

ini.
33

 Dalam hal ini peneliti bermaksud menjelaskan dan 

menganalisis dampak pengembangan sumber daya manusia 

yang melalui pelatihan kepada petani lokal Desa Margodadi 

terhadap pendapatan petani di desa tersebut. 

2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
34

 Populasi dalam penelitian 

ini adalah petani di Desa Margodadi Kecamatan Way Lima 

Kabupaten Pesawaran dengan jumlah seluruh yaitu 200 

petani. 

Sampel adalah sebagian dari beberapa populasi.
35

 Menurut 

Suharsimi Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100 maka 

semuanya diambil untuk dijadikan sampel, namun jika 

populasi lebih dari 100 maka peeneliti dapat mengambil 

beberapa populasi untuk dijadikan sampel dengan diambil 

antara 10 – 15% atau 20 - 25% dari jumlah populasi.
36

 Peneliti 

mengambil 15% dari 200 populasi petani untuk dijadikan 

sampel sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 

petani, yang didapat dari 200 x 15% = 30. Peneliti mengambil 

15% dari populasi dikarenakan 15% populasi tersebut 

dianggap cukup dijadikan sampel untuk diwawancarai 

mewakili 200 petani. Teknik Pengambilan Sampel dalam 

penelitian ini menggunakan Random Sampling yaitu 

pengambilan sampel pada populasi secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.
37

 

Peneliti memakai tekhnik pengambilan sampel dengan 

                                                           
33Suharsimi, A. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2013), h. 208. 
34Sugiyono, h. 115. 
35Ibid, h. 389. 
36Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta,2006), h. 112. 
37Sugiyono, h. 118. 
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random sampling dikarenakan jumlah populasi petani Desa 

Margodadi yang sudah jelas sehingga tidak membutuhkan 

teknik pengambilan sampel dengan kriteria atau karakteristik 

tertentu. 

3. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunaan design 

penelitian studi kasus. Pada design penelitian ini menelusuri 

suatu  aktivitas, proses, atau sekelompok individu secara 

spesifik, peneliti mengambil fenomena spesifik sebagai 

masalah penelitian, kemudian menetapkan kelompok individu, 

tempat, waktu, atau proses tertentu secara spesifik yang 

menjadi fokus penelusuran.
38

. Dalam penelitian ini, peneliti 

bermaksud meneliti pengembangan sumber daya manusia 

melalui pelatihan kepada petani Desa Margodadi yang 

berdampak pada pendapatan petani Desa Margodadi. 

4. Partisipan dan Tempat Penelitian  

Menurut Arikunto, tempat penelitian dapat dilakukan di 

sekolah, di keluarga, di masyarakat, di pabrik, di rumah sakit, 

asal semuanya mengarah tercapainya tujuan penelitian.
39

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margodadi Kecamatan 

Way Lima Kabupaten Pesawaran, dimana dalam hal ini, 

terdapat beberapa partisipan penelitian yang diharapkan 

mampu membantu peneliti dengan memberikan pernyataan-

pernyataan yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti. Dalam penelitian yang dimaksud partisipan dalam 

penelitian ini adalah Ketua Gapoktan dan Petani Desa 

Margodadi. 

5. Prosedur Pengumpulan Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder, data primer adalah sumber data 

                                                           
38Asfi Manzilati, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Malang: UB Press, 2017), 

h. 56. 
39Suharsimi Arikunto, h. 9. 
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yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
40

 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

dan observasi peneliti kepada ketua gapoktan dan petani di 

Desa Margodadi. Data sekunder adalah sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
41

 Data 

sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen 

sejarah Desa Margodadi, data BPS, PDRB lapangan usaha 

terupdate, data petani Desa Margodadi, dan lain sebagainya. 

Adapun pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran 

riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab 

pernyataan penelitian, memabntu mengerti perilaku 

manusia, dan evaluasi pengukuran terhadap aspek 

tertentu.
42

 Observasi penelitian ini dilakukan di Desa 

Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih 

saling bertatap muka dengan mendengarkan secara 

langsung jawaban dari pertanyaan guna mendapatkan 

informasi – informasi yang diberikan oleh responden.
43

 

Wawancara dalam penelitian ini ialah mewawancarai 

petani dan ketua gapoktan Desa Margodadi. 

 

 

                                                           
40Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitati, Kualitati dan 

R&D (Bandung: Alabeta, CV, 2013), h. 193. 
41Ibid. 
42Sujarweni, h. 32. 
43Narkubo, C dan Achamdi, Metode Penelitian ( Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 

h. 83. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokunen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya momunetal seseorang.
44

 Dalam penelitian ini 

dokumentasi berupa foto saat wawancara terhadap petani 

dan ketua gapoktan, dokumentasi sejarah Desa 

Margodadi. 

6. Prosedur Analisis Data 

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis 

kualitatif dengan cara berfikir induktif, cara berfikir induktif 

ialah cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, 

peristiwa khusus yang kongkrit kemudian dari fakta tersebut 

ditarik generalisasi yang bersifat umum.
45

  Miles dan 

Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, 

data display dan conclusion drawing/verification.
46

 Namun 

analisis data yang digunakan peneliti dalam peneltian ini ada 2 

ialah sebagai beikut: 

a. Reduksi Data (Reduction Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya bila diperlukan. 

 

 

 

                                                           
44Sugiono., h. 422. 
45Marzuki. Metodelogi Riset (Yogyakarta: Ekonisis, 2005), h. 156. 
46Sugiono, h. 246. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi 

peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

BAB I (PENDAHULUAN) 

Bab satu ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih 

judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

metode penelitian yang digunakan peneliti, tinjuan pustaka atau 

peneliti terdahulu yang relevan dengan skripsi serta sistematika 

penelitian. 

BAB II (LANDASAN TEORI) 

Pada bab dua ini skripsi ini berisi tentang landasan teori yang 

berisi terakit teori-teori yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi 

ini. 

BAB III (DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN) 

Bab tiga dalam skripsi ini berisi tentang pertama gambaran 

umum objek penelitian dimana dalam gambaran umum objek 

penelitian tersebut  berisi terkait objek penelitian skripsi ini seperti 

: Sejarah objek penelitian, visi misi, struktur pemerintahan dan 

lain sebagainya. Kedua ialah penyajian fakta dan data penelitian 

yang mana isinya terkait data-data primer dan sekunder yang 

diambil dari hasil wawancara dan observasi. 

BAB IV (ANALISIS PENELITIAN) 

Bab empat ialah bab isi atau hasil analisis peneliti dari data 

yang telah di cantumkan dalam bab tiga dan menjawab rumusan 

masalah yang ada di bab satu. 
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BAB V (PENUTUP) 

Bab kelima yaitu bab terakhir berisi kesimpulan dan 

rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas dari hasil 

penelitian analisis peneliti. Rekomendasi mengenai saran-saran 

atau masukan dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terakit 

dengan hasil penelitiian yang bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

a. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia sering disebut sebagai Human 

Resource, tentang tenaga atau kekuatan manusia itu 

sendiri (energy and power). Sumber daya juga disebut 

sebagai sumber tenaga, kemampuan, keahlian yang 

dimilki oleh manusia, dipunyai juga oleh makhluk 

organism lainya seperti pada hewan dan tumbuhan. 

Sumber daya manusia merupakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan 

maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, 

karyawan, dan masyarakat.
47

 

Sumber daya manusia merupakan “Human Source” 

namun adapula ahli yang menyamakan sumber daya 

manusia dengan manpower (tenaga kerja), bahkan 

sebagian orang menyatakan pengertian sumber daya 

manusia dengan personal (karyawan dan pegawai) 

manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi 

disebut juga personil dan potensi manusiawi sebagai 

penggerak organisasi dalam mewujudkan 

eksistensinya.
48

Manusia sebagai perencana, pelaksana, 

pengendali dan evaluasi suatu pembangunan dan hasil 

pembagunan tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan 

                                                           
47Henry Simamora, Manjemen Sumber Daya Manusia Edisi III, (Yogyakarta: 

STIE YKPN, 2004), h. 4.   
48Abdurahman Fatoni, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT 

Renika Cipta, 2006)., h. 11. 
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pembangunan karena manusia mempunyai peran yang 

sangat menentukan.
49

 

Menurut Nawawi yang dikutip dalam buku Aras 

Solong, Sumber daya manusia merupakan asset dan 

berfungsi sebagai modal dalam organisasi bisnis, dimana 

asset tersebut dapat diwujudkan dalam potensi yang nyata, 

aspek manusia sangat penting untuk menimplementasikan 

misi dan langkah-langkah strategi organisasi.
50

 Sedangkan 

menurut B. Werther dan Kelt Davis dalam buku 

Talidzuhu Ndahar. Sumber daya manusia adalah pegawai 

yang siap, mau dan mampu member sumbangan terhadap 

usaha pencapaian tujuan suatu organisasi.
51

 Sumber daya 

manusia merupakan salah satu faktor penting dalam 

menunjang keberhasilan setiap organisasi, karena hampir 

seluruh kegiatan operasional organisasi dijalankan oleh 

manusia. 

Sumber daya manusia mempunyai kaitan nya dengan 

manajemen sumber daya manusia itu sendiri dimana 

manajemen sumber daya manusia merupakan suatu suatu 

proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan atas 

fungsi pengadaan dan pengembangan untuk pekerja agar 

tujuan-tujuan individu, organisasi dan masyarakat dapat 

dicapai.
52

Manajemen sumber daya manusia adalah proses 

untuk memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan 

kompensasi pada karyawan atau pekerja, memperhatikan 

hubungan kerja, kesehatan, keamanan, dan masalah 

keadilan
53

 

                                                           
49Ibid. 
50Aras Solong, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)., h. 18. 
51Talidziduhu Ndahar, Pengantar Teori Penegmbangan Sumber Daya 

Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)., h, 9. 
52Saihudin, Manajemen Sumber Daya Manusia (Uwais Inspirasi Indonesia, 

2019) h. 2. 
53G. Dessler, Manjemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Indeks, 2006), 

h. 203. 
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Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa sumber daya manusia atau yang 

disebut SDM merupakan potensi yang ada di dalam diri 

manusia yang dapat dikembangkan dengan pelatihan-

pelatihan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan 

penyuluhan kepada manusia guna meningkatkan kualitas 

manusia itu sendiri agar tujuan-tujuan untuk mencapai 

kesejahteraan setiap individu atau organisasi dapat 

tercapai. 

b. Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(SDM) 

Pada dasarnya, sumber daya manusia sangat 

dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sumber daya manusia 

memiliki kekuatan besar dalam pengolahan seluruh 

resource di muka bumi ini.
54

 Pengembangan sumber daya 

manusia  merupakan suatu  proses untuk meningkatkan 

kualitas suatu individu agar menguasai pengetahuan, 

keterampilan, keahlian, dan wawasan yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
55

 

Pengembangan sumber daya manusia secara makro 

adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan 

manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan 

pembangunan bangsa.
56

 Pengembangan sumber daya 

manusia (humanresource development) merupakan proses 

untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 

dalam membantu tercapainya tujuan organisasi.
57

 

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk 

                                                           
54Dicki Hartanto, Manajemen Sumber Daya Manusia (Pekan Baru: Cahaya 

Firdaus, 2016) h. 5. 
55Nurul Ulfatin, Teguh Triwiyanto, Manajemen  Sumber Daya Manusia 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 138 
56 Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia(Jakarta: 

Rineka  Cipta, 2009), h. 2. 
57 Wilson Bangun,  Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Gelora 

Aksara Pratama, 2012), h. 200. 
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meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi 

penugasan dengan melalui pelatihan dan pendidikan.
58

 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan 

dasar bagi seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang 

lebih tinggi diperusahaan (promosi) atau  dipindah 

tugaskan ke pekerjaan lain (mutasi). Oleh karena itu, 

pengembangan merupakan suatu kebutuhan bahkan 

sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang dalam 

perusahaan karena sumber daya manusia paling berperan 

dalam mewujudkan tujuan perusahaan.
59

 

Pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah 

proses yang dilakukan untuk mengembangkan 

pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja, demikian 

juga dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan 

melalui pelatihan dan pengembangan. Pembelajaran 

organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen 

pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja.
60

 

Pengembangan adalah pembelajaran yang melampaui 

pekerjaan saat ini dan memiliki fokus yang panjang. 

Tantangan untuk membangun dan melestarikan 

keunggulan kompetitif bukanlah tantangan jangka pendek, 

tetapi merupakan tantangan jangka panjang yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, menjadi penting bagi 

manajemen untuk menganggap bahwa program 

pengembangan dan pelatihan merupakan program yang 

sama jangka panjang dan berkesinambungnya dengan 

tantangan tersebut. Karena itu pula, maka falsafah dan 

paradigma pengembangan dan pelatihan perlu dengan 

                                                           
58Robert Mathis dan Jakson, Management Resource: Manajemen Sumber 

Daya Manusia (Jakarta: Selemba Empat, 2002), h. 54. 
59Christ Rowley dan Keith Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia The 

Key Concepts, cetakan kesatu (Jakrata: Pt. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 88. 
60Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi  

(Jakarta  : PT. Bumi  Aksara, 2012), h. 15. 
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segera beradaptasi dengan tantangan tersebut, yakni 

tantangan jangka panjang dan strategis.
61

 

Kemampuan sumber daya manusia dalam perusahaan 

dapat ditingkatkan melalui program-program pelatihan 

dan pendidikan. Program-program pengembangan sumber 

daya manusia akan memberi manfaat kepada organisasi 

dan pada karyawan  itu sendiri. Perusahaan akan 

memperoleh manfaat berupa peningkatan produktivitas, 

stabilitas, dan  fleksibilitas untuk menyesuaikan diri  

dengan  lingkungan yang selalu berubah. Bagi karyawan 

itu sendiri, dapat meningkatkan keterampilan atau  

pengetahuan akan pekerjaannya. 

Program-program pengembangan sumber daya 

manusia akan memberi manfaat kepada organisasi dan 

pada karyawan  itu sendiri. Perusahaan akan memperoleh 

manfaat berupa peningkatan produktivitas, stabilitas, dan  

fleksibilitas untuk menyesuaikan diri  dengan  lingkungan 

yang selalu berubah. Bagi karyawan itu sendiri, dapat 

meningkatkan keterampilan atau pengetahuan akan 

pekerjaannya.
62

 Pengembangan sumber daya  manusia  

harus dikaitkan dengan perencanaan strategis, karena 

perusahaan harus mengembangkan bakat-bakat yang 

dimiliki karyawannya sesuai dengan persyaratan 

pekerjaan. Para manajer perusahaan akan berhasil 

menjalankan tugasnya dalam mengembangkan sumber 

daya manusianya, bila melaksanakannya secara 

sistematis.
63

 

 

 

 

 

                                                           
61Komaruddin Sastradipoera, Starategi Pembangunan Sumber Daya Berbasis 

Pendidikan Kebudayaan (Bandung: Kaappa Sigma, 2006), h. 137. 
62Wilson Bangun., h. 121. 
63Malayu S.P. Hasibuan., h.20. 
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c. Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

1) Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Makro 

Pembangunan suatu bangsa memerlukan dua aset 

utama atau “daya” yang disebut sumber daya 

(resources), yakni sumber daya alam (natural 

resources), dan sumber daya manusia (human 

resources).
64

 Kedua sumber daya tersebut sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

pembangunan. Tetapi apabila dipertanyakan sumber 

daya mana yang lebih penting  diantara kedua sumber 

daya tersebut, maka jelas sumber daya manusia yang 

lebih penting.  

Berbicara terkait sumber daya manusia, 

sebenarnya dapat kita lihat dari dua aspek, yakni 

kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah 

sumber daya manusia atau penduduknya yang kurang 

penting kontribusinya dalam pembangunan, 

dibandingkan dengan aspek kualitas sumber daya 

manusia. Bahkan kuantitas sumber daya manusia 

tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi 

beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan 

kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia 

tersebut yang menyangkut kemampuan  baik 

kemampuan fisik maupun kemampuan non-fisik 

(kecerdasan dan mental). Oleh sebab itu untuk 

kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang 

apa pun maka peningkatan kualitas sumber daya 

manusia merupakan suatu prasyarat utama.
65

 

 Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut 

dua aspek juga, yakni aspek fisik (kualitas fisik), dan 

aspek non-fisik (kualitas non-fisik) yang menyangkut 
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kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-

keterampilan lain. Oleh sebab itu, upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini juga 

dapat diarahkan kepada kedua aspek tersebut. Untuk 

meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui 

program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan 

untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan-

kemampuan non-fisik maka upaya pendidikan dan 

pelatihan adalah yang paling diperlukan. Upaya inilah 

yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber 

daya manusia.
66

 Berdasarkan dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya 

manusia (human resources development) secara 

makro, adalah suatu proses peningkatan kualitas atau 

kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu 

tujuan pembangunan bangsa. 

2) Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Mikro 

Apabila kita bicara tentang pengembangan 

sumber daya manusia secara mikro dalam arti 

dilingkungan suatu unit kerja (departemen atau 

lembaga-lembaga yang lain) maka sumber daya 

manusia yang dimaksudkan adalah tenaga kerja, 

pegawai atau karyawan (employee). Sumber daya 

manusia atau karyawan disuatu lembaga ini juga 

sangat penting perannya dalam mencapai keberhasilan 

lembaga atau departemen yang dimaksud.
67

 

Di pihak lain suatu departemen atau lembaga di 

tengah-tengah masyarakat sudah tentu mempunyai 

visi, misi, dan tujuannya masing-masing. Untuk 

mencapai visi, misi dan tujuan ini maka direncanakan 
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kegiatan atau program-program, dan selanjutnya 

untuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan-

kegiatan tersebut diperlukan tenaga yang profesional 

atau berkualitas baik.
68

 Disamping itu, Departemen 

atau Lembaga di dalam masyarakat harus berpacu. 

Ditemukannya peralatan-peralatan baru, fasilitas-

fasilitas baru yang canggih dan sebagainya, maka 

apabila Lembaga-lembaga itu ingin mengikuti arus 

zaman, juga harus memiliki peratan-peralatan 

tersebut. 

Konsekuensinya tenaga yang dimilikinya harus 

disesuaikan, paling tidak diberikan pelatihan agar 

pemakaian alat baru dan canggih tersebut dapat secara 

efisien. Hal ini semua membuktikan, bahwa sumber 

daya manusia dalam suatu lembaga atau departemen 

didalam masyarakat memerlukan peningkatan atau 

pengembangan agar dicapai suatu hasil kerja yang 

optimal.
69

 Itulah perlunya suatu institusi apapun 

memerlukan unit atau devisi atau departemen yang 

menangani pengembangan sumber daya manusia atau 

“Human Resources Development” (HRD). Dari 

penguraian konsep pengembangan sumber daya 

manusia (mikro) dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan sumber daya manusia secara mikro 

adalah suatu proses perencanaan pendidikan, 

pelatihan dan pengelolaan tenaga atau karyawan 

untuk mencapai suatu hasil optimal. proses 

pengembangan sumber daya manusia itu sendiri dan 

perencanaan (planning), pendidikan dan pelatihan 

(education and training), dan pengelolaan 

(management).  

 

                                                           
68  Malayu S.P Hasibuan., h.9. 
69 Faustino Cardoso Gomes., h.29. 



 31 

d. Tujuan dan Manfaat Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

Menurut Veithzal Rivai,tujuan dari pelatihan dan 

pengembangan adalah untuk meningkatkan kuantitas 

output, untuk meningkatkan kualitas output, untuk 

menurunkan biaya limbah dan perawatan, untuk 

menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan, 

untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran kerja serta 

meningkatkan kepuasan kerja, untuk mencegah timbulnya 

antipati karyawan.
70

 Sedangkan menurut Komarrudin, 

tujuan utama pengembangan sumber daya manusia itu 

adalah melaksanakan kegiatan pendidikan bagi sumber 

daya manusia  yang bekerja dan akan bekerja pada 

lingkungan industri sehingga mereka berkualitas dalam 

arti dapat mengembangkan industri tempat 

merekabekerja, mengembangkan diri mereka masing-

masing, dan mengembangkan lingkungan masyarakat 

sekitarnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

antara lain termanifestasi dalam peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, dedikasi, loyalitas, disiplin, sikap, perilaku, 

kesadaran, aktivitas, kreativitas, produktivitas, profesi, 

hubungan insani, akuntabilitas, semangat korps, dan 

karier. Dengan demikian, kegiatan pelatihan dan 

pengembangan pada dasarnya dilaksanakan untuk 

menghasilkan perubahan tingkah laku dari orang-orang 

yang mengikuti pelatihan. Perubahan tingkah laku yang 

dimaksud di sini adalah dapat berupa bertambahnya 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan perubahan sikap 

dan perilaku.
71

 

Manfaat pengembangan sumber daya manusia yaitu 

peningkatan produktivitas kerja organisasi, terwujudnya 

hubungan yang serasi antara atasan dengan bawahan, 

terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat 

                                                           
70Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari 

Teori ke Praktik (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 229. 
71Komaruddin Sastradipoera, Ibid, h. 134. 



 32 

dan tepat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga 

kerja, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui 

penerapan gaya manajerial yang Partisipatif, mempelancar 

jalannya komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik 

secara fungsional : dalam hal ini memiliki dampak 

tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana 

kekeluargaan di kalangan para anggota organisasinya.
72

 

Beberapa manfaat nyata yang dihasilkan  dari program 

pengembangan (people development) adalah: 

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas 

2) Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan 

untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima 

3) Membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih 

menguntungkan 

4) Memenuhi kebutuhan perencanaan semberdaya 

manusia 

5) Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja 

6) Membantu karyawan dalam peningkatan dan 

pengembangan pribadi mereka.
73

 

Manfaat perencanaan lainya SDM secara akurat dan 

professional lainya akan semakin penting bagi suatu 

organisasi/perusahaan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut 

maka manfaat perencanaan SDM adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan informasi sumber daya manusia 

2) Meningkatkan pendayagunaan SDM, menyelaraskan 

aktivitas SDM, menghemat tenaga, waktu dan dana 

dalam proses penerimaan tenaga kerja 

mengembangkan dan menambah informasi SDM 

3) Mempermudah SDM belajar dan menggunkan 

teknologi.
74
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e. Tahap Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Pentingnya suatu pengembangan sumber daya 

manusia memiliki fungsi operasional kedua kedua dari 

manajemen sumber daya manusia, pengembangan suatu 

organisasi dilakukan secara terencana dan 

berkesinambungan.
75

 Menurut Mangkunegara ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan dan juga 

dipertimbangkan dalam melakukan pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia, yaitu : 

1) Perbedaan individu setiap sumber daya manusia, 

setiap sumber daya manusia tentu memiliki 

kemampuan yang berbeda, kepandaian yang berbeda 

dan juga motivasi yang berbeda dalam mengikuti 

pelatihan. Hal ini bisa menjadi penghambat dalam 

penyampaian materi latihan sehingga pelatih perlu 

mendesain materi latihan yang bisa mencakup semua 

sumber daya manusia yang menjadi subjek pelatihan. 

2) Hubungan dengan analisa jabatan, materi dan metode 

pelatihan yang dilakukan harus berguna bagi sumber 

daya manusia tersebut agar pelatihan yang diterima 

bisa menunjang pekerjaan yang dilakukan 

3) Motivasi, sumber daya manusia harus mempunyai 

motivasi yang cukup dalam mengikuti pelatihan, 

sehingga penerimaan materi latihan bisa maksimal. 

4) Partisipasi aktif, sumber daya manusia harus ikut 

berpatisipasi sehingga ada pelatihan dua arah dengan 

pelatih, dengan partisipasi semisal bertanya apabila 

materi belum jelas, maka akan membantu sumber 

daya manusia itu sendiri dalam proses pengertian dan 

pemahaman akan materi latihan 

                                                                                                                  
74Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Erlangga, 

2012), h. 115. 
75Komang Ardania, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012), h.91. 



 34 

5) Seleksi peserta pelatihan, tentu tak semua sumber 

daya manusia bisa mengikuti program pelatihan, 

harus ada seleksi sumber daya manusia. Sehingga 

sumber daya manusia yang telah memenuhi 

kualifikasi yang bisa mengikuti pelatihan 

6) Metode pelatihan dan pengembangan, harus sesuai 

dengan tujuan pelatihan dan juga selaras dengan visi 

misi organisasi.
76

 

 

f. Metode-Metode Pelatihan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM) 

Pengembangan sumber daya manusia secara makro 

adalah penting dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya 

manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan 

yang baik akan dapat menghemat sumber daya alam, atau 

setidak-tidaknya pengolahan dan pemakaian sumber daya 

alam dapat secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Demikian pula pengembangan sumber daya manusia 

secara mikro di suatu organisasi sangat penting dalam 

mencapai hasil kerja yang optimal. Baik secara makro 

maupun secara mikro pengembangan sumber daya 

manusia adalah merupakan bentuk investasi (human 

investment). 

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan pada pekerja 

guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

dapat berdampak pada pendapatan pekerja, menjadikan 

pekerja yang professional dan terdidik serta dapat 

memotivasi meningkatkan produktifitasnya. Beberapa 

indikator dalam pelatihan dan penyuluhan menurut 

Malayu Hasibuan ialah sebagai berikut
77

: 
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1) Classroom Methods 

Metode pelatihan ini adalah belajar dalam suatu 

ruangan, pertemuan dalam kelas atau ruangan untuk 

rapat, seminar, mengajarkan materi, diskusi. 

Maksudnya ialah apabila pelatihan diadakan dalam 

kelas atau ruangan secara khusus, auidience dapat 

dengan mudah dan fokus dalam memahami materi 

pelatihan yang disampaikan oleh pemateri.  

2) Demonstration and Example 

Metode latihan yang dilakukan dengan cara peragaan 

dan penjelasan bagaimana cara – cara mengerjakan 

sesuatu melalui contoh atau percobaan yang di 

demonstrasikan. Maksudnya ialah dengan melakukan 

contoh atau demonstrasi kepada audience maka 

audience akan mudah mengerti dan memahami 

maksud dari materi pelatihan yang disampaikan. 

3) Apprenticeship 

Metode ini adalah salah satu cara unuk mengajarkan 

mengembangkan inovasi dengan cara memotivasi 

petani. Metode ini dilakukan agar suatu organisasi 

memiliki semangat dan keyakinan dalam mencapai 

suatu target atau tujuan dalam mencapai sesuatu. 

Selain dari ketiga Indikator diatas, peneliti juga 

menggunakan beberapa indikator menurut Nurul Ulfatain 

dan Teguh Triwiyanto yang dapat mempengaruhi 

pengembangan sumber daya manusia yaitu
78

 : 

1) Inovasi dan Kreatifitas atau Keterampilan, pentingnya 

suatu inovasi dan kreatifitas dikarenakan dapat 

berdampak pada pendapatan petani, kreatifitas adalah 

kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan 

mencari peluang, Sedangkan inovasi adalah 
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kemampuan menerapkan solusi hasi dari pemikiran 

kreatif agar dapat dikembangkan.
79

 

2) Pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia 

mempunyai tujuan untuk memberikan informasi 

tentang pengetahuan sesuai dengan tujuan yang 

dilakukan pada pelatihan yang di selenggerakan. 

Pelatihan ini dilakukan secara berkala kepada suatu 

organisasi atau individu dengan pemberian wawasan, 

keahlian sesaui dengan bidang pekerjaanya. 

3) Wawasan, selain dari pengetahuan pengembangan 

sumber daya manusia bertujuan untuk memberikan 

wawasan atau informasi. Komunikasi yang menjadi 

fundamental ini tentu memiliki fungsi sebagai 

informasi, pasalnya komunikasi ynag dilakukan 

dalam pelatihan pertanian ini juga bermanfaat sebagai 

informasi kepada petani. 

4) Perkembangan Teknologi, perkembangan teknologi 

saat ini sangat berperan dalam menudukung 

tersedianya informasi yang relevan dan tepat waktu, 

serta memberikan informasi tepat guna kepada petani 

untuk pengambilan keputusan dalam berusaha bertani, 

memanfaatkan teknologi sebagai media belajar serta 

pangsa pasar yang luas melalui internet. 

2. Pendapatan 

a. Definisi Pendapatan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan 

adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).
80

 Sukirno 

berpendapat bahwa pendapatan merupakan unsur sangat 

penting dalam sebuah usaha, perdagangan, maka dalam 

melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau 
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jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan 

usaha tersebut.
81

 Sedangkan Samuelson dan Nordhous 

pendapatan dapat diukur dengan menggunakan konsep 

pendapatan yang menunjukan jumlah seluruh uang yang 

diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka 

waktu tertentu.
82

 

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau 

penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya 

selama periode yang dipilih pernyataan pendapatan yang 

berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, 

memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan 

mencari keuntungan.
83

 Pendapatan adalah “jumlah 

penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi 

kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian,  

mingguan, bulanan, ataupun tahunan.
84

 

Pendapatan   merupakan   suatu   hasil   yang   

diterima   oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha 

atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti 

bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan 

juga bekerja pada sektor pemerintah dan swasta.
85

 

Pendapatan ialah penghasilan berupa uang selama periode 

tertentu. Maka dari itu, pendapatan dapat diartikan 

sebagai semua penghasilan atau menyebabkan 

bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang 

digunakan untuk konsumsi maupun untuk tabungan. 

Dengan pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan 
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hidup dan untuk mencapai kepuasan.
86

 Pendapatan suatu 

atau perorangan (personal Income) pendapatan yang 

diterima oleh rumah tangga dan usaha yang bukan 

perusahaan. Pendapatan perorangan juga mengurangi 

pajak pendapatan perusahaan dan kontribusi pada 

tunjangan sosial.
87

 

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh 

masyarakat yang bersal dari pendapatan kepala rumah 

tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah 

tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk 

konsumsi, kebutuhan jasmani, kesehatan, pendidikan dan 

kebutuhankebutuhan lain yang bersifat material, 

pendapatan yang sebenarnya diperoleh rumah tangga dan 

dapat digunakan untuk membeli barang atau untuk 

ditabung.
88

 Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan 

(revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang 

diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah pendapatan 

yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka 

waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor 

produksi yang telah disumbangkan.
89

 

Masyarakat yang mempunyai penghasilan yang kecil, 

hasil dari pekerjaanya hanya untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Untuk keluarga yang berpenghasilan 

menengah,mereka lebih terarah kepada pemenuhan 

kebutuhan pokok yang layak seperti makanan, pakaian, 

perumahan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan keluarga 

yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan mereka 

akan memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan 
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termasuk keinginan untuk menyekolahkan anak mereka 

ke jenjang lebih tinggi.
90

 

Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya 

terhadap tingkat konsusmi. Biasanya, semakin baik 

(tinggi) tingkat pendapatan, tingkat konsumsi semakin 

tunggi. Ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan 

rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsusmsi 

menjadi semakin besar, atau mungkin juga pola hidup 

menjadi konsumtif, setidak-tidaknya semakin menuntut 

kualitas yang baik.
91

 

Tingkat pendapatan petani merupakan modal bagi 

petani dalam berusaha tani. Tingkat pendapatan dapat 

menunjukkan kemampuan petani dalam mengelola 

usahataninya, khususnya dalam mengadopsi teknologi 

baru.
92

 Pendapatan yang dimiliki oleh petani  dapat 

menjadi tolak ukur terhadap kesejahteraan keluarga baik 

itu anak ataupun istri petani. Apabila dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh petani mendapatkan tingkat pendapatan 

yang tinggi jelas akan mempengaruhi kesejahteraan 

keluarga petani itu sendiri baik dari segi konsumsi 

maupun dari kelayakan hidupnya. Tingkat pendapatan 

rumah tangga tergantung kepada jenis-jenis kegiatan yang 

dilakukan. Jenis kegiatan yang mengikut sertakan modal 

atau keterampilan mempunyai produktifitas tenaga kerja 

yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mampu 

memberikan pendapatan yang lebih besar.
93

 

b. Macam – Macam Pendapatan 

 Pendapatan sutau rumah tangga masing-masing 

memiliki macam-macam pendapatan. Dalam buku 
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Mangkoesoebroto pendapatan masyarakat dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu
94

: 

1) Pendapatan permanen (permanent income) adalah 

pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode 

tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya 

pendapatan dari gaji, upah. Pendapatan ini juga 

merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua 

faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang 

menciptakan kekayaan). 

2) Pendapatan sementara (transitory income) adalah 

pendapatan sementara yang pendapatan tersebut tidak 

dapat diperkirakan sebelumnya. Contoh dalam 

kategori pendapatan ini adalah dana sumbangan, 

hibah dan lain sebagainya yang sejenis. 

Selain dari dua macam-macam pendapatan, dari 

pendapatan permanen dan sementara. Menurut Lipsey 

pendapatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu
95

: 

1) Pendapatan perorangan 

Pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan 

kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak 

penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan 

perorangan dibayar untuk pajak, sebagian ditabung 

untuk rumah tangga yaitu pendapatan perorangan 

dikurangi pajak penghasilan. 

2) Pendapatan disposable 

Jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan 

atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan 

perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan. 

Dengan demikian pada hakikatnya pendapatan 

disposebel adalah pendapatan yang dapat digunakan 

                                                           
94Mangkoesoebroto Guritno dan Algifari, Teori Ekonomi Makro, 

(Yogyakarta,STIE YPKN, 1998) h.72.   
95R. Soediro Mangundjojo, Sosial Ekonomi Masyarakat (Jakarta: Direktorat 

Jendral, 1999),  

h. 5   
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oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga 

yang ada dalam perekonomian, untuk membeli 

barang-barang dan jasa-jasa yang mereka ingini. 

Tetapi biasanya tidak semua pendapatan disposebel 

itu digunakan untuk tujuan konsumsi, sebagian 

daripadanya ditabung dan sebagian lainnya digunakan 

untuk membayar bunga untuk pinjaman yang 

digunakan untuk membeli barang-barang secara 

mencicil. 

Bagi rumah tangga pedesaan yang hanya menguasai 

faktor produksi tenaga kerja, pendapatan mereka 

ditentukan oleh besarnya kesempatan kerja yang dapat 

dimanfaatkan dan tingkat upah yang diterima. Kedua 

faktor ini merupakan fenomena dari pasar tenaga kerja 

pedesaan. Kesempatan kerja pedesaan ditentukan oleh 

pola produksi pertanian, produksi barang dan jasa non-

pertanian di pedesaan, pertumbuhan angkatan kerja dan 

mobilitas tenaga kerja pedesaan. Di sektor pertanian, 

besarnya kesempatan kerja di pengaruhi oleh luas lahan 

pertanian, produktivitas lahan, intensitas dan pola tanam, 

serta teknologi teknologi yang digunakan. Disektor non-

pertanian kesempatan kerja ditentukan oleh volume 

produksi, teknologi dan tingkat harga komoditi. 

c. Sumber Pendapatan 

Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang 

yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan 

organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, 

komisi, dan laba.
96

 Menurut Lipsey ada tiga sumber 

pendapatan. Adapun sumber-sumber pendapatan 

masyarakat rumah tangga antara lain
97

: 

1) upah atau gaji yang diterima sebagai ganti tenaga 

kerja, gaji dan upah adalah balas jasa terhadap 

                                                           
96BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 

hlm. 230.   
97Lipsey, Pengantar Ilmu Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 30.   
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kesediaan menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah 

seseorang secara teoritis sangat tergantung dari 

produksinya. 

2) Pendapatan dari hak milik seperti modal dan tanah, 

merupakan nilai total dari hasil produksi yang 

dikurangi dengan biaya - biaya yang dibayar dan 

usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga 

dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, 

nilai sewa milik sendiri dan semua biaya ini biasanya 

tidak diperhitungkan. 

3) Pendapatan dari pemerintah, pendapatan dari 

pemerintah atau penerimaan transfer (transfer 

payment) adalah pendapatan yang diterima bukan 

sebagai balas jasa atas input yang diberikan. 

Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji di seluruh 

rumah tangga atau masyarakat disebabkan oleh perbedaan 

dalam karakteristik pekerjaan (keahlian, pelatihan, 

pendidikan, pengalaman, dan seterusnya). Pendapatan 

masyarakat juga beragam menurut jumlah anggota 

didalam rumah tangga yang bekerja. Adapun jumlah 

properti yang dihasilkan oleh rumah tangga bergantung 

pada jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya. 

Sedangkan pendapat transfer dari pemerintah mengalir 

secara substansial, tapi tidak secara ekslusif ditujukan 

pada masyarakat yang berpendapatan lebih rendah. 

Kecuali jaminan sosial, pembayaran transfer dirancang 

secara umum untuk memberikan pendapatan pada orang 

yang membutuhkan.
98

 

Perekonomian secara keseluruhan ini merupakan 

gabungan dari sekian banyak rumah tangga dan 

perusahaan didalamnya, yang satu sama lain terus 

berinteraksi di berbagai pasar (pasar output, pasar tenaga 

kerja dan sebagainya). Seseorang yang memiliki 

pendapatan tinggi tentunya akan relative mudah 

                                                           
98Ibid. 
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mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya, bahkan 

cenderung untuk menikmati kemewahan. Tidak 

mengherankan jika orang-orang yang berpendapatan 

tinggi menikmati tandar hidup yang lebih tinggi pula, 

mula dari perumahan yang lebih menyenangkan, 

perawatan kesehatan yang lebih bermutu dan 

sebagainya.
99

 

d. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Menurut Ratna Sukmayanti, ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi pendapatan. Berikut beberapa faktor 

tersebut yaitu
100

: 

1) Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan dan 

keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya 

berpengaruh pula terhadap penghasilan. Kekayaan 

yang dimiliki, jumlah kekayaan yang dimiliki 

seseorang juga mempengaruhi jumlah penghasilan 

yang diperoleh. Semakin banyak kekayaan yang 

dimiliki berarti semakin besar peluang untuk 

mempengaruhi penghasilan. 

2) Kesempatan kerja yang tersedia, dengan semakin 

tinggi atau semakin besar kesempatan kerja yang 

tersedia berarti banyak penghasilan yang bisa 

diperoleh dari hasil kerja tersebut. 

3) Motivasi, motivasi atau dorongan juga mempengaruhi 

jumlah penghasilan. Semakin besar dorongan 

seseorang untuk melakukan pekerjaann, semakin 

besar pula penghasilan yang diperoleh. 

4) Keuletan kerja, pengertian keuletan dapat disamakan 

dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi 

segala macam tantangan. Bila saat menghadapi 

kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai 

                                                           
99R. Soediro Mangundjojo, h. 5. 
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Mega, (Jakarta, 2008), h. 117.   
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bekal untuk melihat ke arah kesuksesan dan 

keberhasilan. 

5) Banyak sedikitnya modal yang digunakan, besar 

kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat 

dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang 

dipergunakan. Suatu usaha yang besra akan dapat 

memberikan peluang yang besar pula terhadap 

pendapatan yang akan diperoleh. Modal dapat dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a) Modal Sendiri, bagian dari dana yang dipakai 

dalam suatu usaha yang telah dinvestasikan oleh 

pemiliknya dan dapat dipergunakan selama usaha 

masih berjalan. 

b) Modal Pinjaman, modal yang diperoleh dari pihak 

luas baik dari keuangan resmi berupa kredit 

ataupun keuangan yang tidak resmi. 

 Modal dapat menghasilkan barang-barang baru dan 

alat untuk memupuk pendapatan petani maka diperlukan 

minat atau dorongan untuk menciptakan modal dari petani 

itu sendiri. Penciptaan modal oleh petani adalah dengan 

menyisihkan kekayaannya atau sebagian hasil produksi 

untuk maksud yang produktif dan tidak untuk maksud 

yang konsumtif yaitu dengan tujuan dapat meningkatkan 

produksi maka pendapatan akan naik. Indikator 

pendapatan dibedakan menjadi 3 item yaitu : 

1) Tinggi > 5.000.000 

2) Sedang 1.000.000 – 5.000.000 

3) Rendah < 1.000.000. 

e. Indikator Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani 

Pendapatan masyarakat sangat tergantung dari 

lapangan usaha, pangkat dan jabatan kerja, tingkat 

pendidikan umum, produktivitas, prospek usaha, 

permodalan dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut menjadi 

penyebab perbedaan tingkat pendapatan penduduk. 
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Indikator distribusi pendapatan yang akan memberikan 

petunjuk aspek pemerataan pendapatan yang telah 

tercapai. Asumsi ini menjadi acuan dalam kajian untuk 

mengukur pendapatan masyarakat, ada tiga indikator 

pendapatan petani yaitu: 

1) Luas Lahan 

Tanah merupakan sumber daya yang paling utama 

khususnya dalam produksi pertanian. Oleh sebab itu, 

tanah merupakan salah satu faktor produksi yang 

sangat penting bagi petani, lahan pertanian merupakan 

penentu dari pengaruh komoditas pertanian, luas 

lahan yang dikelola dengan baik tentunya akan 

memberikan hasil yang baik dan menguntungkan bagi 

petani, semakin luas lahan yang ditanami maka 

semakin besar pula jumlah produksi yang dihasilkan 

oleh lahan tersebut. Apabila hasil produksi yang 

dihasilkan petani meningkat maka pendapatan petani 

juga akan meningkat. 

2)  Teknologi 

Kebanyakan petani bekerja sebagai seorang petani 

dikarenakan petani merupakan profesi yang 

diturunkan oleh orang tua yang tidak dipelajari secara 

professional, teknologi yang masih digunakan masih 

bersifat tradisional, semakin canggih teknologi yang 

digunakan oleh petani. Menurut teori model solow 

bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan dalam 

pendapatan berasal dari kemajuan teknologi, yang 

dapat membantu proses produksi dan meningkatkan 

produktivitas. David Ricardo juga mengatakan 

kemajuan teknologi akan cenderung meningkatkan 

produktifitas.
101

 

 

 

                                                           
101Gregory Mankiw, Makro Ekonomi (Jakarta, Erlangga 2007) h. 225. 
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3) Produksi 

Produksi adalah sejumlah hasil dalam satu lokasi 

dalan waktu tertentu, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa produksi yaitu kegiatan yang 

dilakukan untuk memperoleh hasil produksi secara 

maksimal.
102

 Apabila petani mendapatkan hasil 

produksi yang bagus maka pendapatan juga akan 

meningkat, sebaliknya jika hasil petani buruk maka 

pendapatan akan menurun.  

4) Jumlah Pendapatan 

Pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan sehari-harinya, tentunya jumlah 

pendapatan memcerminkan kesejahteraan suatu 

individu masyarakat itu sendiri. Besar kecilnya 

jumlah pendapatan petani itu sendiri dapat dilihat dari 

hasil produksi mereka baik itu perbulan atau pertahun. 

f. Pendapatan Dalam Islam 

Pendapatan dalam ekonomi Islam adalah penghasilan 

yang diperoleh harus bersumber dari usaha yang halal, 

pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang 

diturunkan Allah Swt. Harta yang didapati dari kegiatan 

yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi, dan 

perdagangan barang haram bukan dalam konsep distribusi 

menurut pandangan islam adalah peningkatan dari 

pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat 

ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat 

melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara 

golongan tertentu saja
103

. 

Dalam ekonomi Islam ditegakan suatu sistem yang 

adil dan merata dalam mendistribusikan pendapatan. 

                                                           
102Mohar Daniel, Pengantar Ekonomi Pertanian (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 

2004) h. 74 
103M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi (Jakarta:  Gema Insan 

Press, 2000), h.  

302.   
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Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas 

milik pribadi secara individual dalam bidang produksi, 

tidak pula mengikat mereka dengan satu sistem 

pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh 

memiliki kekayaan secara bebas.
104

 

Usaha yang dilakukan manusia itu baik dalam bentuk 

fisik maupun mental dalam rangka menghasilkan produk 

dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil produk ini 

nilainya ditukar dengan kemampuan menambah manfaat 

atas barang atau jasa yang sudah ada. Seseorang yang 

bekerja harus mendapatkan pendapatan yang adil sesuai 

dengan kondisi yang wajar dalam masyarakat.
105

 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam 

memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah 

kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari 

itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai 

dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS. 

An-Nahl: 97 yang berbunyi : 

                      

                     

    

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, 

baik laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, maka sesungguhnya akan 

kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan sesungguhnya akan kami beri balasan 

                                                           
104Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana Penada Media Group, 2007), h.132.   
105Ibid., h. 141. 
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kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan”.
106

 

 

Islam memberikan penjelasan tentang keharusan 

membayar upah kepada seseorang pekerja, pembayaran 

upah ini harus disesuaikan dengan apa yang telah 

dilakukan (adil) dan dianjurkan untuk membayar upah 

secepatnya. Selain itu dilarang melakukan eksploitasi 

tenaga seorang kerja. Oleh karena itu dalam perjanjian 

harus dijelaskan tentang besarnya upah dan jenis 

pekerjaan yang akan dilakukan.
107

Indikator kebutuhan dan 

batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan 

Islam adalah maqasid syariah. Aspek – aspek tersebut 

mengacu pada skala prioritas sebagai berikut : 

a) Ad – daruriyyah adalah penegakan kemaslahatan 

agama dan dunia. Artinya, ketika dharuriyat itu hilang 

maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga 

akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru 

kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. 

Dharuriyah menunjukkan kebutuhan dasar yang harus 

selalu ada dalam kehidupan manusia. 

b) Al-hajiyyah adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk 

mewujudkan kemudahan dan menghilangkan 

kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan 

ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada 

menjadi tidak ada. Hajiat juga dimaknai dengan 

keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi 

maka akanbisa menambah value atau nilai kehidupan 

manusia. 

c) At-tahsiniyyah adalah melakukan kebiasaaan-

kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk 

sesuai dengan apa yang telah di ketahui oleh akal 
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107Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Pespektif Islam, (Yogyakarta:BPFI, 

2005), h.313.   
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sehat. Tahsiniat juga bisa dikenali dengan kebutuhan 

tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat 

mendekati kemewahan.
108
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