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ABSTRAK 

 

Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar kedua dalam 
perekonomian Lampung, Kontribusi sektor sebagian besar kabupaten/kota sedikit 

mengalami peningkatan. Capaian yang didapat kontribusi sektor tersebut tahun 

2013 sebesar 17,65 persen dan meningkat di tahun 2017 menjadi 18,91 persen. Di 
Kota Bandar Lampung terdapat central industri pengolahan, yaitu industri 

pengolahan ikan asin. Tepatnya berada di Pulau Pasaran, Teluk Betung Timur. 
Pulau pasaran sendiri adalah sebuah pulau di Kelurahan Kota Karang RT 09 dan 

RT 10 Lingkungan II, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. 

Dalam penelitian ini akan dilihat tentang sektor industri yang ada di Pulau 
Pasaran menjadi penghasil industri pengolahan yang cukup baik, mestinya dapat 

di kembangkan menjadi sektor industri  unggulan di Bandar lampung, yang 

seharusnya cukup untuk memenuhi lapangan pekerjaan masyarakat Pulau 
Pasaran, akan tetapi masih banyak masyarakat yang memilih berkerja di luar 

industri tersebut, sedangkan perekonomian masyarakat yang berkerja di industri 
pengolahan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang berkerja di luar 

industri. Dari uraian tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana pengembangan industri pengolahan ikan asin Pulau Pasaran? 
Bagaimana dampak pengembangan industri ikan asin Pulau Pasaran terhadap 

perekonomian masyarakat? Bagaimana dampak pengembangan industri ikan asin 

Pulau Pasaran terhadap perekonomian masyarakat perspektif Ekonomi Islam?  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif 

dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang fokus kajiannya 
pada penelitian lapangan tetapi dalam memperoleh data penelitian ini ditunjang 

dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Pengembangan industri pengolahan ikan asin meningkat dilihat dari 
bertambahnya industri yang ada dari tahun ke tahun, serta suplai subsisdi dan 

bantuan dari pemerintah kota yang berpartisipasi mengembangkan industri 
pengolahan ikan asin, setra pengetahuan SDM yang semakin tahun semakin baik. 

Hadirnya industri pengolahan ikan asin dapat membantu memenuhi kebutuhan 

pendidikan anak, membantu dalam memenuhi kebutuhan kesehatan serta 
kebutuhan pangan. Industri pengolahan ikan asin ini juga dapat menambah 

pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pola konsumsi masyarakat, serta 

membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Industri 
pengolahan ikan asin pulau pasaran dari tahun ke tahun yang semakin meningkat 

dilihat dari pengembangan bahan baku yang digunakan , proses pengolahan 
bahan baku, hinga dibentuk kelompok industri pengolahan guna memaksimalkan 

proses perindustrian sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau 

pasaran, secara tidak langsung masyarakat telah merasakan dampak  seperti 
menambah pendapatan masyarakat dalam bentuk financial, meningkatkan pola 

konsumsi masyarakat, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. 

Dari dampak yang dirasakan tidak terlepat juga nilai-nilai  keadilan, kebebasan, 
keseimbangan, dan kesejahteraan seperti yang terdapat dalam prinsip-prinsip 

ekonomi Islam. 
 

Kata kunci: ekonomi islam, pengembangan industri, perekonomian masyarakat. 
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MOTO 

 

ِيٱَوَُويََ رََََّلذ ََرََحَۡۡلََٱََسخذ
ۡ
َِِْلَأ َْتَخََۡوتَسََۡاَطرِّيَ َاهَ لَََۡهَُِننََُۡكلُيا  َبَُسيَنَىا َتَلََۡيَةَ ِحلََۡهَُِننََۡرُِجيا

ََْوِِلَبََۡفِيهََِمَياِخرََََكَُفلَۡلَۡٱََوتََرى  ُكُرونََتَشَََۡولََعلذُكمََۡۦلِهِفَۡضََِنوَتَُغيا

 

Artinya: “Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), 

agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), 

dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; 

dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu 

mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu 

bersyukur”.(QS. An-Nahl 16:14)
1
 

 

  

                                                     
1
Departemen Agama Islam RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, 

(Bandung : Diponegoro, 2010), h. 268. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka 

perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Dengan penegasan 

tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan 

judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah 

lain ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah 

“ANALISIS PENGEMBANGAN INDUSTRI 

PENGOLAHAN IKAN ASIN TERHADAP 

PEREKONOMIAN MASYARAKAT PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi pada Pulau Pasaran, Teluk Betung 

Timur, Bandar Lampung). Pada bagian ini penulis akan 

menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini 

sebagai berikut: 

1. Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

2. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai 

dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. 

Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran 

secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan 

segala sesuatu yang akan lilaksanakan dalam proses kegiatan 

belajar dengan memperhatikan potensi dan kopetensi peserta 

didik.
2
 

3. Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang 

melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara 

                                                             
1Nugroho Eko, Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 65. 
2Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 24. 
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mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang 

jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang 

yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya menjadi lebih dekat 

kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan industri 

adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling).
3
 

4. Ikan Asin merupakan salah satu bahan makanan mentah 

yang diawetkan menggunakan garam. Penggaraman pada 

dasarnya dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam badan 

ikan sampai pada titik tertentu, dimana bakteri tidak dapat 

hidup dan berkembang. Adanya garam akan mengakiberatkan 

terjadinya proses osmosa pada sel daging ikan, termasuk 

osmosa pada sel-sel jaringan mikroorganisma sehingga 

terkadi plasmolisis. Akibatnya bakteri menjadi mati.
4
 

5. Ekonomi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yang 

berarti aikos yaitu rumah tangga atau keluarga. Nomos yaitu 

ilmu. Jadi, ilmu yang mengurusi segala urusan keluarga atau 

rumah tangga baik dalam konsumsi, distribusi dan produksi 

barang dan jasa.
5
Secara umum, ekonomi dapat dikatakan 

sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumberdaya 

material individu, masyarakat, dan negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena, ekonomi 

merupakan perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan 

sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan 

produksi, konsumsi dan distribusi.
6
 Dari definisi tersebut di 

atas Ekonomi yang dimaksud dalam penulisan ini yang 

berhubungan dengan kegiatan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidup mereka baik dalam produksi barang dan 

jasa, distribusi, konsumsi. 

                                                             
3Jasman Sarip Uddin Hasibuan, “Analisis Kontribusi Sektor Industri Terhadap 

PDRB Kota Medan”, Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara, Vol.3, No.1, 2015, h. 56. 

4Halimahtussaddiyah R, “Analisis Logam Berat Cd,Hg,Dan Mg Dalam Ikan 

Asin Melalui Pemisahan dan Tanpa Pemisahan Menggunakan Pengekstrak Ligan Di 

Pentilditiokarbamat”, //Paradigma, Vol.15 No.1 februari 2011 h. 31. 
5Ritanggodkk, Pelajaran Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 10. 
6Atik Budiarto, Ekonomi Masyarakat,( Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 76. 
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6. Masyarakat menurut Paul B. Harton dalam bukunya Bagja 

Waluya adalah sekumpulan masyarakat yang relatif mandiri, 

yang hidup bersama cukup lama, yang mendiami suatu 

wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan 

melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok 

itu.
7
Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling 

berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial 

yang terpola, terorganisasi.
8
 

7. Ekonomi Islam adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menaganalisis dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan 

cara-cara yang Islami.
9
 

Berdasarkan uraian tersebut diatas ditarik kesimpulah 

bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini yaitu Analisis 

Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Asin Terhadap 

Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Pulau Pasaran, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Obyektif 

Pembangunan dan perkembangan industri 

mengakibatkan terjadi perubahan-perubahan di berbagai aspek 

sosial ekonomi masyarakat, perubahan tersebut meliputi 

perubahan mata pencaharian, perubahan jumlah kesempatan, 

perubahan tingkat pendapatan, dan perubahan jumlah sarana 

dan prasarana. Perubahan-perubahan tersebut kemudian 

menimbulkan dampak positif maupun negatif. 

Dampak positif pembangunan industri merupakan 

kondisi perubahan dalam masyarakat akibat adanya 

pembangunan industri yang memberikan keuntungan 

meningkat baik langsung maupun tidak langsung dari kondisi 

sebelumnya. Dampak negatif yaitu munculnya potensi konflik 

                                                             
7Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Sosial di Masyarakat, (PT. Pribumi 

Mekar, 2009), h. 10. 
8Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Celaban 

Timur UH III/548, Cetakan II, Juni 2013), h. 25. 
9P3EI. Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), h. 17. 
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potensi konflik akibat adanya kecemburuan sosial antara 

masyarakat asli desa dengan masyarakat pendatang dalam hal 

kemudahan mengakses pekerjaan khususnya di sektor 

industri. 

Khususnya industri pengolahan ikan asin yang berada 

di Pulau Pasaran, Teluk Betung Timur, Kota Bandar 

Lampung. Yang pada umumnya masyarakatnya bergantung 

pada sektor industri pengolahan ikan asin sebagai sumber 

mata pencaharian. Melihat hal tersebut maka akan 

meningkatkan perekonomian masyarakat terwujudnya 

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan merupakan 

cita-cta daerah terutama propinsi lampung. Salah satu yang 

dilakukan adalah dengan mengembangkan industri demi 

tercapainya pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya 

masyarakat Pulau Pasaran. 

2. Alasan Subyektif  

Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Hal ini didukung oleh tersedianya 

data-data dan berbagai literature yang dibutuhkan dalam 

penelitian sebagai referensi. Selain itu, judul yang peneliti 

ajukan sesuai dengan jurusan peneliti yaitu Ekonomi Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

C. Latar Belakang 

Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar 

kedua dalam perekonomian Lampung, juga mewarnai kegiatan 

ekonomi di masing-masing kabupaten/kota. Pada sektor Industri 

Pengolahan periode tahun 2015-2017, kontribusi sektor sebagian 

besar kabupaten/kota sedikit mengalami peningkatan. Capaian 

yang didapat kontribusi sektor tersebut tahun 2013 sebesar 17,65 

persen dan meningkat di tahun 2017 menjadi 18,91 persen.
10

 

Perubahan peranan sektor industri pengolahan di Kota 

Bandar Lampung dapat terlihat bahwa berfluktuasi. Pada tahun 

2015 kontribusi industri pengolahan sebesar 21,25%, pada tahun 

2016 mengalami penurunan menjadi 21,12% sedangkan pada 

                                                             
10 Badan Pusat Statistik, Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/Kota 

Provinsi Lampung, (Lampung: Badan Pusat Statistik, 2018), h. 15. 
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tahun 2017 kontribusi industri pengolahan kembali mengalami 

kenaikan menjadi 21,28%. 

Sektor  industri pengolahan perikanan memegang peranan 

penting dalam perekonomian nasional terutama dalam penyediaan 

lapangan kerja, sumber pendapatan bagi nelayan/petani ikan, 

sumber protein hewani yang bernilai tinggi, serta sumber devisa 

yang sangat potensional. Dengan potensi sumber daya perikanan 

yang melimpah, bangsa Indonesia memiliki peluang memulihkan 

perekonomian nasional dengan bertumpu pada pengolahan sumber 

daya perikanan secara baik dan optimal. Hal ini didasarkan pada 

kecenderungan permintaan baik domestik dan dunia terhadap 

produk perikanan yang terus meningkat. Sektor perikanan dapat 

menjadi tumpuan utama dalam membangun kembali 

perekonomian nasional yang sempat terpuruk akibat krisis 

ekonomi.  

Produksi perikanan Indonesia didominasi oleh perikanan 

tangkap dengan potensi lestari sumber daya ikan laut sekitar 6,40 

juta ton/tahun, sedangkan pemanfaatan ikan laut baru mencapai 

4,1 juta ton pada tahun 2006 sedangkan produksi perikanan 

budidaya mencapai 2,6 juta ton/tahun pada tahun 2006. Industri 

pengolahan ikan masih bergantung terhadap import bahan 

penolong seperti kaleng, minyak kedelai, bahan kemasan dan 

lainnya. Produk hasil laut dimaksud adalah ikan dan udang dalam 

kemasan serta ikan dan udang beku, yang mana peluang pasar 

domestik maupun internasional masih terbuka luas. Sumbangan 

terhadap PDB baru mencapai 3,14%.  

Pengembangan usaha sektor perikanan masih menghadapi 

pada beberbagai kendala antara lain sifat dan karakteristik 

sumberdaya laut tersebut yang mudah rusak, sehingga diperlukan 

teknologi untuk mengolah perikanan tersebut menjadi produk 

yang tahan lama, dan juga adanya IUU fishing Illegal, 

unregulated, dan unreported yang sangat marak sehingga 

mengakibatkan kekurangan pasokan bahan baku ikan. Kegiatan 

pengolahan ikan secara tradisional, khususnya kegiatan 
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pengeringan dan penggaraman ikan merupakan bentuk 

pengolahan yang banyak dilakukan nelayan.
11

 

Di Kota Bandar Lampung terdapat central industri 

pengolahan, yaitu industri pengolahan ikan asin. Tepatnya berada 

di Pulau Pasaran, Teluk Betung Timur. Pulau Pasaran sendiri 

adalah sebuah pulau di Kelurahan Kota Karang RT 09 dan RT 10 

Lingkungan II, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar 

Lampung. Luas Pulau Pasaran saat ini sekitar 12 ha. Menurut 

sejarah luas awal pulau ini hanya 2 ha, luas pulau semakin 

bertambah karna populasi penduduk yang meningkat. 

Keseluruhan lahan di Pulau Pasaran digunakan untuk berbagai 

kegiatan, 60% lahan digunakan untuk tempat penjemuran ikan teri 

sedangkan sisanya 40% digunakan untuk pemukiman, bangunan, 

jalan, tempat pemakaman, sarana pendidikan, ibadah dan 

lapangan. Di Pulau Pasaran terdapat 320 kepala keluarga dan 

1.123 jiwa yang  sebagian besar mata pencaharian nya bergantung 

pada hasil laut dan pengolahan hasil laut untuk nantinya dijadikan 

produk olahan ikan asin rebus. 

Di Pulau Pasaran terdapat 31 pelaku industri, Dalam 

penelitian ini akan di ambil 5 pelaku industri  terbesar dan yang 

memiliki jumlah karyawan lebih dari 20 orang yaitu: 

Tabel 1 

Daftar Perusahaan Industri Pengolahan Ikan Asin 

di Pulau Pasaran 2016 
No Nama 

Perusahaan 

Hasil 

Industri 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Alamat 

1. Ikan Asin Rebus 

Amanudin 

Ikan Asin 

Rebus 

29 Pulau Pasaran, 

RT/09, LK II 

2. Ikan Asin Rebus 

Dasuki 

Ikan Asin 

Rebus 

28 Pulau Pasaran, 

RT/09, LK II 

3. Ikan Asin Rebus 

Kartama 

Ikan Asin 

Rebus 

24 Pulau Pasaran, 

RT/09, LK II 

4. Ikan Asin Rebus 

Kuncung 

Ikan Asin 

Rebus 

22 Pulau Pasaran, 

RT/09, LK II 

5. Ikan Asin Hi 

Warjana 

Ikan Asin 

Rebus 

29 Pulau Pasaran, 

RT/09, LK II 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung dalam angka 2017 

                                                             
11Kiki Maria Monalisa Panjaitan, “Prospek Pengembangan Industri Ikan Asin 

di Kota Sibolga”, Jom Fekon, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2015), h. 22. 
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Industri pengolahan ikan asin di Pulau Pasaran sangat 

erat kaitannya jika dilihat dari firman Allah SWT. dalam QS. An-

Nahl 16:14, mengenai memaksimalkan potensi kelautan, yang 

berbunyi: 

ََْ ُِ ِيٱََو رََََّلذ ََرََحَۡۡلََٱََسخذ
ۡ
َِِْلَأ َََُۡكوُْا ََْجخََۡوتَسََۡاَطرِّيَ َاًَ لََََُُۡيِ َََۡرُِجْا ََيةَ ِحوَََُُۡيِ

ا َثَوَۡ َّ اِخرََََكَُفوَۡهَۡٱََوثََرىَبَُسَْن َْ ََْوِِلَبََۡفِيَََُِم ََُمُرونََتَشَََۡوهََعوذُكىََۡۦَُِوَِفَضََۡيٌَِجَُغْا
Artinya: “Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan 

(untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya 

daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari 

lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat 

bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari 

(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu 

bersyukur”.12
 

 

Dalam ayat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan 

mengenai laut dan terlebih dahulu tentang ikan. Disebut 

keistimewaan dari daging ikan laut, yaitu segar dan tidak pernah 

keras. Kata yang sedikit ini saja sudah dapat mempunyai arti 

kepada usaha untuk mempertinggi hasil ikan laut dan 

mengkonsumsinya. Selain itu, pada ayat terakhir yang berbunyi 

“dan supaya kamu cari keuntungan dari karunia-Nya dan supaya 

kamu bersyukur”, dalam membicarakan lautan dan ikannya, serta 

membicarakan kapal untuk berlayar, Allah SWT diakhir ayat 

telah menganjurkan memakai kesempatan mencari keuntungan 

dari akrunia-karunia Tuhan dengan mempergunakan kapal itu. 

Secara tidak langsung melalui ayat tersebut Allah SWT 

menyuruh kita untuk memanfaatkan karunia yang ia berikan, 

yaitu memanfaatkan berupa hasil laut yang berlimpah sebagai 

karunia-Nya, serta menikmatinya dengan mensyukurinya, 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam penelitian ini 

akan dilihat tentang sektor industri yang ada di Pulau Pasaran 

menjadi penghasil industri pengolahan yang cukup baik, 

                                                             
12Departemen Agama Islam RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung : 

Diponegoro, 2010), h. 268. 
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mestinya dapat di kembangkan menjadi sektor industri  unggulan 

di Bandar lampung, yang seharusnya cukup untuk memenuhi 

lapangan pekerjaan masyarakat Pulau Pasaran, akan tetapi masih 

banyak masyarakat yang memilih berkerja di luar industri 

tersebut, sedangkan perekonomian masyarakat yang berkerja di 

industri pengolahan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat 

yang berkerja di luar industri, oleh karena itu penelitian ini 

berjudul ANALISIS PENGARUH PENGEMBANGAN 

INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN ASIN TERHADAP 

PEREKONOMIAN MASYARAKAT PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Pulau Pasaran, Teluk Betung 

Timur, Bandar Lampung). 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan industri pengolahan ikan asin 

Pulau Pasaran? 

2. Bagaimana dampak pengembangan industri ikan asin Pulau 

Pasaran terhadap perekonomian masyarakat? 

3. Bagaimana dampak pengembangan industri ikan asin Pulau 

Pasaran terhadap perekonomian masyarakat perspektif 

Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 

pengembangan industri pengolahan ikan asin di Pulau 

Pasaran. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak 

pengembangan industri pengolahan ikan asin di Pulau 

Pasaran terhadap perekonomian masyarakat. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak 

pengembangan industri pengolahan ikan asin di Pulau 

Pasaran terhadap perekonomian masyarakat sekitar 

ditinjau dari ekonomi Islam. 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis: 

1) Menambah khasanah pengetahuan tentang 

pengembangan industri pengolahan ikan asin. 

2) Menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka 

penelitian lebih lanjut. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

menambah wawasan dan pemahaman serta menjadi 

aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan 

selama perkuliahan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti: untuk menambah wawasan tentang 

pengembangan industri pengolahan ikan asin. 

2) Bagi Akademik: sebagai sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi 

Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai 

perhatian dalam industri pengolahan ikan asin dan 

perkembangannya. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang 

artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” 

yang artinya atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya 

melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama 

untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu 

kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis 

sampai menyusun laporannya. 
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Jadi Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan 

yang dilewati untuk mencapai pemahaman.
13

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dadalah jenis 

penelitian yang fokus kajiannya pada penelitian lapangan 

tetapi dalam memperoleh data penelitian ini ditunjang 

dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Secara 

lengkap dapat dijelaskan jenis penelitian: 

1) Penelitian lapangan (field Research), yaitu jenis 

penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data 

dan informasi mengenai permasalahan di luar 

kepustakaan.
14

 Penelitian Field Research dilakukan 

dengan menggali data yang bersumber dari kelurahan 

kota karang, dan Pulau Pasaran teluk betung timur 

kota bandar lampung 

2) Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, 

menelaah dan mencatat berbagai literaturnatau bacaan 

yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian di 

saring kedalam kerangka pemikiran teoritis. Dalam 

penelitian ini penelitian library research dilakukan 

dengan cara membaca, menelaah serta mencatat 

bahan dari berbagai literatur, seperti buku tentang 

pengolahan industri, perekonomian masyarakat, 

ekonomi Islam, pengolahan ikan asin, Al-qur’an dan 

Hadits serta literatur lainnya yang mempunyai 

relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini. 

b. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode pendekatan secara kualitatif. Metode kualitatif 

dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

                                                             
13Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara 2012), h.1-3. 
14Sutrisno Hadi , Metode Research, (Yogyakarta: UGM 2002), h. 142. 
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untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

instrument kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis 

data bersifat indukatif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.15 Dalam penelitian ini penulis 

menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait 

dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan 

tentang bagaimana pengembangan industri pengolahan 

ikan asin terhadap perekonomian masyarakat. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer (Primary Data) 

Data primer merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara) atau data yang diperoleh 

langsung dari lapangan.
16

 Dalam hal ini, data primer 

bersumber dari data lapangan yang dikumpulkan langsung 

oleh peneliti dari kantor kelurahan kota karang dan Pulau 

Pasaran teluk betung timur kota bandar lampung. 

b. Data Sekunder (Secondary Data) 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) 

seperti dari sumber bacaan yang ada diperpustakaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan 

materi yang sedang peneliti lakukan seperti, literatur, 

buku-buku, jurnal penelitian ataupun artikel-artikel.
17

 

  

                                                             
15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta 2016), h. 7. 
16Nur Indrianto, Bambang Supomo, Metode Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: 

BPFE, 2009), h. 146. 
17Ibid.,  h. 147. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Merupakan teknik yang digunakan untuk 

memperoleh data melalui percakapan langsung dengan 

para informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, 

dengan menggunakan pedoman  wawancara. Peneliti 

langsung melakukan wawancara dengan narasumber yang 

berkaitan, guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Disni penulis melakukan wawancara (interview) kepada 

ketua kelompok industri pengolahan ikan asin Pulau 

Pasaran, pemilik industri, pekerja, dan masyarakat Pulau 

Pasaran. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah 

berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.
18

 Pengumpulan 

data mengenai obyek penelitian, yang dilakukan secara 

tidak langsung tetapi melalui data yang diperoleh dari 

kelurahan Kota Karang dan industri pengolahan ikan asin 

Pulau Pasaran. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisaasi yang terdiri 

atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapakan oleh peneliti untuk 

dipeajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
19

 Populasi 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karateristik atau 

sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kepala 

keluarga di Pulau Pasaran yaitu 320 kk. 

 

 

                                                             
18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta 2012), h. 240. 
19Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 

61. 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti daoat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
20

 

Penelitian ini merupakan kategori nonprobability 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan yaitu random sampling. Tekhnik sampling 

ini diberikan nama demikian karena didalam pengambilan 

sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-subjek didalam 

populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Jumlah 

sampel yang diambil adalah dari tenaga kerja yang 

bekerja diindustri pengolahan ikan asin di Pulau Pasaran . 

Adapun dalam penelitian ini besar kecilnya 

sampel tersebut, peneliti berpedoman pada pendapat 

Slovin bahwa ukuran sampel dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus.
21

 

n = 
N 

1+N (d)
2
 

 

 

Keterangan: 

n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

d = nilai presisi / ketetapan meramalkan (10%) 

   
   

            
 

Jadi, berdasarkan pendapat diatas, maka sampel minimal yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 76  responden. 

                                                             
20Ibid, h. 81. 
21Muhamad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 167. 
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5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis 

SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan treats). 

Analisis SWOT yaitu suatu model dalam menganalisis suatu 

organisasi yang sering digunakan dalam metode evaluasi 

bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Dalam hal 

ini peneliti menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang 

berhubungan dengan pengembangan industri pengolahan ikan 

asin terhadap perekonomian masyarakat di Pulau Pasaran, 

Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. 

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas 

deskripsi dan analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan 

data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik 

pengumpulan data diatas. Dari semua data yang terkumpul, 

kemudian peneliti analisis dengan menggunakan metode 

deskripsi, dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan 

untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.
22

Dalam hal 

ini peneliti menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang 

berhubungan dengan pengembangan industri pengolahan ikan 

asin terhadap perekonomian masyarakat perspektif ekonomi 

Islam. 

                                                             
22Masyuri dan Zainudin, Metode Penelitian Praktis dan Aplikatif, (Bandung: 

Refika Adutama, 2008), h. 13. 



BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Teori Pengembangan 

1. Pengertian Pengembangan 

Pengembangan merupakan usaha yang terencana dari 

organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan pegawai. Pengembangan lebih di tekankan 

pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan 

pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui 

pendekatan yang terintergrasi dengan kegiatan lain untuk 

mengubah perilaku kerja.
23

 

Pada penelitian AY Lubis, menurut Hafsah 

pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 

dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan 

dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan kemampuan usaha usaha kecil agar menjadi 

usaha yang tangguh dan mandiri. 

Sedangakan menurut Mangkuprawira menyatakan 

bahwa pengembangan merupakan upaya meningkatkan 

pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering 

untuk kepentingan di masa depan. Pengembangan adalah 

setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang 

sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan 

informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah 

kecakapan.
24

 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk 

memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun 

yang akan datang memberikan informasi, pengarahan, 

pengaturan, dan pedoman dalam pengembangan industri.. 

 

 

                                                             
23Marihot Tua Efendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 

PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 168. 
24AY Lubis, Pengembangan Usaha, Universitas Sumatra Utara, Vol. 18, No 

3, h. 9.   
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2. Indikator Pengembangan 

Ada tiga hal indikator pengembangan dalam industri yaitu: 

a) sosial merupakan salah satu indikator penting 

berkembangangnya suatu industri baik dalam penyediaan 

tenaga kerja, skil, kemampuan teknologi dan kemampuan 

mengorganisasi. 

b) ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

industri dalam hal modal dan pemasaran hasil produksi.  

c) Kemudian faktor kebijakan pemerintah juga 

mempengaruhi perkembangan dan keberadaan industri 

seperti dalam hal ketentuan perpajakan dan tarif, dan 

pembatasan impor ekspor. 

Dari tiga indikator tersebut diatas, saling mendukung 

dan saling mempengaruhi pengembangan industri.
25

 

3. Jenis Strategi 

Menurut Chandler strategi merupakan alat untuk 

mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan 

jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi 

sumber daya, Berikut adalah jenis-jenis strategi antara lain:  

a. strategi integrasi 

b. strategi intensif  

c. strategi diversifikasi 

d. strategi defensive
26

 

4. Analisis SWOT 

Analisa Strengths, Opportunities, Weaknesses, 

Threath (SWOT) Analisis SWOT menurut Philip Kotler 

diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman.
27

 Sedangkan menurut 

Freddy Rangkuti, analisis SWOT diartikan sebagai : “analisa 

yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

                                                             
25I Wayan Rusastra, Pengembangan Industri Tektil  Nasional Kebijakan 

Inovasi dan Pengelolaan Menuju Peningkatan Daya Saing, (Jakarta: Yayasan Pustaka 
Obor Indonesia, 2017), h. 14. 

26Kiki Joesyiana, “Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga di Kota 

Pecan Baru (Studi Kasus Usaha Tas Rajut Industri Pengolahan Kreatifitas Tali)”, 

Jurnal Valuta Vol.3 No 1, April 2017, ISSN: 2502-1419, h. 162. 
27Philip Kotler, dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 

(Jakarta:Indeks, 2009), h. 63. 
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kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weaknesses) dan ancaman (threats)”.
28

 Analisis SWOT 

merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal 

dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini 

didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif 

akan meminimalkan kelemahan danancaman. Bila diterapkan 

secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang 

besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.
29

 Dari 

beberapa pengertian diatas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa analisis SWOT merupakan salah satu 

metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi 

suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan 

faktor eksternal dan faktor internal yaitu strength, 

opportunities,weaknesesses, threats. Analisis SWOT 

merupakan singkatan dari strength, opportunities, 

weaknesesses, threats dimana penjelasannya sebagai berikut:  

a. Kekuatan (strength). 

Kekuatan (strength) adalah sumberdaya 

keterampilan atau keunggulan keunggulan lain relatif 

terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh 

perusahaan atau organisasi. Kekuatan adalah kompetensi 

khusus yangmemberikan keunggulan komparatif bagi 

perusahaan di pasar. Kekuatan dapat terkandung dalam 

sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, 

hubungan pembeli dengan pemasok, dan faktorfaktor 

lain. Faktor-faktor kekuatan yang dimaksud dengan 

faktor-faktor yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau 

organisasi adalah antara lain kompetensi khusus yang 

terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan 

keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. 

Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki 

sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya 

                                                             
28Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 19. 
29Pearce Robinson, Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi, dan 

Pengendalian, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2007), h. 229-230. 
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yang membuatnya lebih kuat daripada pesaing dalam 

memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan 

akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.
30

 

 

b. Kelemahan (weakness)  

Kelemahan (weakness) adalah keterbatasan 

atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan, 

dan kapabilitas yang secara serius menghambat 

kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Fasilitas, 

sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, 

keterampilan pemasaran, citra merek dapat 

merupakan sumber kelemahan.
31

 Faktor-faktor 

kelemahan, jika orang berbicara tentang kelemahan 

yang terdapat dalam tubuh suatu perusahaan, yang 

dimaksud ialah keterbatasan atau kekurangan dalam 

hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang 

menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja 

organisasi yang memuaskan. Dalam praktek, berbagai 

keterbatasan dan kekurangan kemampuan tersebut 

bisa terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki, 

kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan 

pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, 

produk yang tidak atau kurang diminati oleh para 

pengguna atau calon pengguna dan tingkat perolehan 

keuntungan yang kurang memadai.
32

 

c. Peluang (opportunity)  

Peluang (opportunity) adalah situasi penting 

yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan 

atau organisasi. Kecenderungan-kecenderungan 

penting merupakan salah satu sumber peluang. 

Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, 

perubahan pada situasi persaingan atau peraturan, 

perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan 

                                                             
30Sondang P.Siagian, Manajemen Strategi, (Jakarta:Bumi Aksara, 2005), h. 

172. 
31Pearce Robinson, Manajemen Strategik, h. 231. 
32Sondang P.Siagian, Manajemen Strategi, h. 173. 
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dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan 

peluang bagi perusahaan atau organisasi. Faktor 

peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang 

menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Yang 

dimaksud dengan berbagai situasi tersebut antara lain:  

1) Kecenderungan penting yang terjadi dikalangan 

pengguna produk.  

2) Identifikasi suatu segmen pasar yang belum 

mendapat perhatian.  

3) Perubahan dalam kondisi persaingan.  

4) Perubahan dalam peraturan perundang-undangan 

yang membuka berbagai kesempatan baru dalam 

kegiatan berusaha. 

5) Hubungan dengan para pembeli yang akrab.  

6) Hubungan dengan pemasok yang harmonis.  

d. Ancaman (threath)  

Ancaman (threath) adalah situasi penting 

yang tidak menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan 

pengganggu utama bagi posisi sekarang yang 

diinginkan organisasi. Masuknya pesaing baru, 

lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya 

kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok 

penting, perubahan teknologi serta peraturan baru atau 

yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi 

keberhasilan perusahaan. Ancaman merupakan 

kebalikan pengertian peluang, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor 

lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan 

bisnis, jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi 

ganjalan bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik 

untuk masa sekarang maupun masa depan. 

Ringkasnya, peluang dalam lingkungan eksternal 
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mencerminkan kemungkinan dimana ancaman adalah 

kendala potensial.
33

 

 

B. Industri Pengolahan 

1. Pengertian Industri Pengolahan 

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu 

industria yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri 

sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka 

mencapai kesejahteraan. Definisi industri menurut Sukirno 

adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang 

tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain 

adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan 

rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang 

mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi 

atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi 

kegunaannya.
34

 

Menurut M. Sholahuddin industri adalah segala 

bentuk usaha untuk mengubah suatu barang menjadi barang 

lain yang lebih berguna sehingga mempunyai harga jual yang 

lebih tinggi.
35

  Di samping kata industri, ada istilah lain yang 

sering kita temukan dalam perindustrian, yaitu istilah 

industrialisasi. Industrialisasi merupakaan suatu proses 

interaksi pengembangan teknoligi, inovasi, spesialisasi dan 

perdagangan yang pada akhirnya sejalan dengan 

meningkatnya pendapatan masyarakat yang mendorong 

perubahan struktur ekonomi.
36

 Industrialisasi diperlukan 

untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kemakmuran, 

mengatasi masalah pengangguran dan menciptakan lapangan 

                                                             
33Michael A. Hitt, dkk, Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan 

Globalisasi, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 42. 
34Sukirno Sadono, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Edisi kedua, (Jakarta: 

PT. Karya Grafindo Persada, 2005), h. 54. 
35M. Sholahuddin , Asas-asas Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), Cet ke-1, h. 177. 
36Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia, Cet ke-1, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2001),  h. 107. 
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kerja seluas-luasnya, memperluas dan memperkuat landasan 

ekonomi serta mengembangkn keadilan.
37

 

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang 

Perindustrian, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya 

industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai 

tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
38

 

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

industri adalah kumpulan perusahaan yang memproduksi 

barang sejenis atau homogen, perusahaan tersebut mengolah 

barang mentah menjadi barang jadi yang mempunyai nilai 

tambah. 

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi 

yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar 

secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi 

barang jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi 

barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya menjadi lebih 

dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan 

industri adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan 

(assembling).
39

 

Sektor industri pengolahan meliputi semua kegiatan 

produksi yang bertujuan meningkatkan mutu barang dan jasa. 

Industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya 

dari usaha usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang 

berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, 

perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan 

tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang 

merupakan basis ekonomi, budaya dan politik. Proses 

produksi dapat dilakukan secara mekanis, kimiawi ataupun 

proses yang lainnya dengan menggunakan alat-alat sederhana 

dan mesinmesin. Proses tersebut dapat dilakukan oleh 

                                                             
37Ibid. 
38Undang-Undang no. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. 
39Jasman Sarip Uddin Hasibuan, “Analisis Kontribusi Sektor Industri 

Terhadap PDRB Kota Medan”, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara, Vol.3, No.1, (2015), h. 56. 
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perusahaan industri, perusahaan pertanian, pertambangan atau 

perusahaan lainnya. Jasa-jasa yang sifatnya menunjang sektor 

industri seperti jasa maklon, perbaikan dan pemeliharaan 

mesin-mesin, kapal, kereta api dan pesawat terbang juga 

termasuk dalam sektor ini.
40

 

Pengelompokan industri pengolahan biasanya 

didasarkan pada jumlah tenaga kerja yaitu: Industri Besar, 

Industri Sedang, Industri Kecil, dan Industri Mikro. Industri 

Besar adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga 

kerja 100 orang atau lebih. Industri Sedang adalah perusahaan 

industri yang mempunyai tenaga kerja antara 20 sampai 99 

orang. Industri Kecil adalah perusahaan industry yang 

mempunyai tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang dan 

Industri mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai 

tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang.  

Sektor industri dianggap sebagai sektor pemimpin 

(the leading sektor) dalam kaitannya dengan keberhasilan 

sebuah pembangunan yaitu dengan adanya pembangunan 

industri maka diharapkan dapat memacu dan mendorong 

pembangunan sektor-sektor lainnya, misalnya sektor pertanian 

dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang cukup pesat akan 

merangsang pertumbuhan sektor pertanian guna menyediakan 

bahan-bahan baku bagi kegiatan industri. Sektor jasa pun turut 

berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya 

berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga 

emasaran atau periklanan, dan sebagainya yang semua itu 

nantinya akan mendukung lajunya pertumbuhan industri.
41

 

Sedangkan menurut Irzan Azhari Saleh industri di 

Indonesia dapat digolongkan berdasarkan eksistensinya ke 

dalam beberapa kategori yaitu: 

a. Industri lokal, yaitu kelompok industri yang 

menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada pasar 

                                                             
40Jasman Saripuddin Hasibuan, “Analisis Kontribusi Sektor Industri Terhadap 

PDRB Kota Medan”, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

Vol. 18, No 3, (2013), h. 56. 
41Lincolin Arsad, Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. (Yogyakarta: UUP 

STIM YKPN,2010), h. 442. 
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yang terbatas serta relatif tersebar dari segi lokasinya. 

Skala usaha ini sangat kecil sedangkan target 

pemasarannya sangat terbatas sehingga alat 

transportasinya juga sangat sederhana seperti sepeda dan 

gerobak. 

b. Industri sentra, yaitu kelompok jenis industri yang dari 

segi satuan usahanya mempunyai skala kecil tetapi 

membentuk suatu pengelompokkan kawasan industri yang 

terdiri dari kumpulan unit-unit yang menghasilkan barang 

sejenis dari segi pemasarannya. Kategori jenis industri 

sentra ini umumnya menjangkau pasar yang lebih luas 

dari jenis local. 

c. Industri mandiri, yaitu kelompok jenis industri kecil yang 

masih tergolong usaha kecil namun dalam pengelolaan 

produknya mampu mengadaptasi teknologi canggih dan 

target pemasaran yang lebih luas.
42

 

2. Peran Industri Pengolahan 

Industrialisasi dan kebijaksanaan dibidang industri 

merupakan bagian intriksik dalam kebijaksanaan untuk 

meningkatkan mutuh sumber daya manusia dan kemampuan 

memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber 

daya produksi lainnya. Dengan demikian pada hakekatnya 

industrialisasi adalah suatu sistem yang mempunyai daya 

hidup mampu berkembang secara mendiri serta mengakar 

pada struktur ekonomi masyarakat.
43

 

Artinya industrialisasi bertujuan untuk meningkatkan 

nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri 

pengolahan sebagai sektor andalan. Berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Perindustrian Indonesia No.19/M/I/1996, 

industri di Indonesia berdasarkan hubungan arus produknya 

dibedakan menjadi : 

                                                             
42Irzan Azhari Saleh, Industri Sebuah Tinjauan dan Perbandingan, (Jakarta: 

Bina Aksara, 1981), h. 51. 
43Ayu Azhari Amin, “Jurnal Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap 

Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara”, 
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sam Ratulangi Vol. 

6, No 8, tahun 2015, h. 15. 
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a. Industri kimia dasar: misalnya industri semen, obat-

obatan, kertas, pupuk, dan lain-lain. 

b. Industri mesin dan logam dasar: misalnya industri pesawat 

terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dan lain-lain. 

c. Industri kecil: misalnya, industri roti, kompor minyak, 

makanan ringan, minyak goreng, dan sebagainya. 

d. Aneka industri: industri pakaian industri makanan dan 

minuman, dan lain-lain. 

Menurut Hirschman, pertumbuhan yang cepat dari 

satu atau beberapa industri mendorong perluasan industri-

industri lainnya yang terkait dengan sektor industri yang 

tumbuh lebih dulu. Dalam sektor produksi mekanisme 

pendorong pembangunan (inducement mechanisme) yang 

tercipta sebagai akibat dari adanya hubungan antara berbagai 

industri dalam menyediakan barang-barang yang digunakan 

sebagai bahan mentah bagi industri lainnya, dibedakan 

menjadi dua macam yaitu pengaruh keterkaitan ke belakang 

(backward linkage effect) dan pengaruh keterkaitan ke depan 

(forward linkage effect). Pengaruh keterkaitan ke belakang 

maksudnya tingkat rangsangan yang diciptakan oleh 

pembangunan suatu industri terhadap perkembangan industri 

lainnya, Sedangkan pengaruh keterkaitan ke depan adalah 

tingkat rangsangan yang dihasilkan oleh industri yang 

pertama bagi input mereka.
44

 

Menurut Teori Ekonomi Pembangunan, semakin 

tinggi kontribusi sektor Industri terhadap Pembangunan 

Ekonomi negaranya maka negara tersebut semakin maju. Jika 

Suatu negara kontribusi sektor industrinya telah diatas 30% 

maka dapat dikatakan negara tersebut tergolong negara 

maju.
45

 

3. Pendektan Structure Conduct Peformance (SCP) 

Menurut teori organisasi industri, terdapat sebuah 

konsep SCP atau Structure Conduct Peformance. Teori 

                                                             
44Lincolin Arsad, Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima, (Yogyakarta: UUP 

STIM YKPN 2010), h. 145. 
45Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 442. 
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tersebut menjelaskan bahwa kinerja suatu industri pada 

dasarnya sangat dipengaruhi oleh struktur pasar. Struktur 

pasar menunjukkan atribut pasar yang mempengaruhi sifat 

proses persaingan. Unsur unsur struktur pasar meliputi: 

konsentrasi, diferensiasi produk, hambatan masuk kedalam 

pasar, struktur biaya dan tingkat pengaruh Pemerintah. 

Struktur pasar sangat penting, karena akan menentukan 

perilaku perusahaan dalam suatu industri dan kemudian 

perilaku akan mempengaruhi kinerja.
46

 

4. Struktur Pasar  

Struktur pasar adalah derajat-derajat persaingan suatu 

industri. Secara teoritis struktur pasar dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar 

persaingan tidak sempurna dibedakan menjadi tiga yaitu pasar 

persaingan monopoli, oligopoli, dan monopolistrik. Struktur 

pasar memiliki beberapa elemen-elemen penting yaitu: 

a. Pangsa pasar 

b. Konsentrasi industri 

Masing-masing jenis struktur pasar adalah 

memiliki derajat konsentrasi penguasaan pasar ang 

berbeda-beda sessuai dengan jenis struktur pasar yang 

mereka miliki. Elemen tersebut akan menggambarkan 

ukuran perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam 

suatu pasar. Berikut adalah empat indeks konsentrasi 

industri antara lain: 

1) Rasio konsentrasi 

2) Indeks Hirschman-Herfindahl 

3) indeks rosenbluth d. indek entropi
47

 

 

5. Indikator Industri Pengolahan 

Indikator industri pengolahan meliputi semua 

kegiatan produksi yang bertujuan meningkatkan mutu barang 

dan jasa. Proses produksi dapat dilakukan dengan secara 

                                                             
46Kiki Joesyiana, “Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga di Kota 

Pekanbaru (Studi Kasus Usaha Tas Rajut Industri Pengolahan Kreatifitas Tali Kur)”, 
Jurnal Valuta, Vol. 3 No 1, 2017 ISSN : 2502-1419, h. 162. 

47Ibid. 
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mekanis, kimiawi, ataupun lainya dengan menggunakan alat-

alat sederhana dan mesin-mesin.
48

 

 

C. Pengolahan Ikan Asin 

Ikan asin merupakan salah satu bentuk komoditi 

perikanan yang banyak diperdagangkan, terutama di dalam negeri. 

Dari tahun 1977-1983 sekitar 35 persen produksi perikanan 

Indonesia diolah menjadi ikan asin (Statistik Perikanan). Ini 

berarti bahwa permintaan masyarakat dalam negeri terhadap ikan 

asin cukup tinggi. Peranan ikan asin dalam konsumsi keluarga 

cukup penting dan cenderung meningkat sejalan dengan 

peningkatan pendapatan di Indonesia, terutama di pedesaan. 

Tingginya proporsi produksi yang diolah menjadi ikan asin, selain 

menunjukkan kekuatan permintaan juga dapat dipakai sebagai 

indikasi bahwa pengolahan ikan asin mempunyai peranan yang 

cukup penting dalam sistem komoditas perikanan. Hal ini 

bertambah penting lagi bila dilihat dari segi perikanan rakyat, 

dimana proporsi produksinya cukup besar yang diolah menjadi 

ikan asin.
49

 

Seperti kita ketahui ikan merupakan bahan pangan yang 

mudah rusak (membusuk). Hanya dalam waktu 8 jam sejak ikan 

ditangkap dan didaratkan sesudah itu akan timbul proses 

perubahan yang mengarahkan pada kerusakan. Karena itu agar 

ikan dan hasil perikanan lainnya dapat dimanfaatkan semaksimal 

mungkin, perlu dijaga kondisinya. Pengolahan merupakan salah 

satu cara untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan, 

sehingga mampu disimpan lama sampai tiba waktunya untuk 

dijadikan sebagai bahan komsumsi. Usaha dalam melaksanakan 

pengolahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. 

Misalnya, ikan yang baru ditangkap dapat dipertahankan 

kesegarannya dengan cara didinginkan atau dibekukan, atau dapat 

pula diolah menjadi produk setengah jadi seperti dalam 

pembuatan ikan asin dan sebagainya. 
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Adapun usaha-usaha yang dilakukan dalam pengolahan 

ikan dikerjakan secara tradisonal dengan memanfaatkan proses 

alami. Faktor alami yang banyak dimanfaatkan berupa panas sinar 

matahari. Melalui jalan menjemur ikan dibawah terik matahari, 

kandungan air yang ada dalam daging ikan akan berkurang 

sehingga ikan menjadi kering dan awet. Dan masih banyak lagi 

faktor alami lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pengolahan 

ikan.
50

 

1. Tujuan Pengolahan Ikan 

Tujuan utama pengolahan dan pengawetan hasil 

perikanan baik secara tradisonal maupun modern adalah 

mencegah terjadinya autolisis dan pertumbuhan mikroba.
51

 

Sedangkan prinsip pengolahan ikan pada dasarnya bertujuan 

melindungi ikan dari pembusukan atau kerusakan. 

Pembusukan terjadi akibat perubahan yang disebabkan oleh 

mikroorganisme dan perubahan-perubahan lain yang sifatnya 

merugikan. Perubahan yang disebabkan oleh bakteri 

pembusuk bagaimana pun juga harus dihentikan atau setidak-

tidaknya dihambat agar tidak mudah rusak sampai tiba 

waktunya untuk diolah atau dibawa kepasar dan dibeli oleh 

konsumen. Cara pengolahan yang umum dilakukan, pada 

dasarnya dibagi menjadi 4 golongan, yaitu: 

a. Pengolahan dengan memanfaatkan faktor fisikawi 

b. Pengolahan dengan bahan pengawet 

c. Pengolahan yang memanfaatkan fakto fisikawi dan bahan 

pengawet 

d. Pengolahan dengan cara fermentasi.
52

 

2. Pengolahan Ikan dengan Menggunakan Garam 

Pada proses pengolahan, seringkali ditambahkan 

bahan-bahan kmia baik alami maupun sintesis. Penambahan 

bahan-bahan kimia tersebut terkadang merupakan faktor 
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krusial seperti penambahan garam, dan lain-lain hanya 

merupakan bahan tambahan makanan saja seperti 

penambahan antioksidan. Proses penambahan bahan-bahan 

kimia tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi selama 

pengolahan.
53

 

a. Prinsip Penggaraman Ikan 

Penggaraman merupakan proses pengawetan yang 

banyak dilakukan diberbagai negara, termasuk Indonesia. 

Proses penggunaan garam sebagai media pengawet, baik 

yang terbentuk kristal maupun larutan. Selama proses 

penggaraman, terjadi penetrasi garam kedalam tubuh ikan 

dan keluarnya cairan dari tubuh ikan karena perbedaan 

konsentrasi. Cairan itu dengan cepat dapat melarutkan 

kristal garam atau pengenceran larutan garam, bersamaan 

dengan keluarnya cairan dari dalam tubuh ikan, partikel 

garam akan memasuki tubuh ikan. Lama kelamaan 

kecepatan proses pertukaran garam dan cairan semakin 

lambat dengan menurunnya konsentrasi garam diluar 

tubuh ikan dan meningkatnya konsentrasi garam di dalam 

tubuh ikan. Proses itu mengakibatkan pengentalan cairan 

tubuh yang masih tersisa dan mengumpulkan protein serta 

pengerutan sel-sel tubuh ikan sehingga sifat dagingnya 

berubah. Ikan yang telah mengalami proses penggaraman, 

sesuai dengan prinsip yang berlaku, akan mempunyai 

daya simpan tinggi karena garam dapat berfungsi 

menghambat atau menghentikan reaksi autolisis dan 

membunuh bakteri yang terdapat dalam tubuh ikan. 

b. Metode Penggaraman 

Penggaraman merupakan cara pengawetan yang 

sudah lama dilakukan orang. Pada proses penggraman, 

pengawetan dilakukan dengan cara mengurangi kadar air 

dalam badan ikan sampai titik tertentu sehingga bakteri 

tidak dapat hidup dan berkembang lagi. Garam 

merupakan faktor utama dalam proses penggaraman ikan, 
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sebagai bahan pengawet, kemurnian garam sangat 

mempengaruhi mutu ikan yang dihasilkan. Garam juga 

merupakan bahan pembantu yang sengaja ditambahkan 

atau diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan 

konsistensi, nilai gizi, cita rasa, mengendalian keasaman 

dan kebasahan, serta dapat memantapkan bentuk dan 

rupa. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Penetrasi Garam 

Proses pengaraman berlangsung lebih cepat pada 

suhu yang lebih tinggi, tetapi proses-proses pembusukan 

juga berjalan lebih cepat, penggraman dilakukan dengan 

suhu rendah, ternyata hasilnya lebih baik daripada yang 

dilakukan pada suhu tinggi. Daya awet ikan yang 

digarami beragam tergantung pada jumlah garam yang 

dipakai, semakin banyak garam yang dipakai semakin 

panjang daya awet ikan. Tetapi umumnya orang kurang 

suka ikan yang sangat asin.
54

 

Menurut Moeljanto, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecepatan penetrasi garam ke dalam tubuh 

ikan, selain tingkat kemurnian garam yang digunakan, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Kadar lemak ikan semakin tinggi kadar lemak yang 

terdapat di dalam tubuh ikan semakin lambat proses 

penetrasi garam kedalam tubuh ikan. 

2) Ketebalan daging ikan semakin tebal daging ikan 

semakin lambat proses penetrasi garam dan semakin 

banyak pula jumlah garam yang diperlukan. 

3) Kesegaran ikan pada ikan yang memiliki kesegaran 

rendah, proses penetrasi garam berlangsung lebih 

cepat karena ikan dengan tingkat kesegaran rendah 

mempunyai tubuh yang relatif lunak, cairan tubuh 

tidak terikat dengan kuat dan mudah terisap oleh 

larutan garam yang mempunyai konsentrasi 
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lebihtinggi. Apabila ikan kurang segar, produk ikan 

asin yang dihasilkan akan terlalu asin dan kaku. 

4) Temperatur ikan semakin tinggi temperatur tubuh 

ikan semakin cepat pula proses penetrasi garam ke 

dalam tubuh ikan. Tetapi sangat disayangkan, bahwa 

hal tersebut diikuti oleh perkembangan bakteri yang 

juga semakin cepat. Oleh karena itu, sebelum 

dilakukan proses penggaraman sebaliknya ikan 

ditangani lebih dahulu dengan baik agar sebagian 

besar bakteri yang dikandung dapat dihilangkan.
55

 

d. Prinsip Pengeringan Ikan 

Tujuan pengeringan ikan untuk mengurangi kadar 

air dalam daging ikan sampai aktivitas mikroba pembusuk 

dan enzim menjadi terhenti. Dengan demikian, bahan 

yang dikeringkan mempunyai waktu simpan yang tahan 

lama.
56

 

Dasar pengeringan adalah terjadinya penguapan 

air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara 

udara dengan bahan yang dikeringkan. Dalam hal ini, 

kandungan uap air udara lebih sedikit atau udara 

mempunyai kelembaban yang rendah sehingga terjadi 

penguapan. 

e. Proses Pengeringan Ikan 

Proses pengeringan diperoleh dengan cara 

penguapan air, cara tersebut dilakukan dengan 

menurunkan kelembapan udara dengan mengalirkan udara 

panas di sekeliling bahan, sehingga tekanan uap air bahan 

lebih besar dari tekanan uap air di udara. Pengeringan 

ikan sebagai salah satu cara pengawetan yang paling 

mudah, murah, dan merupakan cara pengawetan yang 

tertua, di lihat dari segi penggunaan energi, pengeringan 

dengan sinar matahari dapat dianggap tidak memerlukan 

biaya sama sekali. Pengeringan akan bertambah baik dan 

cepat apabila sebelumnya ikan digarami dengan jumlah 
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garam yang cukup untuk menghentikan kegiatan bakteri 

membusuk, meskipin pengeringan itu akan mengubah 

sifat daging ikan dari sifatnya ketika masih segar, tetapi 

nilai gizinya relatif tetap. 

f. Teknik Pengeringan Ikan 

Dasarnya, persiapan pengeringan sama dengan 

penggaraman pada proses pengolahan ikan asin. Secara 

umum, cara pengeringan bertujuan untuk mengurangi 

kadar airnya, hal itu dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Pengeringan dengan sinar matahari. 

2) Pengeringan rumah kaca. 

3) Pengeringan mekanis. 

4) Pengeringan hampa udara. 

5) Pengeringan beku. 

6) Pengeringan terowongan. 

7) Pengeringan dengan sinar Inframerah.
57

 

Struktur perekonomian suatu wilayah yang relatif 

maju ditandai oleh semakin besarnya peran sektor industri 

pengolahan dan jasa dalam menopang perekonomian 

wilayah tersebut. Sektor ini telah menggantikan peran 

sektor tradisional (pertanian) dalam penyerapan tenaga 

kerja dan sumber pendapatan wilayah. Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS), Industri Pengolahan adalah suatu 

kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah 

suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan 

tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan 

atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang 

lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekatkepada 

pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa 

industri/makanan dan pekerjaan perakitan (assembling).  

Ketika suatu daerah telah mencapai tahapan di 

mana sektor industri pengolahan sudah menjadi sektor 

andalan, maka dapat dikatakan daerah tersebut sudah 

mengalami industrialisasi. Industrialisasi merupakan salah 
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satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan 

ekonomi.
58

 

D. Perekonomian Masyarakat 

1. Pengertian Perekonomian Masyarakat 

Perekonomian merupakan tindakan, aturan atau cara 

tentang mengelola ekonomi rumah tangga yang tujuannya 

untuk memenuhi kebutuhan hidup.
59

 Mempunyai kata dasar 

“Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti 

aturan jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga.
60

  

Jadi, ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas 

produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta 

kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan 

perdagangan). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perbaikan 

kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian 

yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya. 

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan 

kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, 

norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam 

lingkungannya
61

. Maksud dari peningkatan perekonomian ini 

adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha 

mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen 

dalam usahanya. 

Menurut Zulkarnain, ekonomi kerakyatan adalah 

suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan 

falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni 

keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada 

rakyat.
62
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Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang 

dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan 

ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut 

perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, 

pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah 

pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, 

pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau 

sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan 

partisipatif (participatory development). Berdasarkan 

pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi 

rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip 

demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa 

ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang 

mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses 

pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa 

terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Pendekatan 

kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan.
63

 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat adalah 

perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut 

sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses 

pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, 

demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang 

bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan 

mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses 

pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, 

dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi 

secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat. 

2. Indikator Perekonomian Masyarakat 

Indikator yang menonjol dalam ekonomi masyarakat 

adalah perilaku partisipasi dalam proses produksi, distribusi, 

dan konsumsi serta meningkatkan kapasitas sampai dengan 

pemberdayaan masyarakat. Padahal sistem ekonomi 

kerakyatan hanya mengeksplorasi sumber daya alam (SDA), 
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salah satu subsektor ekonomi kerakyatan adalah subsektor 

perikanan.
64

 

 

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat memiliki dimensi 

kemanusiaan yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan 

aspek ekonomi. Dimensi kemanusiaan dalam kesejahteraan 

ini dijelaskanlebih lanjut dalam human development index, 

yang lebih dikenal dengan istilah indek pembangunan 

manusia (IPM).
65

 

 

E. Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Asin terhadap 

Perekonomian Masyarakat 

Dalam proses industri, industri di pedesaan sangat 

diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah yang 

pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Pertumbuhan industri kecil merupakan industri yang mempunyai 

peranan penting dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi 

daerah, dan perkembangan industri kecil terus bertambah sejalan 

dengan perkembangan pembangunan. Perkembangan sektor 

industri dalam pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari 

peranan dan keberadaan sector industri kecil dan kerajinan rakyat, 

yang secara historis kehadirannya jauh lebih dahulu dibandingkan 

industri-industri modern. Meskipun penghasilan industri kecil 

pada umumnya masih tergolong rendah, namun eksistensinya 

tidak dapat diabaikan dalam kelesuan ekonomi.
66

 Industri di 

pedesaan dikenal sebagai tambahan sumber pendapatan keluarga 

dan juga sebagai penunjang kegiatan industri pengolahan yang 

merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat 

pedesaan. Karena peran industri pedesaan yang demikian, maka 

pengembangan industri pedesaan mempunyai arti penting dalam 
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usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan atau 

dengan kata lain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidup masyarakat pedesaan.
67

 

Jadi perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha 

yang dilakukan masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah 

tangga dari yang lemah menjadi lebih baik dengan tujuan dapat 

memenuhi kebutuhan hidup. 

 

F. Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Asin terhadap 

Perekonomian Masyarakat perspektif Ekonomi Islam 

Dalam hal ini sistem ekonomi Islam telah membebaskan 

bagi manusia untuk berkarya dan berproduksi untuk 

menghasilakan barang yang berguna, sekaligus memberikan 

kebebasan untuk menentukan harga. Dengan adanya keleluasaan 

ini diharapkan industri dapat timbul secara sehat, yakni 

implikasinya tentu diharapkan akan mendorong terjadinya 

pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Industri 

merupakan salah satu asas penting dalam kehidupan 

perekonomian masyarakat, bangsa dan umat.
68

  

Menurut Jariban bin Ahmad Al- Hariitsi kegiatan 

ekonomi mengutamakan kegiatan ekonomi yang halal dan lebih 

jauh syubhat itu lebih utama dan lebik bagus. Sebagaiman sabda 

Nabi SAW yang artinya “Wahai manusia, bertakwalah kepada 

Allah, dan carilah rezeki dengan cara yang baik, karena seseorang 

tidak akan mati kecuali dia telah mendapatkan rezekinya yang 

sempurna, meski terlambat. Bertakwalah kepada Allah dan carilah 

rezeki dengan cara yang baik: Ambilah yang baik, dan tinggalkan 

yang haram” (HR. Ibnu Majah).
69

 

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah 

menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah 

ditetapkan oleh Allaj Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka 

kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan 

binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan 
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mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: 

Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. 

Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan 

keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang 

membutuhkan.
70

 

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang 

memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu 

sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta 

kekayaan. Sebagaimana dikutip oleh Mardani “Hukum Bisnis 

Syariah” menurut Dr. Yusuf Qardhawi, bekerja adalah bagian 

ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap 

peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan 

bekerja, manusia dapat melaksanakan tugas kekhalifahannya, 

menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang sangat besar. 

Demikian pula, dengan bekerja individu bisa memenuhi 

kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan 

berbuat baik dengan tetangganya. Semua bentuk yang diberkati 

agama ini hanya bisa terlaksana dengan memilki harta dan 

mendapatkannya dengan bekerja.
71

 

Dalam hal ini sesuai dengan firman allah menganjurkan 

umatnya untuk berkerja mecari karunianya, Allah berfirman pada 

QS. Al-Qhaaf: 19 

َل
اَتَ َدَرَج َََوهُِكّ ًذ ًََِّمِ َْ َع ْا ىََۡوُ ُّ َّْفَِي عَََۡوِِلُ

َ
ىََۡم َأ ُّ ىََۡوَ ُِ ْنََََلَُيظَََۡو ًُ  َوَ

 

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat 

menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah 

mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-

pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.72
 

  

                                                             
70Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, Jurnal Ekonomi 

Syariah, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 389. 
71Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 

75. 
72Departemen Agama Islam RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung : 

Diponegoro, 2010), h. 519. 
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Dalam surat tersebut, orang-orang Islam didorong untuk 

menggunakan hari-harinya untuk memperoleh keuntungan dan 

karunia Allah. Begitu pula dalam berusaha dilarang melakukan 

perbuatan curang dan memakan riba.
73

 

Ada beberapa hal dalam pengembangan usaha secara 

syariah, diantaranya adalah: 

1. Bangun motivasi dan bulatkan tekad. 

2. Perkuat tawakal kepada Allah. 

Allah berfirman dalam QS. Ali Imran(3): 159: 

ا ًَ ٌَََةلَرَۡحَََفَبِ َِٱَّيِ ۡىَ َِِلَتََّللذ ُّ َ ََْۡل َ اَُلََتَََول ََْلََبََِقوَۡهَۡٱََغوِيَظَََفظًّ ْا ٌٍَََۡفضُّ َِي
َْۡ َََُۡفَعَۡٱفَََلَِك ََح ىََۡع ىََۡفِرََۡجغَۡسَۡٱوَََُّ ُّ َ ىََۡوَشاوِرََۡل َٱَِفََُِ

َ
َََۡتََعَزيََۡفَإَِذاَرَِ مَۡۡل ّكذ َْ ََفَج

َ ِهَٱَََعَ ََٱَإِنَذَّللذ ََّللذ َۡٱَُُيِبُّ ِيََل ّّكِ َْ َج ًََُ
Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 

Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 

bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.
74

 

 

3. Saat merintis usaha, jangan memaksakan diri untuk berbisnis 

sesuai gambaran ideal yang anda miliki.  

4. Pilih bisnis yang paling dikuasai dengan cepat. 

5. Tentukan diferensiasi produk. 

6. Pilih fokus dan bekerjalah secaara fokus. 

7. Carilah teman atau partner. 

8. Perkuat kesabaran, ketaqwaan, dan tawakal.  

                                                             
73Mardani, Ibid., h. 79. 
74Departemen Agama Islam RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung : 
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Dalam pengembangan industri pengolahan ikan asin 

secara syariah menggunakan analisis SWOT dalam Perspektif 

Islam, Analisis SWOT dalam kehidupan
75

,  

Islam memberkati pekerjaan di dunia dan menjadikannya 

bagian dari pada ibadah dan jihad. Bekerja merupakan bagian dari 

ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap 

aturan Allah, suci niatnya, dan tidak melupakan-Nya. Dengan 

bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, 

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

Demikian pula dengan bekerja seorang individu mampu 

memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya dan 

berbuat baik kepada tetangganya. Semua hal tersebut tidak akan 

terwujud tanpa harta yang dapat diperoleh dengan bekerja. Islam 

adalah akidah, syari’at dan kerja. Kerja meliputi ibadah, taat, 

kemauan bekerja keras dalam mencari nafkah serta menumbuh 

kembangkan nilai-nilai kebaikan.  

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berusaha guna 

mencari karunia-Nya di segenap penjuru dunia. Allah berfirman 

dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10. 

َْ ٱَقُِضَيتََِفَإَِذا وَ َْٱفَََةَُلصذ وا َٱَِفٍََتَِِشُ
َ
َْبَۡٱوَََِضَۡرۡل ْا َِٱَنَِفَۡضََيٌََِجُغ َُلُرواَْذَۡٱوَََّللذ

ََٱ  َوُِحْنََُتفََۡهذَعوذُكىََۡاَلثِيَ َّللذ

 

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al-Jumu’ah 

(62):10)76 

Menurut pandangan ekonomi Islam, kegiatan ekonomi 

tidak hanya sebagai pemenuh kebutuhan hidup di dunia tetapi juga 

akan mendapat pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kegiatan 

ekonomi yang dilakukan manusia bukan hanya sekedar 

                                                             
75Prof.Dr. H Abdul Halim Hakim, “Analisis SWOT Dalam Kehidupan” 
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pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan 

kelompok, akan tetapi juga mementingkan pembangunan.
77

 

Ekonomi Menurut Islam Ditinjau dari aspek antropologi, 

ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat positivism 

yang berlandaskan pada pengalaman dan kajian empiris (hanya 

mengandalkan ayat-ayat kauniyah saja), dan tidak percaya pada 

petunjuk Tuhan (sekuler). Dalam ekonomi sekuler, kesenangan 

atau kebahagiaan yang dikejar adalah semata-mata kebahagiaan 

didunia saja dan sangat materialistik. Mereka tidak memandang 

bahwa apa-apa yang dikerjakan mempunyai dampak diakhirat. 

Sedangkan ekonomi Islam, yang menjadi pedoman utama adalah 

petunjuk Allah berupa wahyu (Alquran), As-sunah, Qiyas, Ijma’, 

dan Ijtihad, serta ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di jagat raya. 

Dalam hal penggunaan ayat-ayat kauniyah, umat Islam harus hati-

hati, karena dorongan hawa nafsu, sering kali manusia banyak 

tertipu oleh penglihatan, pendengaran dan akal sehingga 

melenceng dari kebenaran wahyu. Dengan demikian, dalam ilmu 

ekonomi konvensional yang mendorong untuk melakukan 

kegiatan ekonomi adalah self-Intererst. Artinya, apa yang 

dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Sedangkan 

dalam Islam yang menjadi pendorong adalah kehendak Allah  

(God-Interest) yaitu dalam rangka mengabdi dan mencari ridha 

Allah SWT.
78

 

 

G. Kajian pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu merupakan hal 

yang sangat bermanfaat untuk menjadi pebandingan dan acuan 

yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian 

terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi. Ini disadari untuk 

melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian 

terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, 

untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian: 
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1. Kiki Maria Monalisa Panjaitan dengan judul “Prospek 

Pengembangan Industri Ikan Asin di Kota Sibolga”. Hasil 

penelitian ini adalah Potensi pengembangan industri ikan asin 

di kota Sibolga sangat berpotensi mengingat sumber daya 

alam, maupun sarana dan prasarana yang disiapkan oleh 

pemerintah Kota Sibolga sangat memadai, yang menjadikan 

sektor perikanan dan kelautan merupakan penyokong 

perekonomian kota sibolga.
79

 

2. Rolf Geffken Situmeang dengan judul “Analisis Usaha 

Pengolahan Ikan Asin di Kelurahan Pondok Batu Kecamatan 

Sarudik Kota Sibolga Provinsi Sumatra Utara.” Hasil 

penelitian ini adalah kendala dalam usaha pengolahan ikan 

asin yaitu tidak menentunya ketersediaan bahan baku, rendah 

nya mutu dan kualitas serta rendahnya tingkat pendidikan 

pengolah ikan asin, sedangkan prospek usaha pengolahan ikan 

asin cukup menjanjikan idilihat dari subsistim agribisnis dan 

kriteria investasi sehingga usaha dapat lebih dikembangkan.
80

 

3. Dafina Howara “Strategi Pengembangan Pengolahan Hasil 

Perikanan Di Kabupaten Donggala”. Hasil penelitian ini 

adalah berdasarkan hasil analisis swot, maka strategi yang 

pertama harus dijalankan adalah pemberdayaan masyarakat, 

melalui peningkatan sdm dengan cara memberikan pelatihan, 

pembinaan, serta magang ke perusahaan perikanan, sehingga 

diperoleh produk yang bernilai tambah tinggi, dan membentuk 

lembaga pemasaran yang sehat sehingga produk olahan 

mampu menjangkau semua daerah tujuan.
81

 

4. Dwinta Diana Laisa, dkk ”Analisis Harga Pokok Produksi 

Dan Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Teri 

Nasi Kering Di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Barat 

Kota Bandar Lampung”. Hasil penelitian ini adalah harga 
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pokok produksi (HPP) pada industri pengolahan ikan teri nasi 

berdasarkan analisis metode variabel costing pada musim 

angin Barat adalah Rp43.330,15, pada musim angin Normal 

adalah Rp34.269,58 dan harga pokok produksi pada musim 

angin Timur adalah Rp31.180,36. Perbedaan harga jual 

tersebut dipengaruhi ketersediaan bahan baku pada setiap 

musim. Strategi prioritas industri pengolahan ikan teri nasi 

kering di Pulau Pasaran yaitu: mengadopsi teknologi yang 

lebih modern, mengadakan pelatihan untuk menghasilkan 

tenaga kerja yang berkualitas, dan membuat pembukuan untuk 

memaksimalkan penggunaan modal.
82

 

5. Ernani Lubis, Sumiati, “Pengembangan Industri Pengolahan 

Ikan Ditinjau Dari Produksi Hasil Tangkapan Di Ppn 

Palabuhanratu”. Hasil penelitian ini adalah Produksi hasil 

tangkapan PPN Palabu-hanratu dalam menunjang industri 

pengolahan masih terbatas, hanya beberapa jenis ikan yang 

hasil proyeksinya menunjukkan peningkatan sampai tahun 

1017 yaitu cakalang, tongkol, tuna, peperek, jangilus, layaran 

dan pedang-pe-dang, sedangkan untuk jenis ikan yang menga-

lami penurunan jumlah produksi adalah layur, cucut dan pari. 

Sebagai alternatif solusi, ikan yang jumlahnya cenderung 

menurun dapat di-datangkan dari luar Palabuhanratu 

diantaranya Cisolok dan Ujung Genteng. Sesuai dengan 

kontinuitas dari produksi ikan di PPN Palabuhanratu maka 

jenis-jenis olahan yang dapat dikembangkan adalah pem-

bekuan (tuna, cakalang, tongkol, jangilus, laya-ran dan 

pedang-pedang), pengalengan ikan (cakalang, tuna, dan 

tongkol), fillet (cakalang, tuna, dan tongkol), loin (tuna dan 

cakalang), su-rimi (peperek dan layaran), sashimi (tongkol 

dan tuna) dan nugget ikan (tuna). Dalam me-nunjang 
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pengembangan tersebut perlu pening-katan fasilitas pelabuhan 

seperti persediaan air bersih, cold storage dan pabrik es.
83

 

 

H. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pikir 

 

Keterangan: 

Pengembangan industri pengolahan ikan asin di Pulau 

Pasaran teluk betung timur yang disebut sebagai variabel (X) 

menggunakan teori pengembangan analisis SWOT yang 

berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang disebut 

sebagai variabel (Y) ditinjau dalam ekonomi Islam yang 

berdasarkan prinsip syariah yaitu al Quran dan Hadis.
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