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ABSTRAK 

 

Etos kerja merupakan sikap yang muncul atas kehendak dan 

kesadaran diri sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya 

terhadap kerja. Etos kerja mempunyai dasar dan nilai budaya yang 

mana dari nilai itulah yang membentuk etos kerja masing-masing 

pribadi. pendapatan adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi 

seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang 

sama seperti pada akhir keadaan semula. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh Etos Kerja secara signifikan terhadap 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Way Muli 

Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Popupasi dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan 

Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan Non-probabiliti Sampling dengan 

jenis Purposive Sampling dengan jumlah sampel yang diambil yaitu 

68 orang responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sumber data primer, yang diperoleh dengan cara penyebaran 

melalui kuisioner yang telah diuji validitas dan realibilitasnya dan 

teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. 

Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan program IBM SPSS 

statistics versi 20.0 dan Microsoft excel 2007. Teknik analisis data ini 

menggunakan analisis resgresi linier sederhana.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil uji T variabel Etos 

Kerja memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010. Nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 

(0,010<0,05). Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara etos kerja terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat nelayan.  

Kata Kunci : Etos Kerja, Peningkatan Pendapatan  
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ABSTRACT 

 

Work ethic is an attitude that emerges of its own will and 

awareness which is based on a system of cultural value orientation 

towards work. The work ethic has a basis and cultural values which of 

these values make up the work ethic of each individual. Income is the 

maximum value that a person can consume in a period by expecting 

the same state as at the end of the original state. This study aims to 

determine the effect of work ethic significantly on increasing the 

income of the fishing community in Way Muli Village, Rajabasa 

District, South Lampung. 

The research method used in this research is quantitative. The 

population in this study is the fishing community of Way Muli Village, 

Rajabasa District, South Lampung. The sampling technique used was 

non-probability sampling with the type of purposive sampling with the 

number of samples taken, namely 68 respondents. The data source 

used in this study is the primary data source, which was obtained by 

distributing through questionnaires that had been tested for validity 

and reliability and the data analysis technique used was simple linear 

regression. Meanwhile, for data processing using IBM SPSS statistics 

version 20.0 and Microsoft excel 2007. The data analysis technique 

used simple linear regression analysis. 

The results of this study indicate that the results of the T-test of 

the Work Ethic variable have a significance value of 0.010. The 

significance value is smaller than the significance level used, namely 

0.05 (0.010 <0.05). This proves that there is a significant effect of 

work ethic on increasing the income of fishing communities. 

Keywords: Work Ethic, Increasing Income 
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MOTTO 

 

 

 

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib 

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

kamu kerjakan". 

(Qs. At- Taubah (9) : 105).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal, untuk mempertegas pokok bahasan dalam 

penelitian ini guna mendapatkan gambaran yang jelas serta 

memudahkan dalam memahami isi dan maksud dari skripsi ini. Maka 

perlu adanya uraian terhadap penegasan mengenai arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan maksud dan tujuan dari skripsi 

ini. Penejelasan yang terkadang dalam istilah judul tersebut 

diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam 

menentukan bahan kajian selanjutnya. Penelitianyang akan dilakuakan 

ini berjudul “Pengaruh Etos Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Masyarakat Nelayan dalam Perspektif Islam” Adapun istilah-istilah 

yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah suatu efek yang tegar dan membentuk 

terhadap pikiran dan perilaku manusia baik sendiri-sendiri 

maupun kolektif.
1
 

2. Etos Kerja  

Etos kerja merupakan sikap yang muncul atas kehendak 

dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai 

budaya terhadap kerja. Etos kerja mempunyai dasar dan nilai 

budaya yang mana dari nilai itulah yang membentuk etos 

kerja masing-masing pribadi.
2
  

3. Peningkatan Pendapatan  

Peningkatan yaitu kemajuan, perbaikan dan perubahan.
3
 

Sedangkan Pendapatan merurut KKBI adalah hasil kerja 

(usaha dan sebagainya). Pendapatan dalam penelitian ini 

adalah menjelaskan dari mana sumber pendapatan yang 

dihasilkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (rumah 

                                                             
1
 Louis Gottschalk, mengerti sejarah (Depok : yayasan penerbit 

universitas Indonesia, 2000) h. 171 
2
 https://jurnal-sdm.blogspot.co.id/etos-kerja.html. (diakses pada 

31/01/2021) 
3
 Departemen Pendidikan Nasonal,Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 951. 

https://jurnal-sdm.blogspot.co.id/etos-kerja.html


2 

tangga) di Desa Waymuli Kecamatan Rajabasa, Lampung 

Selatan.
4
 

4. Masyrakat 

Menurut KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia atau 

kelompok dalam arti seluas-luasnya dan terikatpleh suatu 

kebudayaan yang mereka anggap sama.
5
 

5. Nelayan  

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang 

kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik 

dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya.
6
 

Nelayan juga diartikan sebagai orang yang mata pencharian 

utamanya berasal dari menangkap ikan dilaut. Nelayan 

dikategorikan sebagai seorang yang pekerjaannya menangkap 

ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana, mulai 

dari pancing, jala dan jaring,bagan, bubu sampai dengan 

perahu atau jakung yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan.
7
 

6. Perspektif  

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.
8
  

Berdasarkan penegasan judul diatas yakni “Pengaruh Etos Kerja 

terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan dalam 

Perspektif Islam.”dimana peneliti ini membahas tentang 

bagaimana keterkaitan antara etos kerja dan pengaruhnya 

terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Kelurahan Sumur 

Batu Kota Bandar Lampung ditinjau dari segi Islamnya. 

 

 

 

                                                             
4
 Departemen Pendidikan Nasonal, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia....h. 972. 
5
 Departemen Pendidikan Nasonal, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia... 
6
 Mulyadi, Ekonomi Kelautan (Jakarta : Pt. Rajagarfindo 

Persada,2015), h. 17.  
7
 Erwan,”Etos Kerja Nelayan Di Kelurahan Teluk Merbau 

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir”, Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik, 

Vol.7 Edisi 1 Januari – Juni  2020, hal.4  
8
 Mustofa Edwin Nasution Dkk,”Pengenalan Ekonomi Islam (PEI), 

Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers,2009),hal. 19  



3  

 

B. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi kelautan yang 

sangat besar. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia 

yang terletak diantara dua benua Asia dan Australia “sehingga wajar 

kalau terdapat banyak aktivitas kehidupan penduduknya berada 

disekitar pantai sebagai nelayan”.
9
  

Di Indonesia sendiri sebagaian besar masyrakat di daerah pesisir 

sangat bergantung hidupnya dari sektor perikanan. Salah satu 

kelompok masyrakat yang memanfaatkan sumber daya perikanan 

adalah masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan merupakan kumpulan 

orang-orang yang bekerja mencari ikan dilaut yang menggantungkan 

hidup terhadap hasil laut yang tidak menentu dalam setiap harinya. 

Masyarakat nelayan cenderung mempunyai sifat keras dan terbuka 

terhadap perubahan.
10

 Dengan demikian tingkat pemenuhan 

kebutuhan konsumsi keluarga ditentukan oleh pendapatan yang 

diterimanya. Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

nelayan, namun pada kenyataanya nelayan belum dapat 

meningkatakan hasil tangkapnya, sehingga pendapatan nelayan tidak 

meningkat.
11

 

Pekerjaan sebagai nelayan dipilih karena sesuai dengan 

keterampilan masyarakat setempat, sementara sumber daya yang 

tersedia hanya laut beserta isinya yang mempunyai nilai ekonomi, 

sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat yang tinggal di 

sepanjang pesisir laut selain menjadi nelayan berhubungan dengan 

laut dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan demi kebutuhan 

hidup. Oleh karena itu diperlukannya beberapa perlengkapan dan 

dipengaruhi oelh beberapa faktor guna mendukung keberhasilan 

kegiatan. Menurut salim faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha 

                                                             
9
 Mulyadi, Ekonomi Kelautan (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

2007), h. 10.  
10 Nur Alam Saleh, “Profile And Ethic Work Prosperity Of 

Fishermen  At Kaili Coastal Village In Bantaeng Regency...hal. 200.  
11

 Aliza Nur Fathoni, Skripsi : “Strategi Kebijakan Pemerintah 

Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus Pada 

Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Segara 

Anakan Kabupaten Cilacap)”,(Purwekorto :IAIN,2015).h. 2. 
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nelayan meliputi sektor sektor sial dan ekonomi yang terdiri dari 

besarnya modal, jumlah tenaga kerja dan pengalaman kerja. dengan 

demikian pendapatan nelayan berdasarkan besar kecilnya volume 

tangkapan, masih terdapat beberapa faktor lainnya yang ikut 

menentukanya faktor sosial dan ekonomi.
12

 

Etos kerja dapat diartikan sebagai konsep tentang kerja atau 

paradigma kerja yang di yakini oleh seseorang atau kelompok orang 

sebagai baik dan benar yang diwujudkannya melalui prilaku kerja 

mereka secara khas. Kerja memberikan status dan mengikat satu 

individu dengan lainnya. Pada umumnya, baik wanita maupun pria 

menyukai pekerjaannya, hingga mereka mau bekerja.
13

 

Masyarakat nelayan di Di Desa Waymuli Kecamatan Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan, menjadi nelayan merupan jalan utama 

untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari seperti 

kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak. Aktivitas ekonomi 

seperti menangkap ikan di laut yang fluktuatif tentu diperlukan kerja 

keras sebagai upaya untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan 

hidup. Aktivitas melaut seperti biasa dilakukan oleh turun- temurun 

masyarakt nelayan Di Desa Waymuli Kecamatan Rajabasa Kabupaten 

Lampung Selatan Masyarakat nelayan di Di Desa Waymuli 

Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan banyak mengalami 

masalah yakni, kondisi perekonomian masyarakat yang selalu tidak 

pasti, kadang kebutuhan perekonomian dapat terpenuhi kadang pula 

tidak, hal ini disebabkan karena pendapatan yang mereka terima tidak 

sebanding dengan kebutuhan sehari-hari, sebab pendapatan nelayan 

sangat bergantung pada kondisi alam.  

Fenomena yang terjadi pada masyarakat pesisir pantai di Desa 

Waymuli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan adalah 

terbilang cukup lumayan kondisi kehidupan prekonomian 

masyarakatnya bisa di katakan mampu memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari hari dari hasil tangkap dan hasil penjualan hasil 

tangkapnya pada tempat pelelangan ikan (TPI) . Namun setelah 

terjadinya pristiwa Tsunami Selat Sunda pada tahun 2019 memakan 

banyak korban jiwa dan kerusakan yang cukup parah. Salah satu desa 

yang terkena dampak dari pristiwa tersebut adalah Desa Waymuli 

Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan yang membuat masyarakat di 

                                                             
12

 Adhar , Skripsi : “ Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Pendapatan Pendapatan Usaha Nelayan Di Kabupayen Bone”, 

(Makasar : Universitas Hasanuddin :2012), h. 13. 
13

Muhammad Ersya Faraby, “Etos Kerja Islam Masyarakat Etnis 

Madura”, Jurnal Sosial Dan Budaya Sar‟i, Vol.3,No.1(2016), hal. 4. 
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desa tersebut mengalami kurangnya kondisi ekonomi dari segi 

pendapatan.
14

 

Oleh karena itu kondisi ekonomi masyarakat dipengaruhi pula 

oleh besarnya pendapatan, semakin besar pendapatan yang di peroleh 

rumah tangga atau masyarakat, prekonomiannya akan meningkat, 

sebaliknya bila pendapatan masyarakat rendah, maka akibatnya 

prekonomian rumah tangga dalam masyarakat tidak mengalami 

peningkatan. Pendapatan juga berarti keseluruhan penghasilan yang di 

terima baik dari sektor formal maupun nonformal yang di hitung 

dalam jangka waktu tertentu. 

Bekerja adalah sebuah citra diri. Dengan bekerja seseorang dapat 

membangun kepercayaan dirinya. Seseorang yang bekerja tentu akan 

berbeda dengan seseorang yang tidak bekerja sama sekali, atau disebut 

juga pengangguran, dalam masalah pencitraan dirinya. Bahkan, 

dengan bekerja seseorang akan merasa terhormat di hadapan orang 

lain. Karena, dengan hasil tangannya sendiri, mereka mampu bertahan 

hidup. Sungguh berbeda jika dibandingkan dengan seseorang 

pengemis yang selalu meminta balas kasih orang lain. Setiap 

pekerjaan yang baik, yang dilakukan oleh seorang muslim karena 

Allah SWT, berarti ia sudah melakukan kegiatan jihad fi sabilillah. 

Sebuah jihad tertentu memerlukan motivasi, dan motivasi 

membutuhkan pandangan hidup yang jelas dalam memandang 

sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan etos, dan etos kerja setiap 

muslim harus selalu di landasi al-Quran dan Hadits seseorang muslim 

akan menorehkan etos kerjanya dalam kehidupan di dunia dan 

akhirat.
15

 

Secara hakiki, bekerja bagi seorang muslim adalah ibadah, bukti 

pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah dan memenuhi 

panggilan ilahi agar mampu menjadi yang terbaik karena mereka sadar 

bahwa bumu diciptakan sebagai ujian bagi mereka yang memiliki etos 

yang terbaik. sebagaimana firman allah dalam QS. Al-Kahfi (18) ayat 

7:
16

 

 

ِزْينَةًالَّهَا لِنَْبل َوه مْا اَْحَسن ا َعَمًلا.   اِنَّا َجَعْلنَا َما َعلَى اْْلَْرضِا 

                                                             
14

 https://amp.kompas.com (diakses pada 21 oktober 2021) 
15

 Thohir Iuth, Antara Perut, „ Etos Kerja dalam Perspektif Islam‟, 

(Jakarta: Gema Insani Press,2001), hal. 25. 
16

 QS. Al-Kahfi (18) ayat 7. Al-quran dan Terjemahnya. 

https://amp.kompas.com/
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“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi 

sebagai perhiasan baginya, untuk Kami menguji mereka, siapakah di 

antaranya yang terbaik perbuatannya”. (QS. Al-Kahfi (18) ayat 7). 

Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

tentunya diperlukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang menghasilkan 

sumber dana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan 

lain-lainnya. Aktivitas ekonomi seperti menangkap ikan di laut 

penghasilannya fluktuatif tentu diperlukan kerja keras sebagai upaya 

untuk memperoleh penghasilan agar kebutuhan hidupnya dapat 

terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup perlu semangat etos 

kerja yang tinggi.  

Dari uraian di atas, hal ini menjadi penting untuk mengetahui 

apakah etos kerja berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi pada 

masyarakat nelayan di Desa Waymuli Pesisir Kecamatan Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini yang menjadikan peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Etos 

Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Desa 

Waymuli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Dalam 

Perspektif Islam”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Bekerja adalah sebuah citra diri. Dengan bekerja seseorang dapat 

membangun kepercayaan dirinya. Seseorang yang bekerja tentu akan 

berbeda dengan seseorang yang tidak bekerja sama sekali, atau disebut 

juga pengangguran, dalam masalah pencitraan dirinya. Dalam 

penelitian ini yang dimaksud etos kerja merupakan sikap yang muncul 

atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem 

orientasi nilai budaya terhadap kerja. Etos kerja mempunyai dasar dan 

nilai budaya yang mana dari nilai itulah yang membentuk etos kerja 

masing-masing pribadi. Pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi etos kerja suatu masyarakat salah satunya faktor 

ekonomi dan sosial, perekonomian merupakan hal yang sangat 

mendasar dan menjadi alasan untuk bekerja. Pada masyarakat di Desa 

Waymuli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan yang 

mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dengan kinerja yang 

merupakan faktor penting untuk menciptakan keberhasilan yang dapat 

meningkakatkan prekonomian.  

Penelitian ini di fokuskan dalam menganalisis Pengaruh etos 

kerja terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nelayan Desa 

Waymuli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dalam 

perspektif islam dengan faktor faktor yang mempengaruhinya  secara 
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signifikan serta faktor-faktor lain yang potensial dalam mempengaruhi 

peningkatan pendapatan. Disini akan menganalisis  seberapa 

pengaruh etos kerja terhadap peningkatan pendapatan masyrakat 

nelayan Desa Waymuli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung 

Selatan yang menerapkan prinsip-prinsip bisnis secara Islam. Karna 

pada hakikatnya islam mengajarkan, “Dan katakanlah: Bekerjalah 

kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmim akan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah (9) : 

ayat 105). Dalam Perspektif islam, tujuan utama bekerja adalah 

ibadah, bukti pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah dan 

memenuhi panggilan ilahi agar mampu menjadi yang terbaik karena 

mereka sadar bahwa bumu diciptakan sebagai ujian bagi mereka yang 

memiliki etos yang terbaik.  

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas maka 

penelitian ini hanya dibatasi pada : 

1. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu etos kerja 

sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

peningkatan pendapatan masyarakat nelayan Desa Waymuli 

Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Penelitian ini menggunakan lembar angket (kuisioner). Tujuan 

dari pembuatan angket ini adalah untuk membantu peneliti 

agar memperoleh informasi yang relevan. 

D. Rumusan Masalah  

Mengacu pada latar belakang, penelitian ini memusatkan pada 

suatu pokok permasalahan yang berusaha mencari jawaban atas 

pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah etos kerja dapat mempengaruhi peningkatan 

pendapatan masyrakat nelayan Desa Waymuli Kecamatan 

Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan ? 

2. Bagaimana Etos kerja masyarakat nelayan Desa Waymuli 

Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dalam 

Perspektif Islam ? 
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E. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian  ini sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah etos kerja dapat mempengaruhi 

peningkatan pendapatan  masyarakat nelayan Desa Waymuli 

Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Etos kerja masyarakat nelayan 

Desa Waymuli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung 

Selatan dalam Perspektif Islam. 

F. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap akan adanya 

pemanfaatan dari hasil penelitian baik manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis. Diantara manfaat penelitian ini baik secara manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis dapat peneliti uraikan sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis guna memberikan 

pengetahuan dan wawasan dalam bisang sosial mengenai etos 

kerja dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan pada 

masyarakat Desa Waymuli Kecamatan Rajabasa Kabupaten 

Lampung Selatan dalam Perspektif Islam sebagai sumber 

informasi dan referensi bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian serupa untuk meningkatkan 

kemanpuannya dalam memecahkan masalah.  

2. Manfaat Praktis  

Bagi masyarakat manfaat praktis dalam penelitian ini 

adalah memberikan informasi tentang pentingnya etos kerja 

masyarakat Desa Waymuli Kecamatan Rajabasa Kabupaten 

Lampung Selatan, sehingga masyarakat dapat melakukan 

upaya dalam meningkatkan prekonomiannya. Dan dapat 

dijadiakan bahan masukan bagi seluruh masyarakat yang 

terdapat di wilayah pesisir yang dominan matapenchariannya 

sebagai nelayan pada umumnya dan kepada para nelayan di 

Desa Waymuli pada khususnya yang berkaitan dengan 

prekonomian. 

Sedangkan bagi peneliti manfaat prkatis dalam penelitian 

ini agar hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan 
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data untuk menambah referensi bagi peneliti selanjutnya 

untuk melakukan penelitian lain. 

G. Kajian Peneliatan Terdahulu Yang Relevan  

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasi 

penelitian sebelumnya yang telah di lakukan oleh peneliti-peneliti 

terdahulu itu sendiri. Dari penlitian yang di lakukan oleh penelitian-

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan beberapa faktor yang 

berhubungan dengan etos kerja yang menjadi salah satu obejek 

penelitian ini.  

Berikut adalah pernelitian terdahulu yang Relevan yang 

bersumber dari Jurnal Nasional yang bekaitan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. 

Tabel 1.1 

Kajian Peneliatan Terdahulu yang Relevan yang bersumber dari 

Jurnal Nasional 

 
No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Yusrizal 

(2017) 

Analisis 

Pendapatan 

Nelayan 

Tradisional Dan 

Modern Di 

Kabupaten Aceh 

Selatan . 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

modal kerja berpengaruh 

positif terhadap 

pendapatan nelayan 

tradisional. 
17

 

 2.  Khairul Anam 

dan Ainur 

Rifqi (2019). 

Pengaruh Etos 

Kerja Dan Disiplin 

Kerja Terhadap 

Peningkatan 

Ekonomi Pekerja 

Kuli Angkut 

(Monol) Di UPT 

TPI Mayangan. 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa etos 

kerja dan disiplin kerja 

tidak memiliki pengaruh 

terhadap peningkatan  

ekonomi.
18

 

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 3. Nana 

Hidayasono, 

Etos Kerja Islam 

Sebagai Upah 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa etos 

                                                             
17

 Yusrizal,” Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Dan Modern 

Di Kabupaten Aceh Selatan ”, Jurnal Perikanan Tropis, Vol. 4, No. 1. ( Aceh 

2017). 
18 Khairul Anam dan Ainur Rifqi, “Pengaruh Etos Kerja Dan 

Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Ekonomi Pekerja Kuli Angkut (Monol) 

Di UPT TPI Mayangan”. Jurnal Balance, Vol. XVII, No. 2 (Juli 2019). 
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Lukman 

Hakim Dan 

Oktaviani 

(2017). 

Meningkatkan 

Kerja. 

kerja Islam mempunyai 

hubungan positif 

terhadap kinerja 

karyawan.
19

 

 

 4. Nurhamsyah, 

Hurriah Ali 

Hasan (2017). 

Pengaruh Etos 

Kerja Kelompok 

Tani Muslim 

Terhadap 

Peningkatan 

Produksi Dan 

Kesejahteraan. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Variabel etos kerja 

kelompok tani muslim 

berpengaruh terhadap 

variabel peningkatan 

produksi.
20

 

 

 5. Nurfadhilah 

(2016). 

Peranan Masyrakat 

Nelayan Terhadap 

Peningkatan 

Ekonomi di Desa 

Kenje Kecamatan 

Campalagian 

Kabupaten Polewali 

Mandar. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dalam kehidupan 

masyarakat nelayan baik 

suami maupun istri 

sama-sama memiliki 

peran untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi 

keluarga yang 

diwujudkan dalam empat 

perannya baik dalam 

lingkungan rumah 

tangga, dalam bidang 

ekonomi, pendidikan 

anak, maupun dalam 

masyarakat.
21

 

Dilihat dari tabel diatas dapat dibedakan bahwa penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Yusrizal pada tahun 20017 di Aceh 

Selatan dengan judul analisis pendapatan nelayan tradisional dan 

modern di kabupaten Aceh Selatan memberikan hasil bahwa modal 

                                                             
19

 Nanda Hidayana Sono, Lukman Hakim dan Oktaviani,” Etos 

Kerja Islam Sebagai Upah Meningkatkan Kerja”, Prosiding Seminar 

Nasionaldan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnid (2017). 
20

 Nurhamsyah Dan Huriah Ali Hasan, “Pengaruh Etos Kerja 

Kelompok Tani Muslim Terhadap Peningkatan Produksi Dan 

Kesejahteraan“,  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, (September 

2017). 
21

 Nurfadhilah, “Peranan Masyrakat Nelayan Terhadap Peningkatan 

Ekonomi di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar,”(Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri 

Allaufin Makasar,2016). 
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kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan tradisional. 

sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian dengan 

judul pengaruh etos kerja terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat nelayan dalam perspektif Islam, dilakukan pada tahun 

2021 yang berlokasi di Desa waymuli kecamatan rajabasa, lampung 

selatan. dimana untuk mengetahui apakah etos kerja dapat 

mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan desa 

waymuli kecamatan rajabasa, lampung selatan dan bagaimana etos 

kerja dalam perspektif islam. 

Tabel 1.2 

Kajian Peneliatan Terdahulu yang Relevan yang bersumber dari 

Jurnal Internasional 

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Lovelly 

Dwinda 

Dahen 

(2016) 

Analisis 

Pendapatan 

Nelayan Pemilik 

Payang di Koto  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

modal, jam kerja , dan 

pengalaman kerja 

  Tengah Kota 

Padang 

secara simultan 

berpengaruh terhadap 

pendapatan nelayan 

pemilik payang di 

Kecamatan Koto 

Tengah Kota 

Padang.
22

 

 

 2. Pendi Merias 

(2019) 

Hubungan Etos 

Kerja Terhadap 

Kesejahteraan 

Petani Karet Di 

Desa Pulau-Pulau 

Mungkur 

Kecamatan 

Gunung Toar 

Kabupaten 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

etos kerja berpengaruh 

terhadap kesejahteraan 

petani karet di 

desapulau-pulau 

mungkur kecamatan 

gunung toar kabupaten 

kuantan singingi.
23

 

                                                             
22

 Lovelly Dwinda Dahen, “Analisis Pendapatan Nelayan Pemilik 

Payang Di Koto Tengah Kota Padang”, Jurnal Of Economic And Ecomomic 

Edication, Vol. 5, No. 1. (2016). 
23 Pendi Merias, “Hubungan Etos Kerja Terhadap Kesejahteraan 

Petani Karet Di Desa Pulau-Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar 
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Kuantan Singingi.  

 3. Henny 

Mahmudah 

(2016). 

Analisis Etos 

Kerja Pemulung 

dalam 

Meningkatkan 

Kualitas Hidup di 

Kecamatan 

Tikung 

Lamongan. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pengimplementasi etos 

kerja individu muslim 

yang sebagian besar 

mempunyai etos kerja 

tinggi dapat 

meningkatkan 

pendapatannya, 

sehingga dengan 

demikian kualitas 

hidup mereka dapet 

meningkat.
24

   

 4. Erwan 

(2020). 

Etos Kerja 

Nelayan Di 

Kelurahan Teluk 

Merbau 

Kecamatan Kubu 

Kabupaten Roken 

Hilir. 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

kondisi ekonomi di 

Kelurahan Teluk 

Merbau Kecamtan 

Kubu Kabupaten 

Roken Hilir tergolong 

cukup baik, adapun 

upaya untuk 

meningkatkan 

ekonomi masyarakat 

nelayan adalah dengan 

memberikan alat 

tangkap yang 

modern.
25

 

H. Sistematik Penulisan 

Adapun sistematika penulisan  dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

                                                                                                                                   
Kabupaten Kuantan Singingi”, JOM FISIP, Vol. 6: Edisi 1 Januari – Juni 

2019. 
24 Henny Mahmudah, “Analisis Etos Kerja Pemulung dalam 

Meningkatkan Kualitas Hidup di Kecamatan Tikung Lamongan”, Jurnal 

Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi, Vol. 1, No. 3, (Oktober 2016). 
25 Erwan,” Etos Kerja Nelayan Di Kelurahan Teluk Merbau 

Kecamatan Kubu Kabupaten Roken Hilir”, Jurnal  JOM FISIP, Vol. 7:Edisi 

1( Januari-Juni 2020). 
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BAB I  PENDAHULUAN  

Merupakan uraian tentang penegasan judul, latar 

belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan dan sistematik 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS  

Menyajikan teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yang meliputi landasan teori dan 

pengajuan hipotesis 

\BAB III  METODE PENELITIAN  

Merupakan uraian tentang metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian, penentuan populasi, 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi 

oprasional variabel, instrument penelitian serta teknik 

pengolahan dan analisis data.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Meliputi gambaran umum Desa Waymuli Pesisir 

Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, 

batas wilayah, kependudukan, dan lain sebagainya 

serta pembahasan hasil penelitian serta analisis.  

BAB V  PENUTUP  

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta 

rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian 

ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori  

1. Etos Kerja  

a. Pengertian Etos Kerja   

Teori Penetapan tujuan (Goal Setting Theory) awalnya 

dikemukakan oleh locke (1968), yang menunjukkan adanya 

keterkaitan antara tujuan dan kinerja seseorang terhadap tugas. 

Tujuan yang memiliki tingakat pencapain tinggi akan memicu 

usaha yang lebih bersungguh-sungguh dibandingkan dengan 

tujuan yang memiliki tingkat pencapain rendah, mudah atau 

bahkan ambigu.
26

 Teori ini menjelaskan bahwa prilaku 

seseorang ditentukan oleh dua buah cognition yaitu content 

(Values) dan intentions (tujuan). Orang telah menentukan 

(goal) atas prilakunya di masa depan dan tujuan (goal) 

tersebut akan mempengaruhi prilaku yang sesungguhnya 

terjadi.  

Etos berasal dari kata Yunani, yang mempunyai arti 

sebagai sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap serta 

persepsi terhadap nilai bekerja. Dari kata ini lahirlah apa yang 

disebut dengan “ethic” yaitu, pedoman, moral dan prilaku, 

atau dikenal pula etiket yang artinya cara bersopan santun.
27

  

Menurut John M Echols dan Hasan Sadily ethos adalah 

“jiwa khas suatu bangsa”,
28

 dimana sikap ini tidak saja 

dimiliki oleh individu akan tetapi juga dimiliki oleh kelompok 

bahkan masyarakat. Etos kerja oleh berbagai kebiasaan 

pengaruh budaya, serta sistem nilai yang meyakininya. Dari 

kata etos ini, dikenal pulakata etika, etiket yang hampir 

mendekati pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan 

dengan baik atau buruk (moral).
29

  

                                                             
26

 Sinta. hal. 11-12 
27

 Toto Tasmara, Etos Kerja Probadi Muslim, (Jakarta : Dana bhakti 

Wakaf, 1995), hal. 25. 
28

 John M. Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), cet. ke XXVI, hal. 219. 
29

 Toto Tasmara, op.cit, hal. 15 
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Menurut K.H. Toto Tasmara (2002) etos kerja adalah 

totalitas kepribadian dirinya serta caranya mengeploitasikan, 

memandang, meyakini dan memberikan makna pada sesuatu, 

yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal 

yang opyimal (high performence). 

Etos kerja merupakan sebuah semangat kerja yang 

menjadi ciri khas serta keyankinan seseorang atau juga 

sesuatu kelompok. Etos kerja tidak hanya dimiliki oleh 

karyawan-karyawan perusahaan saja tetapi etos kerja juga 

dapat dimiliki oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan. Etos 

kerja dapat terbentuk pada diri sendiri, sekelompok orang atau 

dalam sebuah organisasi.
30

  

Sedangkan kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu 

pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari 

nafkah.
31

 Menurut toto tasmara “bekerja” bagi seorang 

muslim dalah suatu upaya tang sungguh-sungguh, dengan 

mengerahkan seluruh asset, fikir dan zikirnya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai 

hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan 

menempatkan dirinya sebagai bagian dari massyarakat yang 

terbaik (khairah ummah), atau dengan kata lain dpat dikatakan 

bahwa dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya.
32

 

Oleh karena itu seseorang harus memiliki etos kerja yang 

baik guna memperoleh hasil yang baik. Menurut Tasmara, 

etos kerja Islam adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, 

dengan menggerakan seluruh aset, pikiran dan zikirnya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai 

hamba Allah yang menundukkan dunia dan menempatkan 

dirinya sebgai bagian dari masyarakat yang terbaik (Khairul 

ummah) atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa 

hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya.
33

 

                                                             
30 Erwan,”Etos Kerja Nelayan Di Kelurahan Teluk Merbau 

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir”, Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik, 

Vol.7 Edisi 1 Januari – Juni  2020, hal. 6. 
31

 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

Pustaka Amani), hal. 181. 
32

 K. H. Toto Tasmara, Op, Cit., hal. 25. 
33

 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islam, (Jakarta: Gema 

insani Pers 2002), hal.15. 
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Etos kerja dalam Islam berarti menggunakan dasar 

pemikiran bahwa Islam, sebagai suatu sitem keimanan, 

tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap 

masalah etos kerja.  

Anoraga menyatakan bahwa etos kerja adalah suatu 

pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap 

kerja.
34

 Etos kerja berhubungan dengan beberapa hal penting 

seperti: 

1) Menghargai waktu dengan adanya disiplin waktu 

merupakan hal yang sangat penting guna efisiensi dan 

efektivitas bekerja. 

2) Orientasi ke masa depan, yaitu sega ssuatu harus di 

rencanakan dengan bauk dan benar.  

3) Tanggung jawab adalah memberikan asumsi bahwa 

pekerjaan yang di lakukan merupakan sesuatu yang 

harus di kerjakan dengan ketekunan dan kesungguhan.  

4) Hemat dan sederhana, yaitu sesuatu yang berbeda 

dengan hidup boros, sehingga bagaimana perngeluaran 

itu bermanfaat untuk kedepan.  

5) Persaingan sehat, yaitu dengan memacu diri agar 

pekerjaan yang di lakukan tidak mudah patah semangat 

dan menambah kreativitas diri.  

Analisis etos kerja berarti semangat kerja dan 

kesungguhan kerja. Dalam menumbuhkan etos kerja harus 

memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi 

kepada masyarakat untuk menumbuhkan semangat kerja yang 

ada pada diri sendiri. Etos kerja sebagai fenomena sosiologis 

yang eksistensinya terbentuk oleh hubungan produksi yang 

timbul sebagai akibat dari struktur ekonomi yang ada dalam 

masyarakat.untuk mampu bekerja keras seseorang 

membutuhkan cukup energi. Energi yang cukup dapat 

diperoleh apabila orang tersebut mampu memperoleh gizi 

yang baik, sedangkan gizi yang baik dapat diperoleh apabila 

                                                             
34

 Panji Anoraga, Pesikolog Kerja, (Jakarta: Rinrka Cipta, 1992), 

hal.29. 
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orang yang memperoleh kesempatan untuk bekerja guna 

mendapatkan pendapatan yang cukup.
35

  

b.  Faktor-Faktor Etos Kerja  

Secara umum etos kerja dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah:
36

 

1) Agama  

Pada dasarnya agama merupakan suatu sistem 

nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan 

pola hidup para penganutna. cara berfikir, bersikap 

dan bertindak seseorang tentu di arnai oleh ajaran 

agama yang dianut jika seseorang bersungguh-

sungguh dalam kegidupan beragama. Etos kerja 

yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh 

rendahnya kualitas keagamaan dan orientasi nilai 

budaya yang konservasif turut menambah kokohnya 

tingkat etos kerja yang rendah.  

2) Budaya  

Sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat 

kerja juga disebut sebagai etos budaya dan secara 

operasional etos budaya ini juga disebut sebagai etos 

kerja. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem 

orientasi nilai budaya masyarakat yang 

bersangkutan. Masyarakat yang memiliki sistem 

nilai buadaya maju akan memiliki etos kerja yang 

tinggi dan sebaliknya, masyrakat yang memiliki 

distem nilai budaya yang konservatif akan memiliki 

etos kerja yang rendah, bahkan bisa sama sekali 

tidak memiliki etos kerja. 

3) Sosial Politik 

Tingkat rendahnya etos kerja suatu masyarakat 

di pengaruhi oleh ada atau tidaknya struktuk politik 

yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras 

dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. 

                                                             
35

 Siti Irene Astuti D, Aliyah Rasyid Baswedan, „Profil Eos Kerja 

Dan Motif Berprestasi Karyawan Uny‟,Jurnal Pendidikan Akuntansi 

Indonesia. Vol. VII. No. 1 (2009), hal. 81-98. 
36

 Panji Anoraga, Pesikolog Kerja, (Jakarta: Rinrka Cipta, 1992), 

hal.52. 
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Etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan 

pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan 

bangsa dan negara. Dorongan untuk mengatasi 

kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan hanya 

mungkin timbul jika masyarakat secara keseluruhan 

memiliki orientasi kehidupan yang terpacu ke masa 

depan yang lebih baik. 

4) Kondisi Lingkungan/ Geografis 

Etos kerja dapat muncul dikarena faktor kondisi 

geografis. Lingkungan alam yang mendukung 

mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya 

melakukan usaha untuk dapat mengelolah dan 

mengambil manfaat, dan bahkan dapat mengundang 

pendatang untuk turut mencari penghidupan di 

lingkungan tersebut. 

5) Struktur Ekonomi 

Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan 

kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber 

daya manusia akan membuat seseorang mempunyai 

etos kerja keras. Meningkatkan kualitas penduduk 

dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata 

dan keterampilan sehingga semakin meingkat pula 

aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai 

pelaku ekonomi. 

6) Pendidikan 

Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat 

dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur 

ekonomi, yang mampu memberikan inisiatif bagi 

anggota masyarakat untuk bekerja keras dan 

menikmati hasil kerja keras mereka sendiri. 

7) Motivasi Instrinsik 

Individu yang akan memiliki etos kerja yang 

tinggi adalah individu bermototivasi tinggi. Etos 

kerja merupakan pandangan dan sikap yang didasari 

oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. keyakinan 

inilah yang menjadi suatu motovasi kerja. Maka etos 

kerja juga dipengaruhi oleh motifasi seseorang yang 

bukan bersumber dari luar diri, tetapi yang tertanam 
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dalam diri sendiri, yang sering disebut dengan 

motivasi intrinsik. 

 

c. Indikator Etos Kerja 

Salmun dkk, mengemukakan indikator-indikator yang 

dapat digunakan untuk mengukur etos kerja. Beberapa 

indikator yang dapat mengukur etos kerja yaitu : 

1) Kerja keras 

Kerja keras ialah berusaha sekuat tenaga untuk 

dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai dengan 

manfaatkan waktu yang optimal sehingga terkadang 

tidak mengenal waktu, jarak dan kesulitan yang 

dihadapi. 

2) Disiplin  

Disiplin sebagai suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan 

peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis serta sanggup menjalankannyaa dan 

tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia 

melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya. 

3) Jujur 

Kejujuran yaitu kesanggupan seseorang dalam 

menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang 

sudah ditentukan. 

4) Tanggung jawab  

Tanggung jawab yaitu memberikan asumsi bahwa 

pekerjaan yang dilakukan merupakan suatu yang 

harus dikerjakan dengan ketentuan dan kesungguhan. 

5) Rajin 

Bekerja secara teratur, rajin, keras hati, dan 

bersungguh sungguh dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

 

d. Fungsi Etos Kerja  

Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak 

tetap perbuatan dan kegiatan individu. Menurut A. Tabrani 

Rusyan fungsi etos kerja adalah:  

1) Pendorong timbulnya perbuatan 
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2) Penggairah dalam aktivitas 

3) Sebagai alat penggerak, maka besar kecvilnya 

motivasi yang akan menentukan cepat lambatnya 

suatu perbuatan. 

Etos kerja berfungsi sebagai konsep tentang kerja atau 

paradigma kerja yang yangdiyakini seseorang atau 

kelompok orang dengan baik dan benar yang diwujudkan 

melalaui prilaku kerja mereka secara khas.
37

 

e. Etos Kerja dalam Islam  

Manusia adalah mahluk yang dikendalikan oleh sesuatu 

yang bersifat batin dan psikologi, bukan oleh fisik yang 

nampak, jadi sesorang muslim tidak dibenarkan bermalas-

malasan dalam bekerja. Kerja dalam Islam memiliki nilai 

yang sangat tinggi, dibeberapa hadist nabi mengatakan 

sebaik-baiknya orang adalah yang makan hasil kerja dengan 

tangannya sendiri.
38

  

Etos kerja dapat diartikan sebagai pandangan bagaimana 

melakukan kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil atau 

mencapai kesuksesan. Bekerja didunia, bagi umat Islam 

merupakan bekal di Akhirat kelak. Hidup di surga di akhirat 

kelak merupakan tujuan dan impian kesuksesan setiap umat 

Islam. Kesuksesan di akhirat tersebut juga tidak terlepas dari 

kesuksesan didunia melalui ibadah dan amalan sebagaimana 

diajarkan dan mengharapkan ridho dari Allah SWT. Islam 

adalah akidah, syariah dan amalan. Jadi umat Islam tidak 

cukup hanya melakukan ibadah kepada Allah dan rasul saja, 

tetapi juga dituntut untuk melakukan amal perbuatan berupa 

bekerja sebagaimana yang di tentukan Allah SWT.  

Etos kerja dalam Islam berarti menggunakan dasar 

pemikiran bahwa Islam, sebagai suatu sistem keimanan, 

tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif 

                                                             
37

 Welasi Agustina, Analisis Pengaruh Etos Kerja Terhadap 

Pemotongan Tunjangan Kinerja Pada Instansi Polri Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam, (Skripsi Institut Agama Islam Negri Raden Intan 

Lampung,2016), hal. 21. 
38

 Cihwani Kirom, “Etos Kerja Dalam Islam”, Journal Of Sharia 

Economic, Vol.1 No.1, Maret 2018, hal. 59. 
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terhadap masalah etos kerja. Bekerja bagi seorang muslim 

adalah ibadah, bukti pengabdian dan rasa syukurnya untuk 

mengolah dan memenuhi panggilan Ilahi agar mampu 

menjadi yang terbaik karena mereka sadar bahwa bumi 

diciptakan sebagai ujian bagi mereka yang memiliki etos 

yang terbaik. 

Adanya etos kerja yang kuat memerlukan kesadaran pada 

orang bersangkutan tentang kaitan suatu kerja dengan 

pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh, yang 

pandangan hidup ini memberinya keinsafan akan makna dan 

tujuan hidupnya. dengan kata lain, seseorang agaknya akan 

sulit melakukan suatu pekerjaan dengan tekun jika pekerjaan 

itu tidak bermakna baginya, dan tidak bersangkutan dengan 

tujuan hidupnya yang tinggi, langsung ataupun tidak 

langsung. 

Toto tasmara mendefinisikan etos kerja dalam islam (bagi 

kaum muslim) adalah cara pandang yang diyakini seseorang 

muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan 

dirinya, menampakan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai 

suatu manifestasi dari amal salih dan oleh karenanya 

mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur.
39

 

Etos kerja yang Islami berarti bekerja dengan menjunjung 

tinggi dasar dalam pemikiran islam yaitu Al-Quran dan 

Hadis sebagai sebuah kepercayaan dan panutan tang 

tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif 

terhadap masalah etos kerja. Bekerja diperintahkan kepada 

setiap muslim. Allah SWT berfirman.  

 َوٱْبتَُغى۟اٱْْلَْرِضفِىفَٲنتََِشُرو۟اةُٱلّصلَٰىقُِضي

 تُْفلُِحىنَنَلََّعلَُّكْمَكثِيًراٱللَّهََىٱْذُكُرو۟اٱللَِّهفَْضلِِمن. 

“ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah 

Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” QS. Al-

Jumu‟ah. ayat 10. 

 

                                                             
39 K. H. Toto Tasmara, Op, Cit., hal. 28. 
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Dari ayat diatas Allah memerintah kepada umat Islam 

apabila telah di tunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu 

dimuka bumi untuk mencari kharunia Allah, mencari rezeki 

dengan berusaha, ikhtiar dan bertawakal, mengisi waktu 

dengan amalan yang dianjurkan, mencari nafkah, bekerja 

dengan memiliki jiwa etos akan memberikan hasil yang 

maksimal dan dibarengi oleh niat ibadah, maka Allah akan 

memudahkan segala urusan di dunia untuk kepentingan bejal 

di akhirat.  

Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan 

kerja, Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan 

berdasarkan beberapa prinsip-prinsip berikut:
40

 

1) Bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan 

pengetahuan sebagaimana dapat dipahami dari firman 

Allah dalam QS. Al-Isra (17) Ayat 36: 

 

 “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang 

tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, 

penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta 

pertanggungjawabannya”. QS. Al-Isra (17) Ayat 36.
41

 

2) Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian. 

3) Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik.  

4) pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul dan 

masyarakat, oleh karena itu harus dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab.  

5) Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja 

yang tinggi.  

6) Orang berhak mendapat mendapatkan imbalan atas 

apa yang telah ia kerjakan. Ini adalah konsep pokok 

                                                             
40

 Mohammad Irham, “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam”, Jurnal 

Substantia, Vol. 14, No. 1, (2012). hal. 16.  
41

 QS. Al-Isra (17) Ayat 36. Al-quran dan Terjemahnya.  
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dalam agama. Konsep imbalan bukan hanya berlaku 

untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, tetapi juga berlaku 

untuk pekerjaan-pekerjaan ibadah yang bersifat 

ukhrawi. 

7) Berusaha menangkap makna sedalam-dalamnya.  

 

2. Peningkatan Pendapatan  

a. Pengertian Peningkatan Pendapatan  

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. 

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana 

manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya 

atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas. Sedangkan 

menurut Profesor P.A. Samuelson,  ilmu ekonomi adalah 

suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat 

membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, 

dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, 

tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan 

mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan 

dimasa datang, kepada individu dan golongan masyarakat.
42

 

Peningkatan Ekonomi merupakan suatu hal yang 

sepenuhnya harus dilakukan guna memberikan kesejahteraan 

pada masyarakat.
43

 Pendapatan merupakan suatu hasil yang 

diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha dan 

bekerja. Oleh karena itu kondisi ekonomi masyarakat 

dipengarhi pula oleh besarnya pendapatan, semakin besar 

pendapatan yang di peroleh rumah tangga atau masyarakat, 

prekonomiannya akan meningkat, sebaliknya bila pendapatan 

masyarakat rendah, maka akibatnya prekonomian rumah 

tangga dalam masyarakat tidak mengalami peningkatan. 

Pendapatan juga berarti keseluruhan penghasilan yang di 

terima baik dari sektor formal maupun nonformal yang di 

hitung dalam jangka waktu tertentu. 

                                                             
42

 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar...hal. 9. 
43

 M Paramita,S Muslisin, dan I Palawa,”Increasing Community 

Econoy Through The Utilization Of Local Resources”, Jurnal Pengabdian 

Masyarakat, Vol. 4. No. 1 (2018), hal. 19. 
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Pendapatan Masyarakat merupakan bagian dari 

penyelenggaraan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya 

kepada semua lampiran masyarakat tanpa terkecuali termasuk 

didalamnya pembangunan ekonomi masyarakat.
44

 Dalam 

suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai adat sitiadat dan 

norma-norma yang belaku. Peningkatan ekonomi dipandang 

sebagai kenaikan dalam pendapatan-pendapatan perkapita dan 

lajunya pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan 

menggunakan tingkat pertumbuhan PDB untuk tingkat 

nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah. Definisi 

peningkatan ekonomi dan pembangunan ekonomi tidak dapat 

dipisahkan karna pada dasarnya baik itu tujuan pembangunan 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatan pendapatan mayarakat merupakan bagian 

dari penyelenggaraan pembangunan dan pemerataan hasil-

hasilnya kepada semua lampiran masyarakat tanpa terkecuali 

didalamnya pembangunan ekonomi mastarakat.  

Pendapatan masyarakat merupakan penerimaan dari gaji 

atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau 

kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 

pendapatan dari usaha samoingan adalah pendapatan 

tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas 

pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang 

diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang 

atau menambah pendapatan pokok.  

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju 

tidaknya satu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relayif 

rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan 

tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka 

akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk 

berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, 

produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan 

mastarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyrakat 
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 Femy M. G. Tulusan dan Very Y. Londa,”Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa Lolah Ii 

Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa”, Jurnal LPPM Bidang 

EkoSosBudKum, Vol. 1. No. 1 (2014), hal. 100. 
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suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan 

kemajuan daerah tersebut tinggi pula.
45

 

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada 

kemampuan keluarga dalam mengelolah penerimaan atau 

pendapatan. Pendapatan kepala keluarga kadang tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagaimana telah 

dikatakan diatas bahwa “ pendapatan nelayan sangat 

tergantung pada hasil tangakap yang mereka peroleh, 

sedangkan hasil tangkap pada umumnya dipengaruhi oelj 

iklim dan musim”.  jika muslim barat dan musim ombak tiba. 

maka masyarakat Desa Waymuli jarang yang melakukan 

aktivitas melaut. Pada dasarnya kepemiliakan alat tangkap 

nelayan terdiri dari nelayan buruh, nelayang juragan dan 

nelayan perorangan. namun dalam hal ini nelayan juragan 

memiliki pendapan lebih besar dari nelayan buruh dan nelayan 

perorangan karena nelayan juragan yang memilki peralatan 

serta perahu. bagi masyarakat Desa  

waymuli yang lebih banyak memilih nelayan buruh karna 

tidak memiliki perahu sendiri pendapatan yang mereka dapat 

dari melaut sangat sedikit dan tidak pasti. 

 

b. Indikator Peningkatan Pendapatan  

Secara umum peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh 

beberapa Indikator diantaranya adalah:  

1) Modal Kerja  

Modal ada dua macam, yaitu modal tetap dan 

modal bergerak. Modal tetap menterjemahkan 

sebagai biaya produksi melalui deprecition cost dan 

bunga modal. Modan bergerak langsung menjadi 

biaya produksi dengan besarnya biaya itu sama 

dengan niali modal yang bergerak.  

2) Tenaga Kerja  

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat 

penting dalam produuksi, karena tenaga kerja 

merupakan faktor penggerak faktor input yang lain, 

tanpa danya tenaga kerja maka faktor produksi tidak 

                                                             
45
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akan berani. Dengan meningkatkan probabilitas 

tenaga kerja akan mendorong peningkatan produksi 

sehingga pendapatan pun akan ikut meningkat.  

Dalam bekerja sebagai nelayan hanya tenaga 

kerja dan keterampilan, serta kretifitas yang relatif 

masih rendah. Meskipun pekerjaan sebagai nelayan 

cepat mendatangkan hasil, tetapi seringkali 

penghasilan iyu tidak mencukupi kebutuhan rumah 

tangga merka.  

3) Pengalaman 

Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau 

keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai oleh 

seseorang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang 

telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu.  

Faktor pengalaman, faktor ini secara teoritis 

dalam buku, tidak ada yang membahas bahwa 

pengalaman merupakan fungsi dari pendapatan atau 

keuntungan. Namun dalam aktivitas nelayan dengan 

semakin berpengalaman dalam menagkap ikan bisa 

meningkatkan pendapatan atau keuntungan.  

4) Teknologi 

Nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang 

pekerjaannya menagkap ikan dengan menggunakan 

alat tangakap yang sederhana muali dari panjing, 

jala, jaring dan lain sebagainya. Namun dalam 

perkembangannya dikategorikan sebagai seorang 

yang berprofesi menangkap ikan dengan alat yang 

lebih modern ialah kapal ikan dengan alat tangkap 

modern. 

semakin canggih teknologi yang digunakan 

nelayan maka kan semakin meningkatkan 

produktivitas hasilnya yang lebih meningkatan 

produksi, yang dimaksudkan dengan masyarakat 

akan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.  
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3. Masyarakat Nelayan  

Masyarakat adalah sejumlah manusia atau kelompok 

dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan 

yang mereka anggap sama. Mayarakat juga merupakan 

sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu temopat 

atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu. Masyarakat 

berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, 

yang kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya 

berkumpul dengan saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan 

menjadi masyrakat, (Sugono,2016).
46

 

Masyarakat merupakan komunitas yang mendiami 

wilayah tertentu. Masyarakat adalah sekelompok manusia 

yang saling berinteraksi dan berhubungan serta memiliki nilai-

nilai dan kepercayaan yang kuat untuk mencapai tujuan dalam 

hidupnya. 

Masyarakat dipahami sebagai suatu golongan besar atau 

kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau 

karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh 

mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat merupakan 

sekumpulan individu-individu yang di dalamnya terdapat 

norma-norma yang harus dijaga dan dijalankan.
47

 

Sedangkan nelayan adalah suatu kelompok masyarakat 

yang kehidupannya tegantung langsung pada hasil laut, baik 

baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya, 

mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah 

lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi 

kegiatannya.
48

 Para nelayan umumnya tinggal atau menetap di 

daerah pesisir pantai dn membentuk suatu komunitas-

komunitas yang disebut dengan komunitas nelayan.  

Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, 

sebagai berikut : 

1. Segi mata pencarian, nelayan adalah mereka yang 

segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut 
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dan pesisir, atau mereka menjadikan perikanan 

sebagai mata pencaharian mereka. 

2. Segi cara hidup, komunitas nelayan adalah 

komunitas yang gotong royong. Kebutuahan gotong 

royong dan tolong menolong tersa sangat penring 

pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut 

pengekuaran biaya besar dan penggerahan tenaga 

yang banyak, seperti saat berlayar, membangun 

rumah atau tanggul penahan digelombang disekitar 

desa. 

3. Segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan 

adalah pekerjaan berat namun pada umumnya 

mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. 

Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah 

propesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang 

dipelajari secara profesional.
49

 

Nelayan juga dapat diartikan sebagai orang yang 

matapencarian utamanya bearasal dari mengangkap ikan di 

laut. Menurut Setyo, nelayan dikategorikan sebagai seorang 

yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat 

tangkap ikan yang sederhana, mulai dari pancing, jala dan 

jaring, bagan, bubu sampai dengan perahu atau jakung yang 

dilengkapi dengan alat tangkap ikan. Nelayan dibedakan 

menjadi tiga kelompok, yaitu:  

1. Nelayan buruh adalah belayan yang bekerja dengan 

menggunakan alat tangkap orang lain. 

2. Nelayan perorangan adalah nelayan yang yang 

memiliki alat tangkap sendiri dan dalam 

pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain akan 

tetapi melakukan pengakapan nya sendiri.  

3. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki 

kapal berikut mesin dan alat tangkapnya, namun 

tidak menggunakan sendiri kapan dan alat 

tangkapnya melainkan memperkerjakan nelayan lain 
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seperti nelayan nahkoda dan nelayan pandega. 

Nelayan pandega dalah nelayan yang diserahi 

tanggung jawab untuk mengelola dan merawat alat 

tangkap milik nelayan juragan. 

Namun dalam perkembangan nelayan dapat pula 

dikategorikan sebagai seorang yang profesinya mengakap ikan 

dengan alat yang modern berupa kapal ikan beserta peralatan 

tangkapnya yang sekarang biasa disebut dengan anak buah 

kapal (ABK). Disamping itu juga nelayan dapat diartikan 

sebagai petani yang melakukan budidaya ikan di tambak dan 

keramba-keramba di pantai. Sebagaimana dalam Q.S An-Nahl 

(16): ayat 14. 

 

 
 “Dan Dia-lah, Allah, yang memudahkan lautan 

(untukmu) agar kamu dapat memakan dari padanya daging 

yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu 

perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera 

berlayar padanya, dan supaya kamu mncari (keuntungan) 

dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”. Q.S An-Nahl 

(16): ayat 14.
50

 

Masyarakat nelayan yaitu masyrakat tang tinggal di 

wilayah peisir dengna mata pencaharian utama mereka adalah 

memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di lautan, baik 

berupa ikan, udang, terumbu karang, rumput laut, dan kekyaan 

alam lainnya. Masyarakat nelayan khusus yang membedakan 

mereka dari masyarakatat lainnya, yaitu karakteristik yang 

terbentuk dari kehidupan di lautan yang sangat keras dan 

penuh dengan resiko, terutama resiko yang berasal dari faktor 

alam. Sebagaimana dalam Q.S Al-Fatir (35) : ayat 12. 
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“ Dan tidak sama (antara) dua laut yang ini tawar, segar, 

sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari 

masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang 

segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat 

kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat 

kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat 

mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur”. Q.S Al-

Fatir (35) : ayat 12.
51

 

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat 

yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, 

yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. 

Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-

kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga 

memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai 

referensi prilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini 

menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok sosial 

lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung 

maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan 

hidupnya dari pengelola potensi sumber daya perikanan. 

Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat 

maritim Indonesia.
52

 

Khalil Mansyur mengatakan bahwa masyarakat nelayan 

dalam hal ini berarti bukan mereka yang dalam mengatur 

hidupnya hanya mencari ikan dilaut untuk menghidupi 

keluarganya akan tetapi juga orang-orang yang integral dalam 

lingkungan itu. 
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Dalam arti luas masyarakat nelayan adalah sekelompok 

manusia yang mempunyai matapencaharian pokok mencari 

ikan di laut dan hidup di daerah pantai, bukan mereka yang 

bertempat tinggal di pedalaman, walaupun tidak menutup 

kemungkinan mereka bukan termasuk komunitas orang yang 

memiliki ikatan budaya masyarakat pantai.
53

 

B. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu pertanyaan mengenai bagaimana 

variabel-variabel yang berkaitan satu sama lain.
54

 Hipotesis 

merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan 

suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.
55

 Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.
56

  

Etos kerja ini memiliki arti sebagai sebuah nilai yang didasari 

pada kerja keras dan ketekunan. Etos Kerja merupakan sikap yang 

muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem 

orientasi nilai budaya terhadap kerja. Etos kerja mempunyai dasar dan 

nilai budaya yang mana dari nilai itulah yang membentuk etos kerja 

masing-masing pribadi. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh 

penelitian Khairul Anam dan Ansori dalam jurnalnya yang berjudul 

“Pengaruh Etos Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan 

Ekonomi Pekerja Kuli Angkt (monoli) di UPT TPI Mayangan Kota 

Probolinggo”. Menyatakan bahwa Etos Kerja bersifat positif dan 

berpengaruh secara sinifikan terhadap Peningkatan ekonomi. Dari 

uraian tersebut maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 
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HO  :Etos Kerja tidak berpengaruh positiif  terhadap Peningatan 

Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Waymuli Kecamatan 

Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. 

H1 :Etos Kerja berpengaruh positif terhadap Peningatan 

Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Waymuli Kecamatan 

Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. 
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