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ABSTRAK 

Dikabupaten Way Kanan sebagian besar mata pencaharian 

masyarakatnya adalah bertani karet, salah satunya adalah Desa 

Donomulyo hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Donomulyo 

ini bekerja sebagai petani karet. Meskipun Donomulyo merupakan 

salah satu desa penghasil karet di Kabupaten Way Kanan, namun 

kenyataan menunjukkan tidak semua masyarakat petani karet hidup 

dalam kondisi yang lebih baik dan dengan luas lahan yang sama tetapi 

adanya perbedaan tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh petani 

karet. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penggunaan strategi pengelolaan perkebunan karet terhadap 

peningkatan pendapatan petani  serta bagaimana tinjauan ekonomi 

Islam terhadap penggunaan strategi pengelolaan perkebunan karet 

terhadap peningkatan pendapatan petani di Desa Donomulyo 

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penggunaan strategi pengelolaan perkebunan karet 

terhadap peningkatan pendapatan petani  serta mengetahui tinjauan 

ekonomi Islam tentang penggunaan strategi pengelolaan perkebunan 

karet terhadap peningkatan pendapatan petani di Desa Donomulyo 

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan data primer 

dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode observasi, wawancara. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan 

induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi 

pengelolaan perkebunan karet terhadap peningkatan pendapatan petani 

di Desa Donomulyo diantaranya Strategi okulasi, pemupukan, 

peremajaan karet, penyiangan, dan okulasi. Selain itu menurut 

pandangan ekonomi Islam tentang strategi pengelolaan perkebunan 

karet untuk meningkatkan pendapatan petani  di Desa Donomulyo. 

 

Kata kunci: Penggunaan Strategi, perkebunan karet, dan 

Pendapatan Petani. 
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ABSTRACT 

 

In Way Kanan Regency, most of the people’s livelihood is 

farming such as planting secondary crops followed by planting 

plantation commodities such as rubber, One of them is Donomulyo 

Village, almost every household in Donomulyo Village works as a 

rubber farmer. Although Donomulyo is one of the rubber-producing 

villages in Way Kanan Regency, the reality shows that not all rubber 

farming communities live in better conditions and with the same land 

area, but there are differences in the level of income generated by 

rubber farmers. The formulation of the problem in this study is how to 

use rubber plantation management strategies to increase farmers’ 

income and how to review Islamic economics on the use of rubber 

plantation management strategies to increase farmers’ income in 

Donomulyo Village, Banjit District, Way Kanan Regency. This study 

aims to determine the use of rubber plantation management strategies 

to increase farmers’ income and to find out an Islamic economic 

review about the use of rubber plantation management strategies to 

increase farmers’ income in Donomulyo Village, Banjit District, Way 

Kanan Regency. 

This research is a field research with primary data and 

secondary data. Collecting data in this study using the method of 

observation, interviews. The analytical method used is a qualitative 

analysis method with an inductive approach.The results showed that 

the use of rubber plantation management strategies to increase 

farmers’ income in Donomulyo Village included grafting, fertilization, 

rubber rejuvenation, weeding, and grafting strategies. In addition, 

according to the view of Islamic economics on rubber plantation 

management strategies to increase farmers’ income in Donomulyo 

Village. 

 

Keywords: Strategy Use, rubber plantation, and farmer’s income. 
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MOTTO 

 

                              

                        

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta 

orang- orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan ghaib dan yang 

nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu yang telah kamu 

kerjakan”.(QS.At-Taubah:105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal agar dapat memahami dengan jelas 

dan mendapatkan gambaran skripsi ini maka penulis perlu untuk 

menjelaskan beberapa uraian tentang penegasan arti dan makna 

dari beberapa istilah yang terkait dalam skripsi ini. Dengan 

penegasan tersebut agar tidak ada kesalahpahaman terkait dalam 

skripsil ini, adapun judul skripsi yang di maksud adalah, “Analisis 

Penggunaan Strategi Pengelolaan Perkebunan Karet Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(studi di desa Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten 

Waykanan ) untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-

istilah terdapat dalam judul sebagai berikut :  

1. Analisis adalah proses penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaah bagianitu sendiri serta hubungan 

antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan.
1
 

2. Strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka 

panjang sebuah usaha dan arah tindakan serta alokasi sumber 

daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.
2
 

3. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau 

usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk 

melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. 

4. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh 

penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, 

baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan.
3
 

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

Pustaka, 2002) 
2 Peter Slim dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontenporer, 

Modern English Press,1999 
3Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada, 2006) 4  Eti Roehaerty, Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi, ( Jakarta : PT 

Bumi Aksara, 2007) 5Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012) 
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5. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian 

utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan 

tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti 

padi, buah, bunga, dan lain-lain), dengan harapan untuk 

memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk di gunakan 

sendiri ataupun di jualnya kepada yang lain.
4
 

6. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalahmasalah ekonomi rakyat yang diilhami 

oleh nilai-nilai Islam.
5
 

 

B. Alasan Memilih Judul  

1. Alasan Objektif  

Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan 

diteliti terkait dengan judul proposal, hal ini dikarenakan Desa 

Donomulyo merupakan salah satu daerah yang rata-rata 

masyarakatnya   bekerja sebagai petani karet dan juga adanya 

perbedaan tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh petani 

karet tersebut sehingga menarik untuk diadakan penelitian.   

2. Alasan Subjektif   

a. Aspek yang diteliti yang terdapat didalam permasalahan, 

serta dengan tersedianya literatur yang dapat menunjang 

maka sangatlah memungkinkan untuk dijadikan sebuah 

penelitian.  

b. Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan studi 

keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung. Serta 

informasi  

c. yang diperoleh bahwasanya  belum terdapat pokok 

bahasan terkait permasalahan serupa, sehingga  

memungkinkan untuk diangkat dalam sebuah penelitian.  

 

                                                           
4Ambar T Sulistyani, Pemberdayaan Masyarakat, PT.Raja Grafindo Persada, 

Jakarta 2006  
5 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Prenada 

Media Group, Jakarta, 2010 
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C. Latar Belakang 

Perkebunan karet merupakan salah satu komoditas 

pertanian yang tinggi dan strategis, Indonesia sendiri menjadi 

salah satu negara penghasil karet. Kurang dari 3 dekade 

mengalami peningkatan yang sangat pesat bahkan Indonesia 

pernah menguasai produksi karet didunia. Meningkatkanya 

produksi perkebunan karet sangat besar pengaruhnya terhadap 

peningkatan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Perkebunan-

perkebunan karet banyak tersebar di berbagai provinsi di 

Indonesia. Perkebunan karet yang besar banyak diusahakan oleh 

pemerintah serta swasta, sedangkan perkebunan-perkebunan karet 

dalam skala kecil pada umumnya dimiliki oleh rakyat. Namun, 

jumlah perkebunan karet rakyat ini belum dihimpun agar 

menghasilkan jumlah yang besar. Perkebunan karet rakyat tidak 

dikelola dengan baik tetapi hanya dikelola seadanya dan dibiarkan 

tumbuh begitu saja.   

Perkebunan karet memberikan dimensi ekonomi yang 

sangat besar khususnya terhadap ekonomi pedesaan. Kemampuan 

dalam penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan, 

karena pada dasarnya pendapatan merupakan ukuran tingkat 

kesejahteraan masyarakat khususnya pedesaan dalam mengurangi 

jumlah pengangguran. Keberadaan perkebunan tidak hanya 

sebatas penghasil devisa, tetapi berperan dalam menyediakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya dan 

secara langsung menunjang pembangunan perekonomian 

masyarakat. Sektor pertanian memproduksi berbagai produk 

konsumsi dan bahan baku sektor industri (agroindustri), 

sedangkan sektor industri  memproduksi berbagai kebutuhan 

untuk sektor pertanian. Adanya hubungan antara satu sektor 

dengan sektor lainnya dan hubungan tersebut meningkat sejalan 

dengan tumbuhnya perekonomian saat ini yang terjadi pada sektor 

akan dapat menghambat pertumbuhan sektor industri, khususnya 

agro industri karena terlambatnya aliran bahan baku dari pertanian 

yang diperlukan. 

Pola kebijakan dan strategi agribisnis karet Indonesia yaitu 

mensejahterakan masyarakat dan berkelanjutan yang berbasis 
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lateks dan kayu berdaya saing tinggi dengan strategi peningkatan 

produktivitas perkebunan rakyat  melalui penggunaan klon 

unggul, percepatan peremajaan karet tua atau rusak, diversifikasi 

usahatani dan penerapan pola tanam sela (Departemen Pertanian 

Republik Indonesia, 2005). Rendahnya produktivitas karet rakyat 

menyebabkan rendahnya produksi karet dan pendapatan dari 

usaha tani karet juga mempengaruhi rendahnya pendapatan rumah 

tangga petani sedangkan kebutuhan hidup petani tetap bahkan 

meningkat sehingga mendorong petani meningkatkan 

pendapatannya dengan melakukan eksploitasi penyadapan kurang 

baik dan berlebihan yang menyebabkan tanaman karet menjadi 

rusak. 

Karet bisa ditanam di hampir seluruh jenis tanah, bahkan 

untuk kontur tanah yang tidak bisa ditanami sawit, karet masih 

bisa tumbu dengan baik. Di kemiringan 45 derajat pun pohon 

karet ini masih bisa ditanam, dan hasilnya juga tak kalah produktif 

dengan lahan yang datar. Petani karet merupakan salah satu 

kelompok masyarakat yang mempunyai corak kehidupan yang 

berbeda dari masyarakat lainnya. Demikian juga kehidupan 

masyarakat petani karet di Way Kanan. Masalah yang mendasar 

dalam kehidupan petani karet Way Kanan adalah kemiskinan. 

Kemiskinan ini di sebabkan olehberbagai faktor, baik internal 

maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang sangat penting 

adalah sistem pemasaran hasil karet yang lebih menguntungkan 

pedagang perantara. 

Produksi karet di Kabupaten Way kanan pada tahun 2020 

sebesar 3.473,00 ton ini sangat menunjang Pendapatan petani 

karet, dengan luas tanam sebesar 30.99 ha, yang mana perkebunan 

karet di Kabupaten Way Kanan ini adalah perkebunan karet rakyat 

yang dimiliki oleh masyarakat secara individu. Umur tanaman 

karet berkisar antara 6 sampai 30 tahun dengan luas ratarata yang 

dikelola petani hanya 1/5-1 Ha. Berdasarkan umur tanaman karet 

yang sebagian sudah tidak produktif lagi dan luas lahan yang 

dikelola petani juga terbatas sehingga menyebabkan produktivitas 

dan mutu produksi yang dihasilkan tanaman karet sangat rendah. 
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Perkebunan karet di Kabupaten Way Kanan kini tersebar di 

beberapa Kecamatan salah satunya adalah di Kecamatan Banjit. 

Menurut Tarigan menyatakan bahwa manfaat 

meningkatnya pendapatan seseorang akan menciptakan 

kemakmuran, baik berasal dari penyerahan faktor-faktor produksi 

atau setelah melakukan kegiatan perekonomian.
6
 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mampu 

menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak sehingga 

kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat.
7

 Hal ini 

berkaitan dengan firman Allah dalam QS. Al Maa-idah/5: 

Terjemahnya:   

                      

                       

                        

                      

                   

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya”.
8
 

Penjelasan dari ayat diatas maka nikmat Allah yang 

diturunkan kepada hambanya sangat beragam dan tidak mungkin 

kita dapat menghitungnya secara pasti. Secara tidak langsung 

tidak akan menumbuhkan sumber ekonomi dan rezeki baru ketika 

                                                           
6Robinson Tarigan, Ekonomi Regional dalam Teori dan Aplikasi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2005) 
7  Dyah Hapsari Amalia S, Pengaruh Keterkaitan Antar Sektor Terhadap 

Pertumhbuhan  Ekonomi Daerah (Institut Pertanian Bogor, 2008) 
8 Depertemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Al-

QolamPublishing, 2014) 
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kebutuhan itu muncul dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan 

ekonomi mutlak untuk ditingkatkan karena dengan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi merupakan arti bahwa tingkat kesejahteraan 

masyarakat semakin meningkat demikian pula yang dilakukan 

pemerintah yang selalu berupaya unuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerahnya. 

Dikabupaten Way Kanan sektor pertanian maupun 

perkebunan memegang peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian, sebagian besar mata pencaharian masyarakat 

adalah bertani seperti menanam palawija dilanjutkan dengan 

penanaman komoditi perkebunan seperti karet, singkong dan 

kelapa sawit, secara teknis komoditi lahan di Kabupaten Way 

Kanan sangatlah mendukung, masih banyak lahan kritis yang 

belum dimanfaatkan di Kabupaten Way Kanan yang merupakan 

potensi untuk pengembangan perkebunan kedepannya.  

Karet merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan 

yang memiliki peran cukup penting dalam perekonomian 

nasional. Sampai saat ini, permintaan terhadap hasil karet masih 

tinggi dikarenakan semakin meluasnya penggunaan karet 

sehingga permintaan terhadap bahan baku pun meningkat. 

International Rubber Study Group (IRSG) memperkirakan bahwa 

permintaan karet dunia pada tahun 2035 adalah sebesar 31,3 juta 

ton untuk industri ban dan nonban, dan 15 juta ton diantaranya 

adalah karet alam.
9
 

Namun, perkebunan karet rakyat tidak dikelola dengan 

baik. Pengelolaan yang dilakukan hanya seadanya. Setelah 

ditanam, karet dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa terlalu 

memperhatikan perawatannya. Tanaman karet tua juga jarang 

diremajakan dengan tanaman baru. Hal tersebut menyebabkan 

produktivitas perkebunan karet rakyat sangat rendah. 

Produktivitas yang rendah juga diikuti dengan rendahnya mutu 

dan harga jual karet olahan yang dihasilkan membuat para petani 

karet mengeluh dengan pendapatan yang sangat rendah. 

                                                           
9Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. Statistik Karet Indonesia 2011. BPS. 

Jakarta.  
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Pengelolaan usaha pertanian karet dilakukan untuk 

mendapatkan hasil karet yang lebih banyak, hal ini tidak terlepas 

dari pemberian pupuk yang teratur serta cocok dan perawatan 

yang baik oleh petani karet. Dalam menghasilkan pendapatan 

sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu strategi yang 

digunakan agar pencapaian yang dilakukan dapat tercapai dengan 

semaksimal mungkin. 

Walaupun tanaman perkebunan karet ini mempunyai 

potensi yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan perekonomian 

masyarakat maupun negara, akan tetapi perkebunan karet rakyat 

yang dikelola oleh petani rakyat masih menghasilkan produksi 

yang rendah, selain itu terdapat hal lain yang harus dihadapi 

petani seperti :(1) Sebagian besar petani masih mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan yang terbatas mengenai cara 

melakukan teknik budidaya dan praktik manajemen yang baik, 

(2) kurangnya tenaga terdidik yang memilih bekerja di bidang 

usaha perkebunan, (3) Lemahnya akses petani ke sumber modal, 

(4) infrastruktur yang buruk, (5) penggunaan bibit tidak 

bersertifikat, (6) luas dan kebun yang terpisah-pisah. 

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi 

dan produktivitas dari kebun karet rakyat adalah ketidak tepatan 

dalam pengelolaan perkebunan yang dimulai dari tahap pra 

produksi, pemeliharaan dan panen. Oleh sebab itu, untuk 

meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan karet rakyat 

diperlukan teknik dan cara pembudidayaan yang tepat, dengan 

penerapan teknik dan cara budidaya yang tepat akan berpotensi 

untuk peningkatan produksi karet. Sehingga manajemen 

perkebunan sangat perlu diperhatikan dalam mengelola 

perkebunan karet. Kesalahan dalam mengelola perkebunan karet 

ini akan berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas serta 

mutu yang akan dihasilkan tanaman karet tersebut 
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Tabel 1.1 

LUAS AREA DAN PRODUKSI KARET 

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019-2020 

Kecamatan Luas lahan 

(Ha) 

Produksi (Ton) 

Banjit 1, 01 764 

Baradatu 0,42 117 

Gunung Labuhan 2,86 2.821 

Kasui 3,10 2.785 

Renang tangkas 0,87 523 

Blambangan 

Umpu 

1,84 1.206 

Way tuba 3,57 2.154 

Negeri agung 3,40 3.473 

Bahuga 1,82 1.198 

Buay bahuga 2,20 2.080 

Bumi agung 3,23 3.226 

Pakuan ratu 3,31 2.223 

Negara batin 0,70 470 

Negeri besar 2,67 2.540 

Way kanan 30,99 3.473 

Sumber : Bps Kabupaten Way kanan  

 

Berdasarkan dari data BPS di atas menunjukkan bahwa 

hampir keseluruhan masyarakat di kabupaten way kanan adalah 

penghasil karet, namun kenyataan menunjukkan tidak semua 

masyarakat petani karet hidup dalam kondisi yang lebih baik dan 

dengan luas lahan yang sama tetapi adanya perbedaan tingkat 

pendapatan yang dihasilkan oleh petani karet.  
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Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap tingkat pendapatan petani karet di Desa 

Donomulyo judul penelitian “Analisis Penggunaan Strategi 

Pengelolaan Perkebunan Karet Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Donomulyo 

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan”. 

 

D. Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini berada di Desa Donomulyo Kecamatan 

Banjit Kabupaten Way Kanan 

2. Sub-fokus Penelitian  

Sub-fokus dari penelitian ini adalah tinjauan ekonomi islam 

terhadap penggunaan strategi pengelolaan perkebunan karet 

terhadap peningkatan pendapatan petani di desa Donomulyo 

Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan. 

 

E. Rumusan Masalah   

Berdasarkan judul penelitian analisis Penggunaan 

Strategi Pengelolaan Perkebunan Karet Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dapat di 

rumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penggunaan strategi pengelolaan perkebunan 

karet di desa Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten 

Way Kanan? 

2. Bagaimana peningkatan pendapatan petani di desa 

Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way kanan?  

3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penggunaan 

strategi pengelolaan perkebunan karet terhadap peningkatan 

pendapatan petani di desa Donomulyo Kecamatan Banjit 

Kabupaten Way Kanan?  

 

F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah yang ada maka 

penulis memiliki tujuan dari hasil penelitian sebagai berikut:  
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1. Untuk memahami penggunaan strategi pengelolaan 

perkebunan karet di desa Donomulyo Kecamatan Banjit 

Kabupaten Waykanan.  

2. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan petani di desa 

Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 

3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang 

penggunaan strategi pengelolaan perkebunan karet terhadap 

peningkatan pendapatan petani di desa Donomulyo 

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.  

 

G. Manfaat  Penelitian   

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis   

a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah 

pengetahuan, wawasan serta informasi bagi pihak lain 

yang berkepentingan.   

b. Penelitian ini juga untuk menambah pengetahuan 

mahasiswa untuk mengangkat judul penelitian dengan 

tema serupa.  

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan efektifitas 

dan efisien dalam penggunaan strategi peningkatan 

pendapatan petani karet di desa Donomulyo  

b. Bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan 

yang didapat dalam kuliah yang berguna bagi pembaca.  

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis lebih dulu 

melakukan tinjauan-tinjauan terhadap penelitian terdahulu atau 

karya-karya ilmiah yang mendukung topik yang akan dibahas oleh 

peneliti. 

Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti: 
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1. Jurnal yang ditulis oleh Husinsyah dengan judul 

“Kontribusi Pendapatan Petani Karet Terhadap Pendapatan 

Petani di Kampung Mencimai”. jurnal ini memiliki 

kesimpulan bahwa petani di Kampung Mencimai 

sebenarnya menyadari adanya keterbatasan faktor produksi 

seperti modal, tenaga kerja manajemen dan sumber daya 

alam yang tersedia.  Petani dalam mengembangkan 

perkebunan karet hanya berdasarkan 

pengetahuan/keterampilan secara turun menurun saja 

karena hampir tidak ada informasi mengenai cara-cara 

mengembangkan perkebunannya secara lebih baik.  Hal ini 

mengakibatkan petani di Kampung Mencimai kurang 

motivasi untuk mengembangkan perkebunan karet ke arah 

yang lebih baik seperti dalam hal pengelolaan hasil 

produksi.  Bila hasil produksi dapat dikelola ke tingkat yang 

lebih modern maka pendapatan yang diperoleh akan lebih 

baik dari yang didapatkan sekarang.  Oleh sebab itu selain 

menopangkan hidup pada pendapatan yang diperoleh dari 

perkebunan karet, petani di Kampung Mencimai melakukan 

usahatani yang lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan 

hidup keluarganya.
10

 

2. Jurnal yang ditulis olehMay Shiska Puspitasari, Zaini amin, 

dan Anton Arfandi dengan judul “Tingkat Pendapatan Dan 

Pola Konsumsi Petani Karet Di Desa Marga Sakti 

Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas". Jurnal 

ini memiliki kesimpulan bahwa tingkat pendapatan yang 

tinggi telah menempatkan petani karet dan sawit sebagai 

masyarakat yang mempunyai daya beli yang tinggi. Namun 

demikian, karena sebelumnya dijelaskan sebelumnya bahwa 

55 % pendapatan masyarakat tergantung pada usahatani 

karet dan sawit akan memposisikan daerah ini sebagai 

daerah yang berpontensi rawan pangan. Dikatakan 

demikian, karena perekonomian negara-negara pengimpor 

karet dan sawit  memburuk dan permintaan karet dan sawit 

                                                           
10 Husinsyah, “Kontribusi Pendapatan Petani Karet Terhadap Pendapatan 

Petani di Kampung Mencimai” Vol.3 No.1 (2006) 
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menurun, maka harga karet dan sawit juga akan menurun. 

Akibatnya daya beli turun, yang berakibat kepada petani 

karet dan sawit, sehingga kemampuan untuk memenuhi 

kemampuan kebutuhan pangan menurun.
11

 

3. Jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni, Ikhsan Gunawan, dan 

Edward Bahar dengan judul “Analisis Faktor Poduksi Yang 

Mempengaruhi Pendapatan Petani Karet”. Jurnal ini 

memiliki kesimpulan bahwa Berdasarkan uji statistik (Uji t) 

menunjukkan bahwa variabel luas lahan, tenaga kerja, 

penggunaan pupuk, dan penggunaan Etrhel berpengaruh 

nyata dan positif pada taraf signifikansi 5 persen, sedangka 

variabel modal dan frekuensi penyadapan berpengaruh tidak 

nyata terhadap pendapatan petani karet di Desa Rambah 

Hilir Tengah, berdasarkan uji statistik (Uji F) terhadap 

hipotesis, diperoleh nilai Fhitung sebesar 55.703 dan nilai 

F-tabel sebesar 3.09 pada taraf signifikansi 5 persen. Maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan, tenaga kerja, 

modal, penggunaan pupuk, penggunaan ethrel, dan 

frekuensi penyadapan berpengaruh nyata atau signifikan 

terhadap pendapatan petani karet di Desa Rambah Hilir 

Tengah, Dari hasil penelitian faktor produksi yang paling 

berpengaruh terhadap pendapatan petani karet adalah faktor 

luas lahan dengan nilai koefisien regresi sebesar 

700603.853.
12

 

4. Jurnal yang ditulis oleh Eliza, Shorea Khaswarina dan 

Melysari Nasution dengan judul "Distribusi Pendapatan 

Petani Karet di Desa Sei. Tonang Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar". Jurnal ini memiliki kesimpulan bahwa 

Keadaan alam, iklim dan struktur tanah sangat menentukan 

keberhasilan produksi pertanian. Desa Sei. Tonang 

memiliki permukaan dataran rendah dengan ketinggian 

tempat kurang lebih 60 meter dari permukaan laut, dengan 

                                                           
11 May Shiska Puspitasari, Zaini amin, dan Anton Arfandi, “Tingkat 

Pendapatan Dan Pola Konsumsi Petani Karet Di Desa Marga Sakti Kecamatan 

Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas”, Vol.2 (2018) 
12 Sri Wahyuni, Ikhsan Gunawan, dan Edward Bahar, “Analisis Faktor 

Poduksi Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Karet”, Vol. 1 No. 2 (2013) 
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suhu udara 250C – 31oC dan merupakan daerah beriklim 

tropis (BPS Kampar, 2010). Faktor-faktor tersebut dijadikan 

pedoman dalam menentukan tipe usahatani. Usaha 

perkebunan karet menjadi usaha yang sangat sesuai dan 

menguntungkan di Desa Sei. Tonang dikarenakan keadaan 

alam, iklim dan struktur yang sesuai untuk komoditi 

tersebut. Pendapatan rumah tangga petani karet di Desa Sei. 

Tonang berkisar antara Rp. 2.095.913 – Rp. 15.429.336. 

Dengan ratarata pendapatan Rp.6.042.585. yang terdiri dari 

pendapatan sektor pertanian 97,26 % dan di luar sektor 

pertanian 2,74. Distribusi pendapatan rumah tangga petani 

karet sudah cukup merata dengan Angka Indeks Gini Rasio 

sebesar 0,20 dan tingkat ketimpangan pendapatan rendah 

serta Kurva Lorenz mendekati garis kemerataan 

sempurna.
13

 

5. Jurnal yang ditulis oleh Luis Marnisah dkk dengan judul 

“Upaya Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Petani 

Karet". Jurnal ini memiliki kesimpulan bahwa tingkat 

kemampuan pendapatan rumah tangga yang tidak mampu 

membiayai kebutuhan rumah tangga petani belum maju  91 

%dan petani maju 92 %, dengan penerapan pola tanam sela 

karet yang baik maka akan akan meningkatkan kemampuan 

pendapatan rumah tangga petani belum maju 21,95 % dan 

petani maju 24,04 % dan dengan pemanfatan waktu luang 

untuk bekerja produktif maka akan meningkatkan 

kemampuan pendapatan rumah tangga petani belum maju 

42,51 % dan petani maju 28,50 %. Apabila dilakukan petani 

belum maju secara bersamaan maka akan meningkatkan 

kemampuan pendapatan rumah tangga petani belum maju 

menjadi  155 % dan petani maju menjadi 144,5 %, dengan 

peningkatan ini berarti petani belum maju dan petani maju 

akan mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya pada 

waktu melakukan peremajaan kebun karetnya karena 

                                                           
13Eliza, ShoreaKhaswarina dan Melysari Nasution, "Distribusi Pendapatan 

Petani Karet di Desa Sei. Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar", 

Vol.4 No.2 (2014) 
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kemampuan ekonomis petani > 100 %, Pendapatan 

rumah tangga petani maju dan petani belum maju untuk 

membiayai kebutuhan rumah tangganya dapat ditingkatkan 

melalui penerapan pola tanaman sela karet tumpang sari dan 

tumpang gilir serta pemanfaatan waktu luang untuk bekerja 

produktif. Terdapat perbedaan yang signifikan antara 

tingkat kemampuan pendapatan rumah tangga petani maju 

dengan petani belum maju untuk membiayai kebutuhan 

rumah tangganya. Rata-rata tingkat kemampuan pendapatan 

rumah tangga petani maju 129 % dari rata-rata tingkat 

kemampuan pendapatan rumah tangga petani belum maju. 

Petani maju dan petani belum maju yang sudah  melakukan 

peremajaan kebun karetnya tetapi belum berproduksi tidak 

mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya, sedangkan 

petani maju dan petani belum maju yang belum melakukan 

peremajaan kebun karet mampu membiayai kebutuhan 

rumah tangganya.
14

 

 

I. Metode Penelitian   

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang 

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data penelitian 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.   

1. Jenis dan Sifat Penelitian   

a. Jenis Penelitian   

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan  dilapangan 

dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
15

Penelitian 

lapangan dilakukan dengan menggali data yang 

bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap 

responden yang ada di Donomulyo. 

 

 

                                                           
14 Luis Marnisahdkk, "Upaya Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga 

Petani Karet", Vol.1 No.1 (2017) 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2014) 
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b. Sifat Penelitian   

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

secermat mungkin mengenai sesuatu yang menjadi objek, 

gejala atau kelompok tertentu serta menjawab persoalan-

persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi 

saat ini.
16

 

 

2. Data dan Sumber Data  

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini, 

peneliti membaginya dalam dua kategori yaitu:  

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber 

pertama baik dari individu atau perorangan seperti data 

hasil dari wawancara.
17

 Yang menjadi data primer 

dalam penelitian ini adalah petani karet Desa 

Donomulyo.  

b. Data sekunder digunakan untuk mendukung data 

primer.
17

  Dalam hal ini peneliti memperoleh data 

sekunder dari lembaga atau instansi yang terkait dengan 

penelitian seperti kantor desa setempat, Dinas Pertanian 

Kabupaten Way Kanan dan BPS Kabupaten Way 

Kanan.  

 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi yang diambil oleh penulis di daerah 

penelitian sangat luas aspek analisisnya yaitu pendapatan 

petani karet di Kecamatan Banjit. Namun karena aspek 

penelitian sangat luas penulis mengambil sampel hanya 6 

dusun. Yaitu Dusun Mojokerto, Tulung Agung, Setya bakti, 

Malang, Demak dan Sidomulyo. 

Sampel merupakan sebagian dari seluruh objek 

penelitian yang diambil yang mewakili seluruh populasi. 

                                                           
16 Ibid.206   
17Hesein Umar, Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran, (Jakarta: 

PT. Radja Grafindo Persada 1997) 
17 Ibid.44  
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Sampel yang diambil sebanyak 85 orang petani karet di 

Kecamatan Banjit Kabupaten WayKanan. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

boring sampling (Secara acak sederhana), karena objek 

terlalu luas. 

Tabel 1.2 

Jumlah populasi dan sampel petani karet 

Desa Donomulyo 

No Nama 

Dusun 

Populasi 

(KK) 

Sampel(KK) 

1 Malang 15 10 

2 Tulung 

Agung 

10 5 

3 Mojokerto 20 10 

4 Sidomulyo 15 5 

5 Setya Bakti 10 5 

6 Demak 15 5 

 Jumlah 85 40 

 

Peneliti hanya mengambil 6 dusun dari keseluruhan 

dusun dikarenakan karena objek terlalu luas dan keterbatasan 

waktu peneltian, maka penulis mengambil desa yang  mayoritas 

masyarakatnya petani karet. 

 

4. Pengumpulan Data   

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 

metode sebagai berikut:   

a. Metode observasi 

Metode observasi adalah suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

pengamatan dan ingatan, penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 



 

 

17 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
18

  

Metode observasi penulis gunakan untuk membuktikan 

data yang diperoleh selama penelitian. Dengan 

menerapkan metode observasi non-partisipan, dimana 

penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil 

bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh para 

petani karet. Penulis menggunakan metode ini sebagai 

pelengkap yaitu untuk membuktikan kebenaran data 

yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan.     

b. Wawancara   

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab langsung kepada obyek yang 

diteliti atau kepada perantara yang mengetahui 

persoalan dari obyek yang diteliti.
19

 Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode wawancara dan 

penulis tujukan kepada responden dalam hal ini para 

petani karet di Desa Donomulyo. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian kualitatif atau 

deskriptif tidak hanya sebatas pada pengumpulan data dan 

penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interprestasi 

data tentang makna data itu.  

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan 

tema dan dapat dirumuskan hepotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Bogdan dan Byglen, seperti yang 

dikutip oleh Tanzeh mengemukakan analisis data yaitu proses 

pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara 

ditemukan 

Analisis data kualitatif adalah mereduksi data, 

menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data 

                                                           
18 Ibid.203 
19 Ibid.194   
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diartikan sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak 

penting dari data yang telah terkumpul. Penyajian data 

diartikan sebagai penyajian informasi yang tersusun. 

Kesimpulan data diartikan sebagai tafsiran atau interpretasi 

terhadap data yang telah disajikan. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif tidak kegiatan pengkuantifikasian 

(menghitung).  

Analisis data penelitian kualitatif adalah suatu proses 

yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling 

keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data 

yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau 

tipologi. Aktivitas peneliti dalam menganalisis data adalah 

menentukan data penting, menginterpretasikan, 

mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan 

mencari hubungan antara kelompok-kelompok. 

Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data 

di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses 

klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan 

langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi 

lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan 

pernyataapernyataan yang sangat memungkinkan dianggap 

mendasar dan universal. 

Data yang didapat dilapangan dicatat dalam bentuk 

catatan lapangan, setiap data yang terkumpul dicatat, setelah 

itu dianalisis dengan melihat semua data yang diperoleh. Data 

yang didapat di lapangan adalah upaya yang dilakukan petani 

karet untuk memenuhi kebutuhan ekonominya pada musim 

hujan dan kendala yang mereka hadapi dalam melakukan 

upaya tersebut. Data yang diperoleh baik dari hasil 

pengamatan maupun hasil wawancara dianalisis secara 

kualitatif, berdasarkan kemampuan dan interpretasi penelitian 

dengan dukungan data primer dan data sekunder yang 

didasarkan pada teori yang telah dipelajari.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan 

setelah selesai di lapangan. Hal ini sebagaimana diungkap 
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Nasution dalam Sugiyomo bahwa analisis data dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian. Namun demikian analisis data lebih difokuskan 

selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan 

data.  

Analisis data selama di lapangan sebagaimana 

dinyatakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 

berlangsung terus menerus sampai tuntas dengan aktivitasnya 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.
20

 

 

J. Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

Bab I. Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.   

Bab II. Landasan Teori   

Bab ini bersisi teori-teori relevan dan terkait dengan tema 

skripsi.   

Bab III. Deskripsi Objek Penelitian  

Bab ini berisi tentang penggambaran objek penelitian 

yang dilakukan oleh penulis secara umum, serta fakta dan data 

penelitian yang diperoleh oleh penulis.  

Bab IV. Analisis Penelitian   

Bab ini berisi tentang hasil analisis data penelitian serta 

temuan penelitian yang dilakukan penulis.  

Bab V. Penutup   

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 

                                                           
20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif dan R & 

D, (Bandung : Alfabeta, 2008) 
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Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi 

data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran 

dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai 

langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait 

dengan hasil penelitian yang bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian strategi pengeloaan 

1. Pengertian Strategi  

Strategi merupakan ilmu dan seni dengan menggunakan 

semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu. 

Selain itu, bisa juga diartikan sebagai rencana yang telah 

dipikirkan dengan cermat untuk mencapai sararan 

tertentu.
21

Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategia 

(stratios: militer dan ag: memimpin), yang artinya seni atau 

ilmu untuk menjadi seorang jendral, konsep ini relevan 

dengan situasi zaman dulu yang sering dikenali dengan perang 

agar dapat selalu memenangkan perang, dimana jendral 

dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar 

dapat selalu memenangkan perang.
22

 

Strategi merupakan penempatan misi dan sasaran dari 

sebuah organisasi atau perusahaan dengan mengikat berbagai 

kekuatan baik secara internal dan eksternal, perumusan 

kebijakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Kemudian 

memastikan implementasinya secara cermat dan tepat, 

sehingga tujuan dan sasaran utama dari organisasi atau 

perusahaan dapat tercapai secara maksimal. 

Menurut Griffin Strategi adalah rencana komprehensif 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
23

 

Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, Strategi 

diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan 

manajerial dimana individu dan kelompok memperoleh apa 

                                                           
21  Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001) 
22 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Azkia Publisher, 2002) 
23 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis,(Jakarta: Rineka Cipta,2009) 
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yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan 

dan mempertahankan produk dan nilaik dengan pihak lain.
24

 

Dalam istilah manajemen, srategi adalah rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan 

saling berhubungan dalam waktu dan ukuran. Dalam 

perusahaan, strategi merupakan salah satu faktor terpenting 

agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Strategi 

menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang 

dipilih dan merupakan fenomena untuk mengalokasikan 

sumber daya usaha organisasi.
25

 Gita Danuprata mengatakan 

strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program 

tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
26

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taktik 

adalah rencana atau tindakan yang bersistem untuk mencapai 

tujuan, siasat, muslihat. Strategi diartikan adalah suatu 

rencana kegiatan yang menyeluruh yang disusun secara 

sistematis dan bersifat umum, karena itu dapat diketahui oleh 

setiap orang dalam perusahaan maupun luar perusahaan. 

Strategi yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini 

ialah cara melakukan peremajaan tanaman karet dengan 

menggantinya dengan bibit unggul pilihan serta melakukan 

perawatan secara kondusif dan teratur. Tidak lupa dengan 

pemberian obat-obatan serta pemberian pupuk secara teratur 

dan rutin tiap waktu yang ditentukan. 

a. Kelas Strategi 

Dalam suatu organisasi terdapat tipe kelas strategi, yaitu 

kelas korporasi, kelas unit bisnis atau lini bisnis, dan kelas 

fungsional:
27

 

                                                           
24 Setyo Soedrajat, manajemen pemasaran jasa bank,(Jakarta:ikral Mandiri 

Abadi 1948) 
25Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) 
26 Gita Danupranata, Strategi Pengembangan Manajemen, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, tt) 
27 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Prinsip dan Dinamika Pemasaran 

(Yogyakarta: J&J Learning, 2000) 
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1) Strategi kelas korporasi, dirumuskan oleh manajemen 

puncak yang mengatur dan operasi organisasi yang 

memiliki lini atau unit bisnis lebih dari satu. 

2) Strategi kelas unit bisnis, lebih diarahkan pada 

pengelolaan kegiatan dan operasi suatu bisnis tertentu. 

3) Strategi kelas fungsional merupakan strategi dalam 

kerangka fungsi-fungsi manajemen yang dapat 

mendukung strategi level unit bisnis. 

b. Jenis Strategi 

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan 

berdasarkan 3 (tiga) jenis strategi, yaitu: strategi 

manajemen, strategi invesasi, dan strategi bisnis:
28

 

1) Strategi manajemen, meliputi strategi yang dapat 

dilakukan dengan orientasi pengembangan strategi 

secara makro, misalnya: strategi pengembangan 

produk, strategi penerapan harga, strategi akuisis, 

strategi pengembangan pasar dan sebagainya. Adapun 

langkah yang ditempuh adalah dengan perumusan 

strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. 

2) Strategi investasi, merupakan kegiatan yang 

berorientasi pada investasi, misalnya: apakah 

organisasi ingin melakukan strategi pertumbuhan 

yang agresif. 

3) Strategi bisnis, sering juga disebut sebagai strategi 

bisnis secara fungsional karena strategi berorientasi 

pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya: 

strategi pemasaran, strategi produk atau operasional, 

strategi distribusi, strategi organisasi dan sebagainya. 

4) Strategi pemasaran sering disebut juga sebagai 

manajemen pemasaran yang mencakup beberapa hal 

istilah kesempatan, kepemilikan, sasaran, 

pengembangan strategi, perumusan rencana 

implementasi serta pengawasan. 

 

                                                           
28  Freddy Rangkuti, Strategi Pemasaran dan Bisnis, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2002) 
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c. Bentuk Strategi 

Adapun bentuk-bentuk strategi dapat dibagi 

menjadi 4 (empat) bagian, yaitu diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1) Strategi organisasi (corporate strategy), yaitu suatu 

strategi yang berkaitan dengan perumusan  misi, 

tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif stratejik. 

2) Strategi program (program strategy), yaitu strategi 

yang lebih memperhatikan pada implikasi-implikasi 

dari program tertentu 

3) Strategi pendukung sumber daya (recourse support 

strategy), yaitu strategi yang memusatkan perhatian 

dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya 

esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas 

kinerja dari perusahaan, yang terdiri dari keuangan, 

tenaga, dan teknologi. 

4) Strategi kelembagaan (institutional strategy), yaitu 

strategi yang mengutamakan pengembangan 

kemampuan dari organisasi untuk melaksanakan 

tugas, fungsi, dan tujuan yang stratejik.
29

 

 

2. Tipe-tipe Strategi     

David, Strategic Management (2001) mendefinisikan tipe 

strategi sebagai strategi alternatif yang dapat dikejar 

perusahaan. Jika perusahaan menjalankan beberapa strategi 

risiko sekaligus, hal tersebut dapat menjadi sangat berisiko. 

Maka, perusahaan harus mengutamakan prioritas dan sumber 

daya terbatas yang dimiliki perusahaan.
30

 

a Strategi Integrasi  

Strategi integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan 

integrasi horizontal secara kolektif disebut sebagai integrasi  

vertikal (vertical integration). Integrasi vertikal 

                                                           
29 J. Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan 

Organisasi Non Profit (Jakarta: Garsindo, 2015) 
30Ibid.143 
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memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali 

atas distributor, pemasok (supplier), dan pesIntegras. 

1) Strategi integrasi ke depan  

Berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan 

atau kendali yang lebih besar atas distributor.  

2) Strategi integrasi ke belakang  

Strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali 

yang lebih besar atas pemasok perusahaan. Strategi 

tersebut sangat tepat ketika pemasok perusahaan yang 

ada saat ini tidak bisa diandalkan, terlampau mahal, 

atau tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan.  

3) Strategi integrasi horizontal  

Strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali 

yang lebih besar atas pesaing perusahaan. Merger, 

akuisisi, dan pengambilan di antara pesaing 

memungkinkan peningkatan skala ekonomi serta 

mendorong transfer sumber daya dan kompetensi.  

b Strategi Intensif  

Terbagi menjadi analisis strategi ke dalam pasar dan 

produk. Dapat digunakan pada saat menentukan strategi 

atas produk baru atau penawaran produk baru di pasar yang 

ada ataupun pasar yang baru. Penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, dan pengembangan produk disebut 

sebagai strategi intensif untuk meningkatkan posisi 

kompetitif suatu perusahaan dengan produk yang ada saat 

ini.  

1) Strategi Penetrasi pasar  

Penetrasi pasar adalah strategi yang mengusahakan 

peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa 

yang ada di pasar saat ini melalui upaya pemasaran 

yang lebih besar.  

2) Strategi pengembangan pasar  

Pengembangan pasar meliputi pengenalan produk 

atau jasa yang ada saat ini ke wilayah-wilayah 

geografis yang baru. 
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3) Strategi pengembangan produk  

Strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan 

dengan cara memperbaiki atau memodifikasi 

produk atau jasa yang ada saat ini. 

c Strategi diversifikasi  

Ada dua tipe umum strategi diversifikasi, yaitu 

terkait dan tidak terkait. Dikatakan terkait apabila rantai 

nilai bisnis memiliki kesesuaian strategik lintas bisnis yang 

bernilai secara kompetitif. Bisnis dikatakan tidak terkait 

apabila rantai nilai bisnis yang bernilai secara kompetitif 

yang terbagi menjadi dua yaitu horizontal ditujukan kepada 

customer yang sudah ada dan conglimerate ditujukan bagi 

customer baru.  

d Strategi Defensif  

Perusahaan dapat melakukan penciutan, divestasi, 

dan likuidasi. Penciutan terjadi apabila perusahaan 

melakukan pengelompokan ulang melalui pengurangi biaya 

dan aset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun.   

Divestasi adalah menjual satu divisi atau bagian dari suatu 

perusahaan. Divestasi dapat menjadi bagian dari 

keseluruhan strategi penciutan untuk membebaskan 

organisasi dari bisnis yang tidak lebih menguntungkan, 

yang membutuhkan terlalu banyak modal atau yang tidak 

begitu sesuai dengan aktivitas perusahaan yang lain. 

Likuidasi adalah menjual seluruh aset perusahaan secara 

terpisah-pisah untuk kekayaan berwujudnya. 

 

3. Strategi Pengelolaan  

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia disebutkan 

bahwa pengelolaan berarti proses, cara, atau perbuatan 

mengelola, sedangkan mengelola berarti proses yang 

menyelenggarakan atau memberikan pengawasan pada semua 

hal yang terlibat dalam pelaksanaan agar sesuatu yang 

dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efesien 

dalam pencapaian tujuan. Pengelolaan disebut sebagai proses, 
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atau cara yang berarti suatu rangkaian kegiatan yang 

berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.
 
Sedangkan strategi merupakan perencanaan yang 

cermat dari segala kegiatan yang dilaksanakan agar dapat 

mencapai sasaran sesuai dengan harapan. 

Dengan demikian, strategi pengelolaan dapat diartikan 

sebagai upaya dalam melakukan analisis terhadap kondisi 

pasar, kawasan baik internal maupun eksternal yang meliputi 

kelemahan, kekuatan, kondisi pasar, dan peluang serta 

ancaman yang dihadapi kemudian diambil jalan alternatif 

untuk menentukan strategi yang akan dilakukan kedepannya. 

Pengertian diatas, dapat dipahami bahwa strategi pengelolaan 

merupakan segala sesuatu yang dilaksanakan untuk 

memperbaiki pelaksanan pekerjaan yang sekarang maupun 

yang akan datang memberikan informasi, pengarahan 

pengaturan, dan pedoman dalam pengelolaan usaha. 

 

B. Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh 

para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai 

balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan 

dalam turut serta membangun produk nasional.
31

 

a Pendapatan 

Menurut Poerwadarminto, pendapatan adalah hasil 

pencarian atau memperoleh dari usaha dan bekerja. 

Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima 

seseorang baik berupa uang atau barang yang merupakan 

hasil kerja atau usaha. Ada tiga kategori pendapatan yaitu: 

1) Pendapatan berupa uang yaitu penghasilan berupa uang 

yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya 

sebagai balas jasa atau konta prestasi. 

                                                           
31 SoediyonoReksoprayitno, Ekonomi Makro, (Yogyakarta: BPFE UGM, 

2009) 
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2) Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan 

yang sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu 

berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang 

dan jasa. 

3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah 

segala penerimaan yang bersifat transfer redistributif 

dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan 

rumah tangga.
32

 

b Keluarga 

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih 

yang hidup bersama dengan keterikatan aturan,emosional 

dan individu mempunyai peran masing-masing yang 

merupakan bagian dari keluarga. Keluarga adalah unit 

terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan 

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 

Menurut Pujisuwarno keluarga adalah suatu ikatan 

persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang 

dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama seorang 

laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian 

dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, 

dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Dari ketiaga 

pendapat di atas   dapat   disimpulkan   bahwa keluarga 

merupakan dua individu yang membentuk kelompok kecil 

melalui ikatan perkawinan yang sah dan mengharapkan 

adanyaKeturunan serta melakukan pemenuhan kebutuhan 

hidup.
33

 

c Pendapatan keluarga 

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil 

dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam 

rumah tangga. Pendapatan rumah tangga merupakan balas 

karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena 

                                                           
32 Asri Wahyu Astuti, Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Kaluarga di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, 

(Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013) 
33 Ibid.26 
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sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. 

Pendapatan dapat berupa uang maupun barang. Misalnya, 

berupa santunan baik berupa kebutuhan pokok seperti beras, 

minyak, sayur mayur dan lain sebagainya. Pada umumnya 

pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa 

uang dan pendapatan riil berupa barang. 

Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada 

pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan 

jumlah keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan 

pendapatan subsistem. 

1) Pendapatan formal adalah segala penghasilan yang 

diperoleh melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan 

pokok. 

2) Pendapatan informal merupakan penghasilan yang 

diperoleh melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan 

pokoknya. 

3) Pendapatan subsistem adalah pendapatan yang 

diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang 

dan terjadi bila produksi dan konsumsi terletak disatu 

tangan atau masyarakat kecil.
34

 

d Metode perhitungan pendekatan pendapatan 

1) Pendekatan hasil produk 

Besarnya pendapatan dapat dihitung dengan 

mengmpulkan data tentang hasil akhir barang dan jasa 

untuk suatu unit produksi yang menghasilkan barang 

dan jasa. 

2) Pendekatan pendapatan 

Pendapatan dapat dihitung dengan mengumpulkan data 

tentang pendapatan yang diperoleh oleh suatu rumah 

tangga keluarga. 

 

3) Pendekatan pengeluaran 

                                                           
34 Sugeng Haryanto, Peran Aktif Wanita dalam meningkatkan Pendapatan 

Rumah Tangga Miskin (Studi Kasis Pada Wanita Pemecah Batu di Pucanganak 

Kecamatan Tugu Trenggale, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.9 No.2, (Desember 

2008) 
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Menghitung besarnya pendapatan dengan 

menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan 

oleh suatu unit ekonomi. 

e Tingkat pendapatan keluarga 

Tingkat pendapatan keluarga merupakan pendapatan 

atau penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, 

sedang hingga tinggi. Tingkat pendapatan setiap keluarga 

berbeda-beda. Terjadinya perbedaan tersebut dipengaruhi 

oleh banyak faktor, antara lain jenis pekerjaan, jumlah 

anggota keluarga yang bekerja.
35

 

2. Macam-macam Pendapatan  

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, 

adapun menurut Lipsey pendapatan dapat dibagi menjadi dua 

macam yaitu: 

a Perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau 

dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan 

pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan 

perorangan dibayar untuk pajak, sebagian ditabung untuk 

rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak 

penghasilan. 

b Gaisposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang 

dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu 

pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak 

penghasilan. 

 

3. Sumber pendapatan 

Pendapatan merupakan total penerimaan (uang dan bukan 

uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode 

tertentu. Berikut tiga sumber penerimaan rumah tangga, yaitu: 

a Pendapatan dari gaji dan upah 

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan 

menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara 

teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada 
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beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Keahlian (Skiil) 

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki 

seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang 

dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian 

yang dibutuhkan semakin tinggi, karena itu gaji dan 

upahnya makin tinggi. 

2) Mutu modal manusia (Human capital) 

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, 

keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik 

karena bakat bawaan (inbord) maupun hasil pendidikan 

dan latihan. 

3) Kondisi kerja (Working conditions) 

Yang dimaksud dengan kondisi kerja adalah 

lingkungan dimana seseorang bekerja. Penuh resiko 

atau tidak. Kondisi kerja dianggap makin berat, bila 

resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi. 

Untuk pekerjaan yang makin beresiko tinggi, upah atau 

gaji makin besar, walaupun tingkat keahlian yang 

dibutuhkan tidak jauh berbeda. 

b Pendapatan dari aset produktif. 

Aset produktif adalah aset yang memberikan 

pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua 

kelompok aset produktif, yaitu: 

1) Aset financial, seperti deposito yang menghasilkan 

pendapatan saham yang mendapatkan dividen dan 

keuntungan atas modal bila diperjualbelikan. 

2) Aset bukan financial, seperti rumah yang memberikan 

penghasilan sewa. 

c Pendapatan dari pemerintah. 

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan 

transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai 

balas jasa atas input yang diberikan. Negara-negara yang 

telah maju, penerimaan transfer diberikan, dalam bentuk 
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tunjangan penghasilan bagi para penganggur, jaminan sosial 

bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.
36

 

Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji di 

seluruh rumah tangga atau masyarakat disebabkan oleh 

perbedaan dalam karakteristik pekerjaan (keahlian, 

pelatihan, pendidikan, pengalaman, dan seterusnya). 

Pendapatan masyarakat juga beragam menurut jumlah 

anggota didalam rumah tangga yang bekerja. Adapun 

jumlah properti yang dihasilkan oleh rumah tangga 

bergantung pada jumlah dan jenis hak milik yang 

dimilikinya. Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah 

mengalir secara substansial, tapi tidak secara eksklusif 

ditujukan pada masyarakat yang berpendapatan lebih 

rendah. Kecuali untuk jaminan sosial, pembayaran transfer 

dirancang secara umum untuk memberikan pendapatan 

pada orang yang membutuhkan.
37

 

Pada dasarnya, perekonomian secara keseluruhan 

itu merupakan gabungan dari sekian banyak rumah tangga 

dan perusahaan di dalamnya, yang satu sama lain terus 

berinteraksi di berbagai pasar (pasar output, pasar tenaga 

kerja, dan sebagainya). Seseorang yang memiliki 

pendapatan tinggi tentunya akan relatif mudah mencukupi 

berbagai kebutuhan hidupnya, bahkan cenderung untuk 

menikmati kemewahan. Tidak mengherankan jika orang-

orang yang berpendapatan tinggi menikmati standar hidup 

yang lebih tinggi pula, mulai dari perumahan yang lebih 

menyenangkan, perawatan kesehatan yang lebih bermutu 

dan sebagainya.
38

 

Dalam bukunya Sukarno Wibowo dan Dedi 

Supriadi, Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan 

kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber yaitu: 
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37Karl E. Case, Ray C. Fair, Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan, (Jakarta: 

Erlagga, 2007) 
38Ibid.124 
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1) Pendapatan melalui tenaga individu 

2) Laba perdagangan 

3) Pendapatan dari nasib baik 

Contoh dari ketiga sumber pendapatan tersebut 

adalah pendapatan melalui warisan, menemukan harta 

terpendam, atau mendapat hadiah. Ia menandaskan bahwa 

berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara 

sah dan tidak melanggar hukum Agama.
39

 

Harapan yang ingin dicapai oleh setiap rumah 

tangga adalah ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, 

harapan artinya sebuah keinginan terjadi sesuatu. Setiap 

keluarga pasti mempunyai harapan, karena tanpa harapan 

keluarga tiada artinya seseorang yang tidak memiliki 

harapan berarti tidak dapat diharapkan lagi. Menurut 

kodratnya dan dorongan kebutuhan hidup. Dorongan kodrat 

itu ialah menangis, tertawa, berpikir, berkata, dan 

sebagainya. Adapun yang menjadi dorongan kebutuhan 

hidup adalah dorongan untuk mencapai kebutuhan jasmani 

dan rohani. 

Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang 

meliputi pangan, sandang, dan papan, sedangkan kebutuhan 

rohani adalah kebahagiaan, kesejahteraan, kepuasan, 

hiburan, dan sebagainya. Abraham Maskow 

mengategorikan kebutuhan manusia menjadi lima macam, 

yang merupakan lima harapan manusia, yaitu: 

1) Harapan untuk memperoleh keberlangsungan hidup 

2) Harapan untuk memperoleh keamanan. 

3) Harapa untuk memiliki hak dan kewajiban untuk 

mencintai dan dicintai. 

4) Harapan memperoleh status atau untuk menerima atau 

diakui lingkungan. 

5) Harapan untuk memperoleh perwujudan dan cita-cita.
40

 

Dari pernyataan Abraham Maslow, bahwa harapan 

seseorang merupakan sebuah keinginan yang akan dicapai, 
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dalam hal ini rumah tangga memiliki tujuan dan harapan 

dari aktivitas yang dilakukannya baik berupa harapan dan 

tujuan yang bermaksud maupun tidak berwujud, dari 

harapan dan tujuan ini sebuah keluarga akan memperoleh 

dorongan untuk mencapainya, aktivitas yang akan 

dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan bersumber dari 

berbagai aktivitas yang dilakukan oleh setiap rumah tangga, 

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya 

mayoritas yang dilakukan laki-laki maupun perempuan 

adalah buruh, dagang, dan pertaian. Aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh masing-masing rumah tangga memiliki 

tujuan dan harapan yang relatif sama yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga dari waktu kewaktu, sehingga 

dengan harapan tidak akan kekurangan pasokan pendapatan 

untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari.
41

 

 

4. Indikator pendapatan 

Pendapatan masyarakat sangat tergantung dari lapangan 

usaha, pangkat dan jabatan kerja, tingkat pendidikan umum, 

produktivitas, prospek usaha, permodalan dan lain-lain. Faktor-

faktor tersebut menjadi penyebab perbedaan tingkat pendapatan 

penduduk. Indikator distribusi pendapatan yang akan 

memberikan petunjuk aspek pemerataan pendapatan yang telah 

tercapai. Asumsi ini menjadi acuan dalam kajian untuk 

mengukur pendapatan masyarakat.
42

 

Besarnya pendapatan dalam penelitian ini adalah seberapa 

besar uang yang diperoleh oleh seseorang dalam satu bulan 

berdasarkan jenis pekerjaannya. Tingkat pendapatan masyarakat 

salah satu indikator yang berpengaruh terhadap ekonomi 

masyarakat, bahkan tingkat pendapatan merupakan faktor 

penting dalam kaitannya terhadap kualitas ekonomi masyarakat 

karena tingkat pendidikan yang tinggi jika tidak disertai dengan 
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tingkat pendapatan yang memakai tentu tidak mendukung 

terhadap tercipatanya ekonomi masyarakat yang memadai.
43

 

 

5. Pendapatan dalam Islam 

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan 

barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh 

masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari 

syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai 

suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, manum 

berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur 

keberhasilan pembangunan. 

Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan 

atas kegiatan yang telah dilakukannya. Setiap kepala keluarga 

mempunyai keuntungan hidup terhadap besarnya pendapatan 

yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari 

kebutuhan pangan, sandang, papan dan beragam kebutuhan 

lainnya. 

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk 

mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam 

standar hidup yang baik (nishab) adalah hal yang paling 

mendasari distribusi, retribusi kekayaan, setelah itu baru 

dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, 

bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-

orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan 

yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan 

firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97: 
44
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Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik 

laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, 

maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri 

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan”(QS.An-Nahl:97). 
45

 

Al-Quran memberi penekanan utama terhadap pekerjaan 

dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di 

bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan 

masing-masing. 

 

C. Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan 

yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep 

ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi 

ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap 

aktifitasnya.   

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu 

ilmu yang mempelajari perilaku manusia  dalam usaha untuk 

memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang 

terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut 

mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang 

tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi 

tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan 

yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus 

diterima. 
46

 

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan 

sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup 

islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah 

dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial 

yang tentu saja tidak bebas dari nilainilai moral. 
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Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus 

dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam 

pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.  

a Muhammad Abdul Manan  

Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi masyarakat yang Diilhami oleh nilai-nilai Islam. 

b Umer Chapra  

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan 

yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia 

melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas 

yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran 

Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa 

perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa 

ketidakseimbangan lingkungan.
47

 

c Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, 

singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi 

orang Islam representatif dalam masyarakat muslim 

moderen.
48

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang berupaya untuk memandang, 

menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.     

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak 

hanya Mempelajari individu sosial melainkan juga manusia 

dengan bakat religius manusia itu sendiri.   

Ilmu Ekonomi Syariah adalah ilmu yang 

mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual 

dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun 

konsumsi berdasarkan Syariat Islam yang bersumberAl-
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Quran dan As-Sunnah serta Ijma para ulama dengan tujuan 

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

2. Karakteristik Ekonomi Islam 

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak 

prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yag 

sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas 

tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berprilaku 

sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya 

sedikit system ekonomi. Ekonomi syariahMenekankan kepada 4 

sifat, antara lain:  

a Kesatuan (unity) 

b Keseimbangan (equilibrium)  

c Kebebasan (free will) 

d Tanggung Jawab (responsibility)  

Al-Quran mendorong umat Islam untuk mengusai dan 

memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala 

yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, 

industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang 

ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.
49

 

Sebagaimana firman Allah : 

                   

                          

                     

                    

 (QS. Al-Hasyr : 7) 

Artinya : “ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari 

penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orangorang miskin dan 
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orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara 

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.  

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. 

                          

                       

QS. An-Nuur : 37)  

Artinya : “ laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak 

(pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) 

mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. 

Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 

penglihatan menjadi goncang.”
50

 

                  

                          

                            

                          

              

QS. Al-Baqarah : 275)  

Artinya : “ orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
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mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
51

 

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur‟an melarang 

Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan 

melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan 

takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, 

dan cara-cara batil lainnya. 

 

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam  

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam 

memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi 

Islam. Sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, Khurshid Ahmad 

mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: Prinsip 

tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah.  Mahmud 

Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan 

dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: al-ukhuwwa 

(persaudaraan), al-ihsan (berbuat baik), al-nasihah (memberi 

nasihat), al-istiqamah (teguh pendirian), dan altaqwa (bersikap 

takwa).  Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam Islamic 

Social Framework sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, 

struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah 

struktural, yaitu: (1) trusteeship of man (perwalian manusia); (2) 

co-operation (kerja sama); (3) limite private property (pemilikan 

pribadi yang terbatas); dan (4) state enterprise (perusahaan 

negara).
52

 

Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam 

didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, 

kenabian, khilafah, dan Ma’ad (hasil).  Menurut Metwally yang 
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dikutip Zainul Arifin,
53

prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara 

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:  

a Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya 

dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada 

manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan 

seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi 

kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan 

untuk orang lain. Namun yang terpentirig adalah bahwa 

kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat 

nanti.   

b mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, 

termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. 

Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan 

masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan 

yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang 

menghancurkan masyarakat.   

c Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja 

sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, 

penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus 

berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur’an: 

                      

                      

           

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta sesamamu dengan jalan batil, 

kecuali dengan perdagangan yang dilakukan 

secara suka sama suka di antara kalian…’ (QS 

4:29).
54

 

1) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai 

kapital produktif yang, akan meningkatkan besaran 

produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat. Al Qur’an mengungkapkan bahwa “Apa 

yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta 

rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk 

Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anakanak yatim, 

orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, 

supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kalian..,” (QS:57:7). Oleh 

karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya 

akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang 

saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi 

kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh 

monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang 

merupakan kepentingan umum.  

2) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan 

penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang 

banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang 

menyatakan bahwa, “Masyarakat punya hak yang sama 

atas air, padang rumput dan api.” Sunnah Rasulullah 

tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang 

ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, 

bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. 

Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk 

keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh 

dikuasai oleh individu.   

3) Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari 

akhirat, seperti diuraikan dalam Al Qur’an:   

                    

             

Artinya:  Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi 

padas hari yang padsa waktu itu kamu semua 

dikembalikan kepada Allah. Kemudian maing-

masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap 

apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka 
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sedikitpun tidask dianiana (dirugikan).(QS 

2:281).
55

 

Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, 

perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, 

dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Yaitu 

1) Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran 

tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat 

merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang 

kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), 

yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang 

membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat 

dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua 

kekayaan yang tidak produktif (idle assets), termasuk di 

dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan 

permata, pendapatan bersih dari transaksi (net earning 

from transaction), dan 10% (sepuluh persen) dari 

pendapatan bersih investasi. 

2) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas 

berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal 

dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun 

institusi lainnya. Al Qur’an secara bertahap namun jelas 

dan tegas memperingatkan kita tentang bunga.   

Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang 

pembayaran bunga. Banyak pemikir zaman dahulu yang 

berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak 

adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga 

dilarang pada zaman Yunani kuno Aristoteles adalah 

orang yang amat menentang dan melarang bunga, 

sedang Plato juga mengutuk praktek bunga.  Dalam 

Perjanjian Lama, larangan riba tercantum dalam 

Leviticus 25:27, Deutronomi23:19, Exodus 25:25 dan 

dalam Perjanjian Baru dapat dijumpai dalam Lukas 

6:35.  
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Dari banyak ayat al-Qur’an dan hadist nabi yang 

sebagian telah disebutkan di muka dapat ditarik 

beberapa prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:  

a) Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah 

untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan diberi 

kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib 

melaksanakan petunjuk-petunjuk-Nya.  

b) Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani 

kepentingan hidup manusia, dan ditundukkan 

kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. 

c) Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan hidupnya.  

d) Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan 

(produktif).  

e) Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja 

yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja 

yang dipandang sah.   

f) Hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya. 

g) Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban 

yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. 

Hak milik berfungsi sosial.  

h) Harta jangan hanya beredar di kalangan kaum kaya 

saja, tetapi diratakan, dengan jalan memenuhi 

kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah 

ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial 

berupa anjuran berbagai macam shadaqah.   

i) Harta difungsikan bagi kemakmuran bersama tidak 

hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu dengan 

jalan diperkembangkan secara sah.  

j) Harta jangan dihambur-hamburkan untuk 

memenuhi kenikmatan melampaui batas. 

Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha 

hendaklah dalam batas yang dibenarkan syara’.  

k) Memenuhi kebutuhan hidup jangan berlebihan, 

jangan kurang tetapi secukupnya.  
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Kerja sama kemanusiaan yang bersifat saling 

menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan 

ditegakkan.   

l) Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan 

ditegakkan.    

m) Nilai kehormatan manusia dijaga dan 

dikembangkan dalam usaha memperoleh 

kecukupan kebutuhan hidup.  

n) Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka 

penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya 

tujuan, terwujudnya keadilan sosial.
56

 

 

4. Nilai-nilai Ekonomi Islam 

Nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun 

teori- teori ekonomi Islam. Rinciannya: 

a. Tauhid (Keesaan tuhan) 

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan 

tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada suatu pun yang 

layak disembah selain Allah.” Dan “tidak ada pemilik 

langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah 

adalah pencipta semesta dan isinya dan sekaligus 

pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber 

daya yang ada. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik yang 

hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” 

untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam 

Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-

sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia 

adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala 

aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber 

daya) dan manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka 

hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan 

mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk 

aktivitas ekonomi dan bisnis. 
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b. Adl (Keadilan) 

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu 

sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-membedakan 

perlakuan terhadap makluk-Nya secara zalim. Manusia 

sebagai khalifah dimuka bumi harus memelihara hukum 

Allah dibumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala 

sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, 

supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil 

dan baik. 

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia 

untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai 

“tidak menzalimi dan tidak di zalimi.”implikasi ekonomi 

dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak 

dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu 

merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, 

manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai 

golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan 

yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas 

manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang 

lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena 

kerakusannya. 

c. Nubuwwah (Kenabian) 

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, 

manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa 

mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan 

rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada 

manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di 

dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) 

keasal-muasal segala, Allah. Fungsi Rasul adalah untuk 

menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar 

mendapat keselamatan di dunia akhirat. Untuk umat 

muslim, Allah telah mengirimkan “Manusia model” yang 

terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, 

Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang rasul yang 

harus diteladani manusia pada umumnya dan pelaku 

ekonomi dan bisnis pada umumnya adalah sebagai berikut: 



 

 

47 

1) Siddiq (benar, jujur) 

2) Amanah (tanggung jawab, kepercayaan dan kredibilitas 

3) Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas 

4) Tabliq (komunikasi, keterbukaan dan pemasaran).
57

 

d. Khilafah (pemerintah) 

Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia 

diciptakan untuk menjadi khilafah di bumi artinya untuk 

menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, 

pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi 

bersabda “Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan 

dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya.” 

Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, 

kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. 

Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia 

dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya 

adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu’amalah) 

antar kelompok– termasuk dalam bidang ekonomi – agar 

kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. 

Dalam Alquran: (yaitu) orang- orang yang jika Kami 

kedudukan mereka dimuka bumi, niscaya mereka menyuruh 

berbuat baik dan mencegah dari perbuatan jahat. 

 Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang 

kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran 

utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar 

berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan 

supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. 

Semua ini dalam kerangka mencapai maqashid al- syari’ah 

(tujuan-tujuan syariah), yang menurut Imam Al-Ghajali 

adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini 

dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, 

kehormatan, dan kekayaan manusia. 

e. Ma’ad (Hasil) 

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai 

“kebangkitan” tetapi secara harfiah ma’ad berarti kembali.” 
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Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup 

manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga 

alam setelah dunia (akhirat). Pandangan dunia yang khas 

dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat 

dirumuskan sebagai:”Dunia adalah ladang akhirat.” 

Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja 

dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat 

lebih baik daripada dunia, karena itu Allah melarang kita 

untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan 

kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. 

Allah menandaskan bahwa manusia diciptakan di dunia 

untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, 

baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas 

dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas 

dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, ma’ad 

diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini 

dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, 

diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan 

bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk 

mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu 

konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.
58
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