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ABSTRAK 

 Anggota kelompok tani waringin kencana yang terletak di 

Kabupaten Pringsewu menanam tanaman pangan berupa jagung. 

Persoalan yang perlu untuk dikaji, bagaimana strategi yang 

mempengaruhi produktivitas usaha tani bagi anggota Kelompok Tani 

Waringin Kencana, Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, 

Kabupaten Pringsewu?. Kedua, bagaimana kontribusi usaha tani 

tanaman pangan berupa jagung dalam meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi anggota Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon 

Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu?. 

Ketiga, bagaimana kontribusi usaha tani tanaman pangan berupa 

jagung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota 

Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari Timur, 

Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu dalam Perspektif 

Ekonomi Islam? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui 

dan menjelaskan strategi yang mempengaruhi produktivitas usaha tani 

bagi anggota Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari 

Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Kedua, untuk 

mengetahui dan menjelaskan kontribusi usaha tani berupa tanaman 

pangan jagung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota 

Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari Timur, 

Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Ketiga, untuk 

mengetahui dan menjelaskan kontribusi usaha tani tanaman pangan 

berupa jagung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota 

Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari Timur, 

Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. Jenis dan penelitian ini termasuk dalam penelitian 

lapangan (field research) dengan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Sampel dalam 

penelitian ini yaitu 47 orang yaitu rumah tangga kelompok tani 

waringin kencana di pekon waringinsari timur, kecamatan adiluwih, 

kabupaten pringsewu. Tehnik pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk 

menganalisis data dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Aktivitas dalam analisi data yaitu mereduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

 Hasil temuan di lapangan terkait penelitian ini adalah bahwa 

penghasilan yang diperoleh petani didasarkan pada luasan tanah 
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garapan untuk menanam jagung yang dimiliki. Ukuran luasan tanah 

yang dimiliki ada yang ¼ (seperempat) hektar, ½ (seperdua) hektar, 

2/3 (dua pertiga) hektar, 1 (satu) hektar, 1 ¼ (satu seperempat) hektar, 

dan 1 ½ (satu setengah) hektar. Usaha tani juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani. Hal ini dapat diketahui berdasarkan indikator 

menurut ekonomi konvensional berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS). Menurut BPS seorang dikatakan sejahtera manakala 

memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

makanan sebesar Rp. 446.555 dan non makanan sebesar Rp. 365.842. 

di pedasaan di Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan analisis kesejahteraan menurut ekonomi Islam yang 

memandang kesejahteraan tidak hanya dari sisi materi tapi juga 

ukhrowi. 

Kata Kunci: Kontribusi Usaha Tani Jagung, Kesejahteraan 

Ekonomi Masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

The Waringin Kencana farmer group is one of the farmer 

groups located in the East Waringinsari Village, Adiluwih District, 

Pringsewu Regency.  The community's main profession is corn 

farming, but some people also grow crops such as cocoa, tomatoes, 

cassava, eggplant and cucumber.  The problems studied in this 

research are: What are the strategies that affect the productivity of 

farming for members of the Waringin Kencana farmer group?  How is 

the contribution of food crop farming in the form of corn in improving 

the economic welfare of members of the Waringin Kencana farmer 

group in an Islamic economic perspective?.  The purpose of this study 

is to explain the farming productivity strategy for the Waringin 

Kencana farmer group and to explain the contribution of the maize 

farming business in improving the economic welfare of the members 

of the Waringin Kencana farmer group, East Waringinsari Village, 

District of Adiluwih, Pringsewu Regency in an Islamic economic 

perspective. 

 This type and research is included in field research with the 

method used in this study using qualitative methods.  The sample in 

this study were 47 people, namely the households of the Waringin 

Kencana farmer group in the East Waringinsari Village, Adiluwih 

District, Pringsewu Regency.  Data collection techniques using the 

method of observation, interviews and documentation.  Meanwhile, to 

analyze the data in the qualitative data analysis is carried out 

interactively and takes place continuously until it is complete.  

Activities in data analysis are reducing data, presenting data and 

drawing conclusions. 

 The findings in the field related to strategies that affect farm 

productivity for members of the Waringin Kencana farmer group are 

the use of anti-pests for pest control, the area of arable land ownership 

and capital ownership and increased knowledge of farming.  Based on 

the results of the study, it showed that the corn harvest in terms of 

quality and quantity was strongly influenced by pests, the area of 

arable land control also affected the productivity of farming, the area 

of arable land owned by the Waringin Kencana farmer group was not 

the same, and with the increase in knowledge of farming such as 

counseling.  by officers controlling Plant Pest Organisms (POPT) and 

Agricultural Extension Officers (PPL) are expected to increase 

understanding of how to cultivate crops properly.  Based on the results 

of the study, it showed that from an Islamic economic perspective, 

members of the corn farmer group remained obedient to the existing 
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rules according to Islam and continued to follow the principles of 

agriculture according to Islam. 

Keywords: Corn Farming Contribution, Community Economic 

Welfare 
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MOTTO 

 

ۡروَا فِيهَا ِمَه ٱۡلُعيُىِن لِيَۡأُكلُىْا ِمه  ٖب َوفَجَّ ه وَِّخيٖل َوأَۡعىََّٰ ٖت مِّ
َوَجَعۡلىَا فِيهَا َجىََّّٰ

 ثََمِريِۦ َوَما َعِملَۡتًُ أَۡيِديِهۡمۚۡ أَفَََل يَۡشُكُرونَ 

 (٥٣-٥٣  :) يس

Artinya: "Dan Kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma 

dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. Agar 

mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan 

mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?"   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dalam memahami substansi yang 

dibahas pada skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan 

menguraikan penegasan terhadap judul yang telah ditentukan. 

Keberadaan penegasan judul dimaksudkan sebagai kerangka awal 

agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami fokus penelitian 

yang akan dilakukan. Sesuai judul skripsi yang telah disebutkan 

di atas, terdapat definisi beberapa istilah yang digunakan pada 

judul proposal ini, sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya.
1
 

2. Kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh 

individu atau sebuah lembaga yang kemudian memposisikan 

dirinya terhadap peran dalam sebuah kerja sama, dan 

memberikan dampak nilai dari aspek sosial dan ekonomi.
 2
 

3. Usaha Tani adalah salah satu kegiatan yang mengorganisasi 

sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha 

yang menyangkut bidang pertanian.
3
 

4. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat adalah 

peningkatan menggambarkan perubahan dari keadaan atau 

sifat yang negatif berubah menjadi positif, sedangkan hasil 

dari sebuah peningkatan berupa kuantitas dan kualitas.
4
 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: 

PT. Gramedia, 2011), h. 68 
2 https://repository.uin-suska.ac.id. Pengertian Kontribusi. Diakses tanggal 13 

Desember 2020 
3 Digilib.unila.ac.id, “Definisi Usaha Tani”. Diakses tanggal 13 Desember 

2020 
4 https://sc.syekhnurjati.ac.id. Pengertian Peningkatan Menurut para ahli. 

Diakses tanggal 13 Desember 2020 

https://repository.uin-suska.ac.id/
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5. Perspektif Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari 

berbagai masalah-masalah ekonomi yang dianalisis 

berdasarkan nilai-nilai Islam.
5
 

Berdasarkan definisi tersebut, fokus skripsi ini adalah untuk 

menganalisa estimasi modal/pengeluaran dan keuntungan/laba 

dalam satu kali musim tanam tanaman pangan berupa jagung bagi 

anggota Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari 

Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Selain itu, 

fokus skripsi ini adalah untuk menganalisa kontribusi usaha tani 

berupa tanaman pangan jagung dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi anggota Kelompok Tani Waringin 

Kencana, Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, 

Kabupaten Pringsewu. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih dan menetapkan judul sebagaimana 

diuraikan di atas sebagai judul proposal skripsi, dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

Mayoritas warga di Pekon Waringinsari Timur bekerja 

sebagai petani. Hal ini menarik untuk dikaji sehingga 

diperoleh analisa terkait kontribusi usaha tani terhadap 

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dari 

perspektif Ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga 

memetakan gagasan-gagasan inovatif yang dapat ditawarkan 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat yang berprofesi sebagai petani. 

2. Secara Subjektif  

a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang 

saat ini sedang ditempuh oleh penulis yaitu Program 

Studi Ekonomi Syariah. 

                                                             
5 M. Abd. Mannan. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. (Yogyakarta: Dana 

Bakti Prima Yasa, 1997), h. 19 
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b. Substansi skripsi ini akan memberikan pengetahuan bagi 

penulis dan pembaca tentang kontribusi usaha tani 

terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kelompok 

Tani Waringin Kencana Pekon  Waringinsari Timur 

(Studi Kasus Produktivitas Tanaman Pangan Berupa 

Jagung pada Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon 

Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten 

Pringsewu). Skripsi ini diharapkan akan menambah 

literatur kajian yang berkaitan dengan kontribusi usaha 

tani dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat, terutama di sivitas akademika Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Menurut kajian Institute for Development of Economics and 

Finance (INDEF) terdapat fenomena menurunnya minat generasi 

muda untuk menjadi petani atau memilih profesi di bidang usaha 

tani atau pertanian.
6
 Hal ini disampaikan pada acara webinar yang 

diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran di akhir tahun 

2020. Secara sederhana pertanian dapat diartikan sebagai usaha 

membudidayakan bahan makanan pokok seperti beras, palawija 

(jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian) dan tanaman-tanaman 

hortikultura yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran serta tanaman 

lain.
7
 Dengan adanya usaha pertanian, memungkinkan manusia 

dapat menikmati makanan dan minuman dari hasil pertanian. 

Hasil pertanian juga dapat didistribusikan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di 

perkotaan.  

Allah SWT sebagai maha pemberi rezeki menurunkan air 

yang membawa manfaat dari langit untuk keberkahan bumi dan 

manusia. Dengan adanya air hujan yang diturunkan-Nya maka 

                                                             
6 Kumparan.com dalam artikel berjudul “Minat Milenial Jadi Petani Menurun 

Karena Penghasilan Tak Menjanjikan”. Diakses pada 3 September 2021. 
7 Idianto, Ekonomi Pertanian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 

17 
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membuat tanah menjadi subur sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

orang-orang yang berprofesi sebagai petani untuk menanam dan 

menumbuhkan pohon-pohonan, sayur-mayur, dan buah-buahan. 

Dalam surat Qaf ayat 9 Allah SWT berfirman:  

َحبَّ ٱۡىَحِصٍذِ  ََ ٖج 
َشٗمب فَأَۢوبَۡخىَب بًِِۦ َجىََّٰ بََٰ َمبِٓء َمبٗٓء مُّ ۡىىَب ِمَه ٱىسَّ وَضَّ  )٩ : ق   (. ََ

Artinya: “Dan kami turunkan dari langit air yang banyak 

manfaatnya lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon 

dan biji-bijian tanaman yang diketam (panen).
8
  

Pada Tafsir Ibnu Katsir disebutkan pada surat Qaf ayat 9 

tersebut diuraikan bahwa Allah SWT menurunkan air hujan 

sehingga tanah menjadi subur kemudian dapat menumbuhkan 

berbagai macam tumbuhan yang subur dan berbunga serta 

keindahannya memukau pandangan mata yang menyaksikan juga 

menumbuhkan beraneka tumbuhan.
9
 Oleh karena itu, Allah SWT 

telah menyediakan fasilitas penting untuk usaha pertanian yaitu 

air hujan.  

Persoalan yang kemudian perlu untuk diteliti sehubungan 

dengan adanya fenomena penurunan minat generasi muda 

menekuni usaha pertanian sebagaimana telah diuraikan di atas 

adalah terkait kesejahteraan orang-orang yang bekerja sebagai 

petani, baik menurut indikator ekonomi konvensional maupun 

ekonomi Islam.
10

 Penelitian ini akan mencoba memetakan 

korelasi antara pekerjaan sebagai petani dan tingkat 

kesejahteraannya. Studi kasus penelitian ini berada di Pekon 

Waringinsari Timur, Adiluwih, Pringsewu. Kondisi geografis 

yang subur membuat warga dapat menanam aneka tanaman. Di 

antara komoditas yang dihasilkan oleh petani di sana adalah 

jagung, kakao, padi dan lain sebagainya. Oleh karena banyaknya 

warga yang bekerja sebagai petani, maka untuk memfasilitasi 

pengembangan usaha tani dibentuk kelompok-kelompok tani. 

                                                             
8 Al-Qur‟an dan Penjelasan Ayat Ahkam. Op.Cit., h. 519 
9 http://www.ibnukatsironline.com. Diakses pada hari minggu, 24 Januari 

2021 
10 Kumparan.com dalam artikel berjudul “Minat Milenial Jadi Petani 

Menurun Karena Penghasilan Tak Menjanjikan”. Diakses pada 3 September 2021. 

http://www.ibnukatsironline.com/
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Kelompok Tani Waringin Kencana sampai saat ini memiliki 

47 (empat puluh tujuh) anggota kelompok tani yang menanam 

tanaman pangan berupa jagung, dengan luas tanah garapan yang 

beraneka yaitu ¼ (seperempat) hektar, ½ (setengah) hektar, 2/3 

(dua pertiga) hektar, 1 (satu) hektar, 1 ¼ (satu seperempat) hektar 

dan 1 ½ (satu) hektar setengah. Perbedaan luasan tanah garapan 

menyebabkan penghasilan yang diperoleh antara sesama anggota 

Kelompok Tani Waringin Kencana berbeda-beda atau tidak sama 

antara yang satu dengan yang lain.  

Pada skripsi ini, penulis akan mengkaji kontribusi usaha 

pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok 

tani waringin kencana di Pekon Waringinsari Timur dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. Usaha tani dalam konteks ini 

menggunakan studi kasus terkait analisa produktivitas tanaman 

pangan berupa jagung pada Kelompok Tani Waringin Kencana, 

Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten 

Pringsewu. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji korelasi 

antara 2 (dua) variabel yaitu kontribusi usaha tani dan 

kesejahteraan petani. 

Untuk menjawab persoalan kesejahteraan petani tersebut, 

penulis akan terlebih dahulu memetakan strategi yang 

mempengaruhi produktivitas usaha tani bagi petani yang 

tergabung dalam kelompok tani Waringin Kencana, Pekon 

Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten 

Pringsewu. Selanjutnya penulis akan menganalisis tingkat 

kesejahteraan petani berdasarkan indikator kesejahteraan dalam 

perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam.  

 

D.   Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas 

ruang lingkup yang akan diteliti. Oleh karena itu pada 

penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya mengenai 

analisa Kontribusi Usaha Tani Terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam 
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(Studi kasus produktivitas tanaman pangan berupa jagung di 

Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten 

Pringsewu). 

2. Deskripsi fokus  

Deskripsi fokus adalah deskripsi mengenai penelitian yang 

bertujuan memberikan gambaran secara umum pada penelitian 

tersebut, adapun deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu: 

a. Kontribusi  

 Kontribusi adalah suatu keterlibatan individu, sebuah 

lembaga atau sesuatu yang kemudian memposisikan 

dirinya terhadap peran dalam sebuah kerja sama, dan 

memberikan dampak nilai dari aspek sosial dan ekonomi.
 11

 

b. Usaha Tani  

 Usaha tani adalah salah satu kegiatan yang mengorganisasi 

sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha 

yang menyangkut bidang pertanian.
12

 

c. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat  

 Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat adalah 

peningkatan menggambarkan perubahan dari keadaan atau 

sifat yang negatif berubah menjadi positif, sedangkan hasil 

dari sebuah peningkatan berupa kuantitas dan kualitas.
13

 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi yang mempengaruhi produktivitas usaha 

tani bagi anggota Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon 

Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten 

Pringsewu? 

2. Bagaimana kontribusi usaha tani tanaman pangan berupa 

jagung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota 

                                                             
11 https://repository.uin-suska.ac.id. Pengertian Kontribusi. Diakses tanggal 

13 Desember 2020 
12 Digilib.unila.ac.id, “Definisi Usaha Tani”, (diakses tanggal 13 Desember 

2020) 
13 https://sc.syekhnurjati.ac.id. Pengertian Peningkatan Menurut para ahli. 

Diakses tanggal 13 Desember 2020 

https://repository.uin-suska.ac.id/


\ 7 

Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari 

Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu? 

3. Bagaimana kontribusi usaha tani tanaman pangan berupa 

jagung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota 

Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari 

Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu dalam 

Perspektif Ekonomi Islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi yang 

mempengaruhi produktivitas usaha tani bagi anggota 

Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari 

Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kontribusi usaha tani 

berupa tanaman pangan jagung dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi anggota Kelompok Tani Waringin 

Kencana, Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, 

Kabupaten Pringsewu. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kontribusi usaha tani 

tanaman pangan berupa jagung dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi anggota Kelompok Tani Waringin 

Kencana, Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, 

Kabupaten Pringsewu dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi atau Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

referensi dalam melakukan penelitian yang sama, dapat 

menambah wawasan dalam hal keilmuan yang berkaitan 

dengan kontribusi usaha tani untuk peningkatan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk 

memperluas penulisan penelitian selanjutnya dengan topik 
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yang sama terkait dengan kesejahteraan ekonomi petani. 

Selain itu skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai studi 

pembanding maupun penunjang dalam penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Kelompok Tani  

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi petani 

berupa pemikiran akademis mengenai gagasan-gagasan 

inovatif yang dapat diaplikasikan oleh kelompok tani maupun 

petani secara individual dan diharapkan dalam jangka panjang 

dapat lebih meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani.  

 

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan perlu penulis suguhkan 

sebagai referensi ilmiah hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Dalam bagian penelitian terdahulu yang relevan ini 

penulis secara selektif mengutip hasil penelitian yang terkait 

dengan kontribusi usaha di sektor pertanian dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan petani, sebagai berikut: 

Dalam penelitian berjudul “Kontribusi Usaha Tani Lahan 

Surutan Bendungan Serbaguna Wonogiri Terhadap 

Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Penyewa Lahan Surutan” 

yang dimuat dalam Jurnal Agriekonomika Emi Widiyanti, 

Marcelinur Molo dan Bekti Wahyu Utami meneliti kontribusi 

usaha tani lahan surutan bendungan serbaguna Wonogiri 

terhadap kesejahteraan warga yang bekerja sebagai petani. Hasil 

penelitian menunkkan bahwa usaha tani lahan surutan 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga petani 

sebesar 25.54% dari total pendapatan selama satu tahun. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa usaha tani 

lahan surutan memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan 

pendapatan yang diperoleh dari usaha tani lahan non surutan. 

Sebagian besar pendapatan yang diperoleh dari usaha tani lahan 

surutan berasal dari tanaman jagung karena sebagian besar petani 
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menanam lahan surutan dengan tanaman jagung disamping 

tanaman lain seperti padi atau kedelai.
14

 

Dalam penelitian berjudul “Usahatani, Pendapatan dan 

Kesejahteraan Petani Kopi di Lampung” yang dimuat di jurnal 

JIIA Volume 7, Rafika Tania, Sudarma Widjaya, dan Ani 

Suryani meneliti terkait dengan kontribusi usaha tani kopi 

terhadap kesejahteraan petani. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga petani kopi di Desa 

Gunung Terang Kabupaten Lampung Barat tergolong tinggi yaitu 

sebesar Rp27.265.064,65 dan Petani kopi di Desa Gunung 

Terang Kabupaten Lampung Barat sudah masuk kategori 

sejahtera .
15

 

Dalam penelitian berjudul “Analisis Pendapatan dan 

Tingkat kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Sawah 

Berdasarkan Luas Lahan di Desa Sindangsari, Ciamis, yang 

dimuat dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh Volume 

4 Nomor 3, Mei 2018, Citra Kurnia Putri1 dan Trisna Insan Noor 

meneliti tingkat kesejahteraan petani yang membudidayakan 

tanaman padi. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin luas 

kepemilikan lahan, semakin besar kontribusi pendapatan sektor 

pertanian terhadap pendapatan total rumah tangga petani. 

Kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan rumah tangga 

petani padi di Desa Sindangsari pada rumah tangga lahan sempit, 

lahan sedang dan lahan luas berturut-turut yaitu 83%, 96% dan 

100%. Sebaliknya, semakin luas kepemilikan lahan, semakin 

kecil kontribusi pendapatannya dari sektor non-pertanian.
16

 

Dalam penelitian berjudul Konstribusi Usaha Tani Kacang 

Panjang terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa 

                                                             
14 Emi Widiyanti, Marcelinur Molo dan Bekti Wahyu Utami. “Kontribusi 

Usaha Tani Lahan Surutan Bendungan Serbaguna Wonogiri Terhadap Kesejahteraan 

Rumah Tangga Petani Penyewa Lahan Surutan”. Agriekonomika. Oktober 2012. h. 

191 
15 Rafika Tania, Sudarma Widjaya, dan Ani Suryani. Usahtani, Pendapatan 

dan Kesejahteraan Petani Kopi di Lampung. JIIA, Volume 7 No. 2, Mei 2019. h. 155. 
16 Citra Kurnia Putri1 dan Trisna Insan Noor. Analisis Pendapatan dan 

Tingkat kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Berdasarkan Luas Lahan di 
Desa Sindangsari. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh Volume 4 Nomor 3, Mei 

2018. h. 933. 
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Warembungan yang ditulis oleh Vicky R.B.  yang dimuat dalam 

Jurnal ASE Volume 11 Nomor 3, September 2015 meneliti 

kontribusi usaha tani kacang panjang terhadap pendapatan petani. 

Hasilnya menunjukan usahatani kacang panjang dapat 

memberikan kontribusi yang cukup bagi pendapatan keluarga 

petani di Desa Warembungan dengan hasil persentase 36.33% 

disetiap tahunnya. Ini berarti usahatani kacang panjang dapat 

menjadi sumber pendapatan petani karena, nilai pendapatan 

usahatani kacang panjang terhadap total pendapatan keluarga 

petani dapat memberikan pengaruh yang cukup baik.
17

 

Dalam penelitian berjudul Kontribusi usahatani bunga 

krisan terhadap pendapatan rumah tangga petani di kecamatan 

Bandungan, Semarang yang ditulis oleh Maghfira, A. Setiadi, 

dan T. Ekowati meneliti kontribusi usaha bunga krisan terhadap 

kesejahteraan. Hasilnya menunjukan Usahatani bunga krisan 

memberikan kontribusi pendapatan sebesar 59,34% terhadap 

pendapatan total rumah tangga petani. Artinya, kontribusi 

usahatani bunga krisan dikategorikan tinggi.
18

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian ini meneliti strategi yang mempengaruhi 

produktivitas usaha tani bagi anggota Kelompok Tani 

Waringin Kencana, Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan 

Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.  

2. Penelitian ini akan mengkaji kontribusi usaha tani berupa 

tanaman pangan jagung dalam meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi anggota Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon 

Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten 

Pringsewu? 

                                                             
17 Vicky R.B. Konstribusi Usaha Tani Kacang Panjang terhadap pendapatan 

rumah tangga petani di Desa Warembungan. Jurnal ASE Volume 11 Nomor 3, 

September 2015. h. 35 
18 Maghfira, A. Setiadi, dan T. Ekowati. Kontribusi usahatani bunga krisan 

terhadap pendapatan rumah tangga petani di kecamatan Bandungan, Semarang. 

Agrisocionomics Mei 2017, h. 31. 
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3. Penelitian saat ini dilakukan di Pekon Waringinsari Timur, 

Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu (Studi Kasus 

Produktivitas Tanaman Pangan berupa Jagung pada 

Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari 

Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu). 

 

I.  Metode Penelitian 

 Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. 

Metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati, dan diharapkan mampu 

menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan 

perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat, atau organisasi tertentu. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif yaitu untuk mengumpulkan informasi mengenai status 

suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam lingkup 

kehidupan yang sebenarnya.
19

 Penelitian lapangan 

dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari 

lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang 

ada di Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon 

Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten 

Pringsewu (Studi Kasus Produktivitas Tanaman Pangan 

berupa Jagung pada Kelompok Tani Waringin Kencana, 

Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, 

Kabupaten Pringsewu). 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin 

                                                             
19 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya, (Bogor: 

Indonesia, 2012), h.11 
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mengenai sesuatu yang menjadi objek, gejala atau 

kelompok tertentu serta menjawab persoalan-persoalan 

tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.
20

 

2. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian. Misalnya perilaku, motivasi atau tindakan 

dan lain sebagainya. Format deskripsi kualitatif pada 

penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk studi kasus. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan kontribusi 

usaha tani terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi 

masyakarat dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Produktivitas Tanaman Pangan berupa Jagung pada 

Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari 

Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu). 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu 

diperoleh, berdasarkan sumbernya penelitian ini dibagi 

menjadi: 

a. Data Primer 

Data Primer (pokok) suatu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan wawancara kepada Pejabat di Kantor 

Pekon Waringinsari Timur dan Kelompok Tani Waringin 

Kencana, Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan 

Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa 

riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca buku-buku, jurnal, data badan pusat statistik, dan 

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi 

yang dimaksud. 

                                                             
20 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 206 
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4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek /subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
21

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah data laporan pertanian di Pekon 

Waringinsari Timur dan Kelompok Tani Waringin 

Kencana serta data-data lain yang relevan dengan 

pembahasan dalam skripsi ini. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan 

cara-cara tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap 

mewakili populasi. Dalam penentuan sampel, penulis 

menggunakan metode pengambilan sampel dengan 

Purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap lebih tahu 

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin di anggap 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Yang akan di 

jadikan sampel pada penelitian ini adalah data laporan 

pertanian di Pekon Waringinsari Timur dan Kelompok 

Tani Waringin Kencana.  

5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi peneliti dan buku dari 

perpustakaan sehingga penulis menggunakan beberapa 

metode penelitian sebagai berikut:  

a. Studi Dokumen 

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau 

menggunakan catatan-catatan dari instansi/lembaga yang 

diteliti. Yaitu yang bersumber dari referensi studi 

                                                             
21 Sugiyono, Op. Cit, h. 80 
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kepustakaan melalui jurnal, artikel dan bahan lain dari 

berbagai situs website yang mendukung. 

b. Metode Observasi 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui observasi. Observasi adalah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena 

sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan.
22

 Pencatatan data observasi bukanlah sekedar 

mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian 

mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.
23

 

Dari proses pengamatan ini dilakukan di Kelompok Tani 

Waringin Kencana Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan 

Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.  

c. Metode Wawancara  

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses 

pengumpulan data melalui percakapan yang berbentuk 

tanya jawab dan tatap muka.
24

 Wawancara bermakna 

berhadapan langsung antara interviewers dengan 

responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.
25

 

Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sample yang 

dipilih dengan cermat, agar dalam sample itu terdapat 

wakil-wakil yang dapat mewakili dan mengetahui 

penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan 

wawancara kepada Pejabat di Kantor Pekon Waringinsari 

Timur dan Kelompok Tani Waringin Kencana. 

 

 

                                                             
22 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktik) (Jakarta: PT. 

Asdi Mahasatya, 2016), h. 63 
23 Suharini Arikunto, Proses Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 

229 
24 Moh Nazir, Metode Penelitian Edisi Kesembilan, (Bogor: Indonesia, 2014), 

h. 170 
25 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik), (Jakarta: PT 

Asdi Mahasatya, 2016), h. 39 
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d. Metode Dokumentasi  

Penelitian ini menggunakan dokumen sebagai teknik 

pengumpulan data, dokumentasi adalah cara pengumpulan 

data dengan menganalisis dokumen publik seperti literatur 

buku, memo, notulen, rekaman, internet, undang-undang 

dan arsip resmi.
26

 Penulis menggunakan metode ini untuk 

mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi 

tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus 

pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan 

konkret data ini cenderung kepada data sekunder. 

6. Metode Analisis Data 

a. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan bagian internal dari kegiatan 

analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah dengan menggunakan wawancara dan 

dokumentasi. 

b. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema, polanya dan membuang yang tidak perlu.
27

 Reduksi 

data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstrakasi. 

Abstrakasi merupakan usaha membuat rangkuman yang 

inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga 

sehingga tetap berada dalam data penelitian.
28

 Dengan 

demikian tujuan mereduksi data ini adalah untuk 

menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian 

data di lapangan. 

 

 

 

                                                             
26 John W Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara 

Lima Pendekatan, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), h. 22 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 338 
28 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakaya, 2009), h. 247 
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c. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
29

 

Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh 

selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk 

naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa 

mengurangi isinya.  

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan 

Tahap ini adalah tahap akhir dalam proses analisis data. 

Selanjutnya adalah teknik dalam melakukan pengecekan 

dan memeriksaan keabsahan data yang diperoleh, terutama 

pengecekan data yang terkumpul.
30

 Verifikasi dan 

penegasan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari 

analisis data, penarikan kesimpulan berupa kegiatan 

interpretasi yaitu menemukan makna data yang telah 

disajikan 
31

 Berdasarkan keterangan di atas, selanjutnya 

setiap tahap dalam proses  tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh 

data yang ada diberbagai sumber yang telah didapat 

dilapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, 

foto, dan sebagainya melalui metode wawancara yang 

didukung dengan studi dokumentasi. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh 

mengenai penelitian dalam skripsi ini maka kami uraikan 

sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

PADA BAB PERTAMA PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

                                                             
29 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 151 
30 Huesin Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), h. 63 
31 Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2003), h. 70 
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penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

PADA BAB KEDUA LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang Teori Usaha Tani dalam Perspektif 

Ekonomi Konvensional dan Teori Kesejahteraan Perspektif 

Ekonomi Konvensional, Kesejahteraan dalam Perspektif 

Ekonomi Islam, Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi 

Konvensional dan Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi 

Islam, dan kerangka berfikir.  

PADA BAB KETIGA DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Gambaran Objek Penelitian meliput sejarah 

berdirinya Pekon Waringinsari Timur, Kondisi Geografis dan 

Pemetaan Potensi Usaha Pertanian di Pekon Waringinsari Timur, 

Kelompok Tani Pada Pekon Waringinsari Timur dan Kelompok 

Tani Waringin Kencana. Selain itu juga berisi Penyajian Fakta 

dan Data Penelitian meliputi Anggota Kelompok Tani Waringin 

Kencana, Luas Tanah Garapan dan Komoditas Tanaman dan 

Program Pemberdayaan Kelompok Tani. 

PADA BAB KEEMPAT ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Analasis data penelitian meliputi strategi 

yang mempengaruhi produktivitas usaha tani bagi anggota 

Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari Timur, 

Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Selain itu, bab ini 

berisi analisis terkait kontribusi usaha tani tanaman pangan 

berupa jagung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

anggota Kelompok Tani Waringin Kencana, Pekon Waringinsari 

Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. 

PADA BAB KELIMA PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. Simpulan berisi hasil 

analisis yang dilakukan terhadap rumusan masalah yang telah 

ditentukan berdasarkan temuan dalam penelitian ini. 

Rekomendasi berisi saran yang membangun bagi pihak yang 

memiliki keterkaitan dengan penulisan ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Usaha Tani dalam Ekonomi Konvensional 

1. Pengertian  

Terdapat beberapa pendapat merumuskan definisi usaha 

tani atau pertanian. Sebagaimana definisi pada cabang 

profesi/ilmu lainnya, definisi usaha tani atau pertanian yang 

dikemukakan dan disajikan bisa jadi berbeda antara satu 

pihak dengan pihak lainnya, baik dari perspektif redaksi 

maupun substansi. Akan tetapi dari beberapa definisi-

definisi tersebut, dapat diambil beberapa benang merah 

dalam memahami usaha tani secara konseptual/teoritis.  

Menurut Ken Suratiyah, usaha pertanian adalah adalah 

kegiatan seseorang yang berhubungan dengan proses 

produksi untuk menghasilkan bahan-bahan yang dibutuhkan 

oleh manusia dan berasal dari tumbuhan ataupun hewan 

yang disertai dengan usaha untuk memperbaharui, 

memperbanyak dan mempertimbangkan faktor ekonomis, 

sehingga ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam 

melakukan kegiatan pertanian disebut ilmu usaha tani.
32

 

Menurut Muhammad Asfahani dalam karya ilmiahnya 

berjudul Profitabilitas Usaha Tani Bayam Jepang Organic 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, usaha tani 

merupakan ilmu yang mempelajari cara seseorang 

mengalokasikan sumber daya yang telah ada secara efektif 

dan efisien untuk memperoleh keuntungan pada kurun waktu 

tertentu. Keberhasilan suatu usaha tani tidak terlepas dari 

faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya yang 

dibedakan menjadi dua faktor utama, yakni faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal adalah budidaya, 

pemasaran dan faktor-faktor produksi yang pengaruhnya 

                                                             
32  Moh. Saeri. Usaha Tani dan Analisisnya. Mempelajari Faktor Dalam 

Usaha Tani Beserta Analisisnya. 2018. (Malang, Universitas Wisnuwardhana Malang 

Press), h. 1. 
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dapat dikendalikan oleh petani, seperti penggunaan lahan, 

tenaga kerja, modal, tingkat teknologi, kemampuan petani 

mengalokasikan penerimaan keluarga dan jumlah keluarga 

petani. Adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor 

produksi yang tidak dapat dikendalikan dan berada diluar 

jangkauan petani, contoh faktor iklim, cuaca, ketersediaan 

sarana, penyuluhan bagi petani dan perubahan harga pasar.
33

  

Menurut Rahim A, usaha tani (wholefarm) merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input 

atau faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, 

pupuk, benih, dan pestisida) dengan efektif, efisien, dan 

berkelanjutan untuk menghasilkan produksi yang tinggi 

sehingga pendapatan usaha tani dapat meningkat. Dikatakan 

efektif bila petani dapat mengalokasikan sumber daya yang 

mereka miliki sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien apabila 

pemanfaatan sumber daya tersebut menghasilkan 

pengeluaran (output).
34

 

Dari uraian tentang definisi usaha tani sebagaimana 

dijabarkan dari berbagai sumber referensi di atas dapat 

diambil benang merah pengertian usaha tani secara garis 

besar yaitu suatu ilmu yang mempelajari tata cara kegiatan 

untuk menghasilkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh 

manusia baik berasal dari tumbuhan ataupun hewan, dengan 

memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki antara lain berupa 

lahan, tenaga kerja, modal, teknologi, dan kemampuan 

petani secara efektif dan efisien, untuk memperoleh 

keuntungan setinggi-tingginya.  

 

 

 

 

                                                             
33 Muhammad Asfahani. Profitabilitas Usaha Tani Bayam Jepang Organic 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Universitas Negeri Semarang, 2020, h. 21. 
34 Rahim A, Diah R, Ekonomi Pertanian (Pengantar, Teori dan Kasus). 

(Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), h. 57. 
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2. Klasifikasi  

Klasifikasi usaha tani muncul karena adanya 

perbedaan faktor dalam kegiatan pertanian. Faktor 

pertama adalah faktor fisik yang terdiri dari letak 

geografi suatu lahan, kondisi iklim dan jenis tanah 

yang dapat menyebabkan perbedaan tanaman yang 

dapat ditanam oleh petani di wilayah Indonesia. 

Faktor kedua faktor ekonomis yang terdiri dari biaya, 

modal yang dimiliki petani, penawaran dan 

permintaan pasar, dan resiko yang dihadapi. Faktor 

ekonomis akan memberikan batas kepada petani 

dalam melakukan usaha tani. Terakhir, faktor lainnya 

yang terdiri dari kondisi sosial, hama dan penyakit 

tanaman dan lain-lain yang dapat menghambat 

kegiatan usaha tani para petani. Sesuai faktor-faktor 

tersebut, klasifikasi usaha tani di Indonesia secara 

garis besar dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian 

klasifikasi yang dapat tergambar melalui bagan 

sebagai berikut:
35

 

 

                                                             
35 Shafira Rahmadini, Klasifikasi Usaha Tani, h. 4. 
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a. Corak dan sifat kegiatan usaha tani  

Corak dan sifat kegiatan usaha tani terbagi 

menjadi 2 (dua) katagori yaitu subsisten dan 

komersial. Corak dan sifat kegiatan usaha tani 

yang dilakukan sebatas hanya untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri 

saja dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh 

keuntungan finansial tertentu disebut subsisten. 

Adapun corak dan sifat kegiatan usaha tani yang 

dilakukan tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri akan tetapi berorientasi untuk 

memperoleh keuntungan finansial, sehingga 

memperhatikan kualitas dan kuantitas hasil 

produksi guna mendapat keuntungan seoptimal 

mungkin, disebut usaha tani komersial.  

b. Organisasi Usaha Tani 

Berdasarkan klasifikasi organisasinya, usaha tani 

dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) katagori, yaitu: 

1. Individual. Pada katagori pertama ini, 

seluruh proses usaha tani mulai dari 

perencanaan, pengelolaan lahan, 

penanaman, perawatan, pemanenan hingga 

pemasaran dilakukan sendiri beserta 
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keluarganya dan tidak melibatkan pihak lain 

dalam proses usaha tani.  

2. Kolektif. Pada katagori kedua ini proses 

usah atani mulai dari perencanaan, 

pengelolaan lahan, penanaman, perawatan, 

pemanenan hingga pemasaran dilakukan 

tidak oleh diri sendiri ataupun keluarga 

namun oleh suatu kelompok secara kolektif.  

3. Kooperatif. Pada katagori ketiga ini, proses 

usaha tani dikerjakan sendiri, hanya saja ada 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 

kelompok seperti halnya pemasaran, 

pembelian samprodi dan lain-lain. Katagori 

terakhir ini merupakan kombinasi dari 

katagori individu dan kelompok.  

c. Pola usaha tani 

Menurut pola, usaha tani dibagi ke dalam tiga 

kelompok. Pertama yaitu pola khusus. Pada pola 

khusus usaha tani hanya melakukan satu cabang 

kegiatan usaha tani seperti usaha tani tanaman 

pangan, usaha tani hortikultura, usahatani 

peternakan dan lain-lain. Kedua, pola tidak 

khusus yaitu melakukan beberapa cabang usaha 

tani secara bersama-sama akan tetapi memiliki 

batas yang jelas. Ketiga, usaha tani campuran 

yaitu melakukan beberapa cabang usaha tani 

dalam satu lahan tanpa ada batas. Seperti mina 

padi, tumpang sari dan lain-lain.  

d. Tipe Usaha Tani 

Tipe usaha tani dapat ditinjau berdasarkan 

komoditas yang diusahakan. Di Indonesia 

terdapat berbagai komoditas yang dibudidayakan 

oleh para petani seperti halnya usahatani jagung, 

usaha tani padi, ubi, buah-buahan, usaha tani 

kambing dan lain sebagainya.  
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3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas 

Usaha Tani 

Usaha tani memiliki keterkaitan dengan faktor-

faktor produksi (input) yang tersedia atau dimiliki 

oleh petani. Akan tetapi, dengan tersedianya sarana 

atau faktor produksi (input) tersebut belum tentu 

hasil/produktifitas (output) yang didapatkan oleh 

petani akan tinggi. Dengan kata lain input yang 

dimiliki tidak selalu 100 % linier dengan output yang 

dihasilkan. Situasi ini sangat tergantung dengan 

kemampuan petani untuk melakukan usahanya 

dengan mengoptimalisasi faktor-faktor produksi 

(input) yang dimiliki secara efektif dan efisien.  

Apabila petani mampu mengalokasikan faktor 

produksi yang dimiliki maka akan mencapai produksi 

yang tinggi atau optimal. Petani dapat menempuhnya 

dengan cara membeli faktor produksi dengan harga 

yang murah namun dapat menjual hasil usaha tani 

dengan harga yang relatif tinggi atau setidaknya lebih 

tinggi dari nilai faktor produksi. Dalam buku berjudul 

Usaha Tani dan Analisisnya. Mempelajari Faktor 

Dalam Usaha Tani Beserta Analisisnya, Moh. Saeri 

menguraikan faktor-faktor produksi sebagai berikut:
36

  

a. Lahan 

Lahan meliputi tanah, air dan hal-hal lain yang 

terkandung di dalamnya merupakan salah satu 

unsur usaha tani atau disebut juga faktor produksi 

yang mempunyai kedudukan penting. Hal ini 

terkait dengan kepemilikan dan pemanfaatannya 

sebagai tempat atau wadah proses produksi 

berlangsung. Ditinjau secara fisik, kondisi dan sifat 

lahan sangat beragam antara satu dengan tempat 

lainnya dapat berbeda. Secara ekonomi, lahan 

                                                             
36 Moh. Saeri. Usaha Tani dan Analisisnya. Mempelajari Faktor Dalam 

Usaha Tani Beserta Analisisnya. 2018. (Malang, Universitas Wisnuwardhana Malang 

Press), h.7 
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mempunyai tingkat produktivitas yang berbeda 

antara satu agroekosistem dengan agroekosistem 

lainnya atau besifat spesifik lokasi.  

 

b. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam 

usaha tani. Tanpa adanya tenaga kerja maka usaha 

tani tidak dapat berjalan. Besar kecilnya peranan 

tenaga kerja terhadap hasil usaha tani dipengaruhi 

oleh keterampilan kerja yang tercermin dari tingkat 

produktivitasnya. Tenaga kerja dalam usaha tani 

dibagi menjadi tenaga kerja manusia, tenaga ternak 

dan tenaga mesin.  

c. Modal 

Dari sisi ekonomi, modal merupakan salah 1 (satu) 

faktor produksi yang berasal dari kekayaan 

seseorang yang digunakan untuk menghasilkan 

pendapatan bagi pemiliknya. Kepemilikan modal 

dalam usaha tani dapat meningkatkan output 

pertanian secara lebih maksimal seperti untuk 

membeli pupuk atau untuk membeli mesin tertentu 

yang dapat digunakan dalam usaha tani.  

d. Manajemen  

Faktor terakhir yang mempengaruhi produktivitas 

usaha tani adalah manajemen/pengelolaan usaha 

tani. Manajemen/pengelolaan usaha tani adalah 

kemampuan petani untuk merencanakan, 

mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan 

dan mengawasi faktor produksi yang 

dikuasai/dimiliknya sehingga mampu memberikan 

produktivitas yang optimal. Modernisasi dan 

restrukturisasi produksi tanaman pangan yang 

berwawasan agribisnis dan berorientasi pasar 
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memerlukan kemampuan manajemen usaha yang 

profesional dari para petani.
37

 

 

B. Usaha Tani dalam Ekonomi Islam 

Sebagai agama yang syamil (komprehensif), Islam 

telah mengatur nilai-nilai dasar bagi penganutnya, 

termasuk dalam bidang usaha tani. Aturan yang telah 

digariskan tersebut dapat digali dari sumber primer 

hukum Islam berupa al-Qur‟an dan al-Hadits beserta 

ijtihad para ulama‟. Pada prinsipnya dalam menjalankan 

usaha tani, setiap umat Islam perlu mencermati nash-

nash dalam al-Qur‟an dan al-Hadits sehingga 

mengetahui batasan yang diperbolehkan dan yang 

dilarang dalam menjalankan usaha tani. Adapun 

prinsip-prinsip dasar dalam usaha tani yang perlu 

diperhatikan sebagai berikut: 

1. Usaha tani sebagai sarana untuk mencari karunia 

Allah SWT 

Agama Islam menstimulasi setiap umatnya untuk 

berupaya dan mencari rizki guna memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Ajaran Islam tidak 

memberikan batasan kepada umatnya dalam 

berusaha sepanjang diperbolehkan (halal) dan tidak 

bertentangan dengan ajaran agama Islam serta selalu 

mengingat Allah SWT dengan tujuan semata-mata 

karena ridho Allah SWT. Berusaha tani merupakan 

bagian dari sekian banyak pilihan profesi yang dapat 

ditekuni sebagai wujud upaya mencari karunia Allah 

SWT di muka bumi.  

 

 

 

                                                             
37 Moh. Saeri. Usaha Tani dan Analisisnya. Mempelajari Faktor Dalam 

Usaha Tani Beserta Analisisnya. 2018. (Malang, Universitas Wisnuwardhana Malang 

Press), h.8 
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Hal ini selaras dengan firman Allah SWT: 

ٱۡبخَُغُْا ِمه فَۡضِو  ََ ةُ فَٱوخَِشُشَْا فًِ ٱۡۡلَۡسِض  َُٰ يَ فَاَِرا قُِضٍَِج ٱىصَّ

َ َمثٍِٗشا ىََّعيَُّنۡم حُۡفيُِحُنَ  ٱۡرُمُشَْا ٱَّللَّ ََ  ِ    (ٓٔ  :اىجمعت (. ٱَّللَّ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung”. 
38

  

2.  Dalam melakukan jual-beli hasil usaha tani, perlu 

didasarkan pada rasa ridho antara pihak pembeli dan 

penjual. 

Pada saat petani menjual hasil pertanian kepada 

orang lain baik berupa komoditas buah-buahan, 

sayur-sayuran maupun komoditas lainnya perlu 

didasari pada keridhoan kedua belah pihak. Hal ini 

didasarkan pada firman Allah SWT: 

ٓ أَن  ِطِو ئَِلَّ ىَُنم بِٱۡىبََٰ ٍۡ ىَُنم بَ ََُٰ ْا أَۡم ُٓ ٓأٌٍََُّب ٱىَِّزٌَه َءاَمىُُْا ََل حَۡأُميُ ٌََٰ

َ َمبَن  ْا أَوفَُسُنۡمۚۡ ئِنَّ ٱَّللَّ ُٓ ُ ََل حَۡقخُي ََ ىُنۡمۚۡ  َشةً َعه حََشاٖض مِّ حَُنَُن حَِجَٰ

 . بُِنۡم َسِحٍٗمب

 (٩ٕ: اىىسبء (

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” 
39

 

  Dengan demikian petani perlu menghindari praktik 

jual beli hasil pertanian yang pada akhirnya 

potensial menyebabkan munculnya rasa 

ketidakridhoan kedua belah pihak seperti menjual 

hasil pertanian dengan cara ijon yaitu menjual hasil 

pertanian sebelum waktunya dipanen. Hal ini 

                                                             
38 Q.S Jumu‟ah [62]:10  
39 Q.S An-Nisa [4]:29 
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dilarang karena dalam jual beli ijon muncul 

ketidakpastian terkait kualitas dan kuantitas hasil 

usaha tani yang dijual kepada pembeli.  

3.  Mencari keuntungan maksimal, tanpa berbuat 

curang. 

Pada prinsipnya dari hasil usaha tani baik komoditas 

sayuran, buah-buahan maupun komoditas lain, 

petani dapat mecari keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan, bahkan sampai 100 % dari modal awal. 

Mencari keuntungan adalah hal yang dibenarkan 

sepanjang tidak menggunakan cara-cara yang 

dilarang. Hal ini berdasarkan hadits Nabi 

Muhammad SAW: 

ثَىَب ٌَبُسَُن  ثَىَب َحبَّبُن َحذَّ ًُّ َحذَّ اِسِم ثَىَب أَْحَمُذ ْبُه َسِعٍٍذ اىذَّ َحذَّ

ٌِج َعْه أَبًِ ىَبٍٍِذ َعْه  ٍُْش ْبُه اْىِخشِّ بَ ثَىَب اىضُّ ُس اْىُمْقِشُب َحذَّ َُ اْۡلَْع

 ًَّ ًِّ قَبَه َدفََع ئِىَ ةَ اْىبَبِسقِ ََ َسيََّم ُعْش ََ  ًِ ٍْ ُ َعيَ ِ َصيَّى َّللاَّ َسُسُُه َّللاَّ

ٍِْه فَبِْعُج ئِْحَذاٌَُمب  ٌُْج ىًَُ َشبحَ ِدٌىَبًسا ِۡلَْشخَِشَي ىًَُ َشبةً فَبْشخََش

َسيََّم  ََ  ًِ ٍْ ُ َعيَ ًِّ َصيَّى َّللاَّ ٌىَبِس ئِىَى اىىَّبِ اىذِّ ََ بِة  ِجْئُج بِبىشَّ ََ بِِذٌىَبٍس 

ُ ىََل فًِ َصْفقَِت فََزَمَش ىًَُ َمب َمبَن مِ  ْه أَْمِشِي فَقَبَه ىًَُ بَبَسَك َّللاَّ

ْبَح  ٌَِمٍىَِل فََنبَن ٌَْخُشُج بَْعَذ َرىَِل ئِىَى ُمىَبَسِت اْىُنُفَِت فٍََْشبَُح اىشِّ

ٌِْو اْىُنُفَِت َمبًَل   اْىَعِظٍَم فََنبَن ِمْه أَْمثَِش أَ

“Penuturan Urwah Ibnul Ja‟d al-Bariqi ra. Sahabat 

Urwah diberi uang satu dinar oleh Rasulullah saw 

untuk membeli seekor kambing. Kemudian ia 

membeli dua ekor kambing dengan harga satu 

dinar. Ketika ia menuntun kedua ekor kambing itu, 

tiba-tiba seorang lelaki menghampirinya dan 

menawar kambing tersebut. Maka ia menjual seekor 

dengan harga satu dinar. Kemudian ia menghadap 

Rasulullah dengan membawa satu dinar uang dan 

satu ekor kambing. Beliau lalu meminta penjelasan 

dan ia ceritakan kejadiannya maka beliau pun 

berdoa: “Ya Allah berkatilah Urwah dalam 

bisnisnya.” (HR.Ibnu Majah (Nomor 2402)”. 
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 4.   Menunaikan zakat pertanian ketika hasil panen 

mencapai nisab 

Kalkulasi zakat pertanian yang harus dikeluarkan 

oleh petani, telah dijelaskan dalam Hadis Abdullah 

bin Umar dari Nabi yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari: 

َْ َمبَن َعثَِشًٌّب اْىُعْش سُ  اْىُعٍُُُن أَ ََ َمبُء  ًَ بِبىىَّْضِح  فٍَِمب َسقَْج اىسَّ َمب ُسقِ ََ

.ُف اْىُعْششِ وِصْ   

 

Artinya: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh 

langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang 

subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan 

pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut 

air, maka (zakatnya) seperdua puluh.” 
40

 

Jika perolehan air untuk proses pertanian melalui 

hujan atau salju, sungai, pengairan yang mengairi 

lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya 

dan lahan subur yang tidak memerlukan pengairan 

atau penyiraman, kadar pengeluaran zakat sebesar 

10%. Jika menggunakan hewan pengangkut air atau 

ada beban dan biaya, maka kadar zakatnya adalah 

5%. Apabila sesekali memakai tadah hujan dan 

pengairan sungai juga sesekali membutuhkan usaha 

dan alat, maka dikeluarkan 7,5% jika seimbang. 

Apabila tidak, maka dikeluarkan kadar mana yang 

lebih besar digunakan. Apabila tidak diketahui 

apakah seimbang atau mana yang lebih besar maka 

kadar yang dipakai adalah 10% untuk kehati-

hatian.
41

 

Kementerian Agama RI telah mengeluarkan model 

perhitungan zakat pertanian dengan mewajibkan 

                                                             
40 Ibnu Hajar Al-Asqhalani, Bulughu Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam, 

(Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 109. 
41 Ainiah Abdullah. Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan 

Kuta Makmur Aceh Utara. Jurnal: At-Tawassuth, Vol. II, No. 1, 2017, h. 74. 
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zakat pada semua jenis tanaman namun bukan 

keseluruhannya dimasukkan dalam kategori zakat 

pertanian, sesuai tabel berikut:
42

 

No Jenis Harta Nisab Kadar 

Zakat 

Keterangan 

1. Padi, jagung dan sagu 

serta jenis tanaman lain 

yang dianggap makanan 

pokok 

1.350 

kg 

gabah 

atau 

750 kg 

beras 

atau 

yang 

setara 

5% Jika dianggap 

makanan pokok 

dan menggunakan 

pengairan yang 

membutuhkan 

tenaga dan biaya 

10% Jika dianggap 

makanan pokok 

dan menggunakan 

pengairan yang 

tidak 

membutuhkan 

tenaga dan biaya 

2,5% Jika dianggap 

barang dagangan 

dan bukan 

makanan pokok 

warga setempat 

2. Semua hasil bumi seperti 

biji-bijian, rempah-

rempah, umbi-umbian, 

buah-buahan, sayur-

sayuran, tanaman hias, 

rumput yang 

dibudidayakan dan 

sebagainya 

Setara 

85 

gram 

emas 

2,5% Dikategorikan 

dalam zakat 

perdagangan 

karena sengaja 

diproduksi untuk 

diperdagangkan 

bukan tujuan untuk 

dimakan sebagai 

makanan pokok 

 

 

 

 

                                                             
42 Ainiah Abdullah. Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan 

Kuta Makmur Aceh Utara. Jurnal: At-Tawassuth, Vol. II, No. 1, 2017, h. 76  
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C. Teori Kesejahteraan 

1. Kesejahteraan dalam Ekonomi Konvensional 

Menurut W.J.S Poerwadarminta, kesejahteraan adalah 

kondisi aman, sentosa, dan makmur.
43

 Menurut Astriana 

Widyastuti, kesejahteraan adalah kondisi manusia dimana 

orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan 

sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang 

tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang 

dimilikinya.
44

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

mendefinisikan kesejahteraan sebagai hal atau keadaan 

sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.
45

  

Pengertian kesejahteraan dalam konsep dunia modern 

adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi 

kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, 

tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan 

untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang 

memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya.
46

 Para 

ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari 

pendapatan individu (flow of income) dan daya beli 

(purchashing of power) masyarakat. Berdasarkan 

pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian 

yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan 

sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti 

kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi 

kemiskinan”. 
47

 

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi konvensional 

di antaranya diartikan dengan materialisme dan hedonisme, 

sehingga manusia dikatakan sejahtera manakala 

berkelimpahan harta benda secara materi yang 

                                                             
43 W.J.S Poerwadarminta, Pengertian Kesejahteraan Manusia, (Bandung: 

1996), h. 126 
44 Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan 

Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah karya Astriana 

Widyastuti, Economics Development Analysis Journal, November 2012, h. 3 
45 Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta:PT: Gramedia Pustaka, 2011), h. 534 
46 (http://cahayamuslimcom/2007/07/kesejahteraan-sosial-menurut-islam) 
47 Widyastuti, Pengertian Kesejahteraan, 2012, h.10  
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mementingkan kenikmatan fisik semata (tidak sekedar 

berkecukupan) yang jatuh dari nilai-nilai norma dan agama. 

Dengan pengertian inilah tidak mengherankan apabila 

adanya konfigurasi barang dan jasa yang disediakan adalah 

memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan 

pribadi, maksimasi konglomerasi kekayaan dan kepuasan 

hawa nafsu.
48

  

Kesejahteraan ekonomi konvensional menekankan pada 

kesejahteraan material, dengan mengabadikan kesejahteraan 

menggunakan dua pendekatan dalam menentukan 

kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan neo-klasik dan 

pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern), 

pendekatan neo-klasik berasumsi bahwa nilai guna 

merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyedikan 

peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna 

(diminishing marginal utility).49
 

Kesejahteraan yang diwujudkan dengan menggunakan 

pendekatan ekonomi konvensional dapat diperhatikan dalam 

praktik transaksional di perbankan-perbankan yang tidak 

mendasarkan pelaksanaan transaksinya pada ajaran-ajaran 

Islam. Untuk memperoleh keuntungan guna mencapai 

kesejahteraan dilakukan berbagai upaya-upaya yang 

mengabaikan sisi agama bahkan kemanusiaan. Hal ini jelas 

hanya dimaksudkan untuk memperoleh kesejahteraan di 

dunia semata sehingga kesejahteraan dalam ekonomi 

konvensional memiliki cakupan yang lebih sempit.   

Dari uraian di atas dapat diambil simpulan bahwa 

kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan dasar manusia antara lain berupa makanan, 

pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta 

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki 

pekerjaan. Cakupan dan capaian kesejahteraan bersifat 

relatif, tergantung indikakor yang digunakan. Untuk 

                                                             
   48 Ibid, h. 8 
          49 Dominick Salvatone, Teori Mikro Ekonomi, (Jakarta : 

Erlangga, 2009), h. 56 
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mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, setiap orang perlu 

bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh 

karena itu kesejahteraan dalam perspektif ekonomi 

konvensional dapat ditunjukan dengan bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Dalam perspektif islam, kesejahteraan dimaknai 

kesejahteraan secara menyeluruh baik secara material 

maupun secara spiritual. Menurut Imam Asy-Syathibi, 

kesejahteraan dapat tercapai manakala tercapai tujuan utama 

dari Maqāṣid al-Sharī„ah adalah untuk menjaga dan 

memperjuangkan tiga kategori kepentingan hidup manusia. 

a. Daruriyyat. Daruriyyat merupakan suatu keadaan 

dimana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan 

segera, jika diabaikan maka dapat menimbulkan bahaya 

kerusakan kehidupan manusia. Kebutuhan ini bersifat 

primer di mana kehidupan manusia sangat tergantung 

padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek 
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duniawi. Ada lima hal mendasar yang masuk dalam 

jenis Daruriyyat, yaitu:
50

 

1. penjagaan agama (hifz al-din) 

2. penjagaan jiwa (hifz al-nafs) 

3. penjagaan akal (hifz al-„aql) 

4. penjagaan keturunan (hifz al-nasl) dan 

5. penjagaan harta benda (hifz al-mal). 

Jika kelima penjagaan (hifz) di atas dapat dipenuhi, 

maka umat manusia mendapatkan kehidupan yang 

sejahtera baik di dunia dan di akhirat.  

b. Hajjiyat. Hajjiyat merupakan tahapan kedua dari 

maqasid al-Syar‟iah yang merupakan keadaan di mana 

jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka bisa 

menambah value di kehidupan manusia. Hal tersebut 

bisa menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah 

bagi aktivitas manusia. Hajjiyat juga dimaknai dengan 

pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai 

pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.  

c. Taḥsiniyat. Taḥsiniyat secara etimologi berarti hal-hal 

penyempurna. Tingkat kebutuhan ini tidak terlalu 

penting hanya sebagai  pelengkap. Apabila kebutuhan 

ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan 

kesulitan. 

Berdasarkan pendapat Imam Asy-Syathibi tersebut, 

konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya 

diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup 

nilai spiritual sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam 

mempunyai konsep yang lebih mendalam dan menyeluruh 

meliputi kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan 

secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi 

kemampuan memenuhi kebutuhan jiwa (hifz al-nafs) dan 

harta benda (hifz al-mal) serta kebutuhan non materi berupa 

pemenuhan kebutuhan untuk menjaga agama (hifz al-din), 

                                                             
50 Ibid. h. 307. 
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akal (hifz al-„aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Dengan 

begitu, Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-

satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta 

hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada 

Allah SWT.
51

 

Selain itu kesejahteraan dalam ekonomi Islam menurut 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) 

dirumuskan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: 

a. kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan 

materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan 

spiritual serta mencakup individual serta mencakup 

individual dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur 

fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah 

menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian 

pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus 

sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat 

keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan 

sosialnya. 

b. kesejahteraan dunia dan akhirat (falah), sebab manusia 

tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam 

setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan 

materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk 

memperoleh kecukupan dan di akhirat. Jika kondisi ideal 

ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu 

lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang 

abadi dan lebih bernilai (valuable) dibanding kehidupan 

dunia.
52

 

 

 

 

 

                                                             
 

 52 Ziauddin Sardar, Kesejahteraan dalam Perspektif Islam Pada Karyawan 
Bank Syariah.., 

 h. 394 
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D. Indikator Kesejahteraan  

1. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Konvensional 

Indikator kesejahteraan dalam perspektif ekonomi 

konvensional dipengaruhi oleh konsepsi kesejahteraan dalam 

perspektif ekonomi konvensional. Sebagaimana telah 

diuraikan sebelumnya, terdapat perbedaan mendasar antara 

konsepsi kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam dan 

ekonomi konvensional. Bahwa kesejahteraan dalam 

ekonomi konvensional menitiktekankan kesejahteraan pada 

pemenuhan kebutuhan yang bersifat lahiriah atau jasmaniah 

semata.  

Indikator kesejahteraan keluarga menurut Rettig dan 

Leichtentritt, diawali dari logika bahwa indikator 

kesejahteraan keluarga adalah kepuasan antar anggota 

keluarga dan antar pasangan, dan kemudian dikembangkan 

lebih mendalam hubungan manusia dengan lingkungan, 

yakni berkitan dengan rasa kasih sayang, ketersediaan uang, 

barang dan jasa secara berbagi informasi termasuk 
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didalamnya tentang hubungan sosial.
53

 Indikator 

kesejahteraan dalam konteks ekonomi konvensional diukur 

berdasarkan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar dengan 

pendekatan materialisme, sehingga manusia dikatakan 

sejahtera dalam konteks ekonomi konvensional manakala 

memenuhi indikator berupa berkelimpahan harta benda 

secara materi yang mementingkan kenikmatan fisik semata 

(tidak sekedar berkecukupan) yang jauh dari nilai-nilai 

norma dan agama. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) 

indikator ekonomi konvensional, yang digunakan dalam 

skripsi ini sebagai berikut: 

a. Indikator Kesejahteraan Perspektif Badan Pusat 

Statistik 

Pemetaan tingkat kesejahteraan dilakukan antara 

lain dengan mengkomparasikan data rata-rata 

pengeluaran makanan dan non makanan per kapita atau 

setiap keluarga, selama 1 (satu) bulan di daerah pedesaan 

yang wilayahnya berada di wilayah Provinsi Lampung. 

Sesuai data Badan Pusat Statistik yang dirilis tahun 2020, 

rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per 

kapita atau setiap keluarga selama 1 (satu) bulan di 

daerah pedesaan untuk pedesaan yang berada di wilayah 

Provinsi Lampung sebagai berikut:
54

 

1) makanan sebesar Rp. 446.555 dan 

2) non makanan sebesar Rp. 365.842 

sehingga total pendapatan yang dibutuhkan sebesar 

Rp. 812.397.  

Sesuai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

menurut Badan Pusat Statistik, indikator kesejahteraan 

diukur dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar 

                                                             
    53 Yulhendri, Analisis Konfirmatory Faktor Pengukuran Indikator 

Kesejahteraan Rumah Tangga, Jurnal Ilmiah Econosains Vol. 15 No.2 Agustust 2017, 

h. 197 
54 Statistik Indonesia. Statistical Yearbook of Indonesia 2020. Badan Pusat 

Statistik, h. 554. 
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dibutuhkan berupa kebutuhan makanan yaitu kebutuhan 

konsumsi setiap hari dan non makanan berupa kebutuhan 

tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan kebutuhan 

lainnya.  

Oleh karena itu, seseorang dapat dikatakan 

sejahtera manakala setidaknya memiliki kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya atau 

memiliki penghasilan lebih atau sama dengan Rp. 

812.397.- (delapan ratus dua belas ribu tiga ratus 

Sembilan puluh tujuh rupiah). Apabila pendapatan yang 

dimiliki belum mencapai angka tersebut, maka belum 

dapat dikatagorikan sejahtera karena belum memiliki 

penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya baik berupa makanan maupun non makanan.  

b. Indikator Kesejahteraan Menurut Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk 

dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa keluarga 

sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan 

hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, 

selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga 

dengan masyarakat dan lingkungan. Terdapat 5 (tahapan) 

untuk menuju kesejahteraan keluarga sebagai berikut: 

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah 

Keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 

(enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau 

indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).  

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI) adalah keluarga 

mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 

tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) 

indikator Keluarga Sejahtera II atau 

indikator”kebutuhan psikologis” (psychological 
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needs) keluarga. Adapun indikatornya sebagai 

berikut: 

a. pada umumnya anggota keluarga makan dua kali 

sehari atau lebih; 

b. anggota keluarga memiliki pakaian yang 

berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan 

bepergian; 

c. rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, 

lantai dan dinding yang baik; 

d. bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana 

kesehatan; 

e. bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke 

sarana pelayanan kontrasepsi; dan 

f. semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga 

bersekolah. 

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang 

mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I 

dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak 

memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator 

Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator 

“kebutuhan pengembangan” (develomental needs) 

dari keluarga. Adapun indikatornya sebagai berikut: 

a. pada umumnya anggota keluarga 

melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing; 

b. paling kurang sekali seminggu seluruh anggota 

keluarga makan daging/ikan/telur; 

c. seluruh anggota keluarga memperoleh paling 

kurang satu stel pakaian baru dalam setahun; 

d. luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk 

setiap penghuni rumah; 

e. tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan 

sehat sehingga dapat melaksanakan 

tugas/fungsi masing-masing; 
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f. ada seorang atau lebih anggota keluarga yang 

bekerja untuk memperoleh penghasilan; 

g. seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun 

bisa baca tulisan latin; dan 

h. pasangan usia subur dengan anak dua atau 

lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. 

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III adalah keluarga 

yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan 

KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) 

indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu 

dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus 

(KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” 

keluarga. Indikator kesejahteraannya sebagai 

berikut: 

a. keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan 

agama; 

b. sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam 

bentuk uang atau barang; 

c. kebiasaan keluarga makan bersama paling 

kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk 

berkomunikasi; 

d. keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di 

lingkungan tempat tinggal; dan 

e. keluarga memperoleh informasi dari surat 

kabar/majalah/ radio/tv/internet. 

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga 

yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) 

indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 

5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator 

tahapan KS III Plus. Indikator kesejahteraannya 

sebagai berikut: 

a. keluarga secara teratur dengan suka rela 

memberikan sumbangan materiil untuk 

kegiatan sosial; dan 
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b. ada anggota keluarga yang aktif sebagai 

pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi 

masyarakat. 

 

2. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi 

Islam, indikator kesejahteraan islam adalah terpenuhinya 

kebutuhan fisik dan rizqi yang halal, hidup sehat secara 

jasmani dan rohani, keberkahan rezeki yang diterima, 

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rasa cinta 

kasih sesama, ridha dan qana'ah dengan apa yang diberikan 

Allah SWT kepadanya serta merasa bahagia. Dengan 

demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari 

terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya 

kebutuhan spiritual. Menurut Imam Asy-Syathibi tingkatan 

kesejahteraan dapat dikatagorisasikan berdasarkan 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Daruriyyat, 

Hajjiyat, dan Taḥsiniyat sebagaimana telah diuraikan di atas. 

Pada penelitian ini, indikator kesejahteraan yang digunakan 

adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan 

dasar/daruriyyat, yaitu kemampuan untuk:
55

 

a. Hifdzu ad-Dien (memelihara agama). Memelihara 

agama dapat dilakukan dengan mengimplementasikan 

rukun islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji) 

dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Hifdzu an-Nafs (memelihara jiwa/diri). Memelihara 

jiwa/jiwa dapat terpenuhi dengan cara memenuhi 

kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, 

serta fasilitas umum lain. 

c. Hifdzu al-Aql (memelihara akal). Memelihara akal 

dapat dilakukan dengan cara menuntut ilmu 

                                                             
55 Sardar, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.3 No.5 Mei 

2016:391-401, Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah, 

h. 396 
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pengetahuan sehingga dapat membedakan mana yang 

boleh (halal) dan dilarang (haram). 

d. Hifdzu an-Nasl (memelihara keturunan). Memelihara 

keturunan dapat dilakukan dengan cara menikah yang 

dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam. 

e. Hifdzu mal (menjaga harta). Menjaga harta berarti 

memiliki pekerjaan yang yang dengan pekerjaan itu 

memperoleh harta yang halal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kerangka Pikir 

Dalam kerangka pikir ini menunjukkan model-model atau 

gambaran dan variabel utama yang menjadi permasalahan 

penelitian dan menjelaskan adanya hubungan antara varibel satu 

dengan variabel lainnya. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 
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