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ABSTRAK 

 

Koperasi serba usaha padahal sangat dibutuhkan untuk 

membantu pemberdayaan dan pengiktan ekonomi masyarakat. 

Koperasi emrupakan soko guru perekonomian bangsa Indonesia. 

Namun demikian, koperasi makin ditinggalkan dengan berkembangnya 

sistem perekonomian modern yang kapitalistik. Koperasi serba usaha 

perlu dihadirkan kembali dalam rangka membantu pemberdayaan dan 

peningkatan ekonom masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang 

pada masa sekarang ini mengalami problem ekonomi yang dialami 

oleh masyarakat Kampung Trijaya, Kabupaten Tulang Bawang.  

Masyarakat Trijaya mendirikan LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi 

tahun 2007 sebagai wadah perhimpunan masyarakat tani dan usaha 

perkebunan, pertanian dan peternakan di Desa Trijaya. 

Anggota Gapoktan berjumlah 1.083 orang, memiliki etos kerja 

yang tinggi dan lahan pertanian yang luas, namun kekurangan modal 

finansial untuk modal usaha mereka. Pengurus LKM-A Gapoktan 

sebagai peratara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan 

pemerintah dalam upaya meningkatkan kehidupan ekonomi yang layak 

dan kesejahteraan masyarakat. Ini yang melatarbelakangi penelitian  

yang berjudul  “Analisis Pembetrdayaan Masyarakat dalam 

Meningkatkan Kejehteraan menurut perspektf Ekonomi Islam (Studi 

pada LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi Kampung Trijaya Kecamatan 

Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)” Rumusan masalahnya 

adalah Bagaiman pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang dilakukan LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi Desa 

Trijaya menurut Perspektif Ekonomi Islam? Tujuan penelitian untuk 

mengetahui upaya-upaya LKM-A Gapoktan dalam pemberdayaan 

masyarakat di bidang ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat 

Desa Trijaya yang menjadi anggota Gapoktan menurut perspektif 

ekonomi Islam. 

Jenis peneilitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat 

deskriptif kualitatif untuk menghimpun data lapangan dengan 

mengguakan metode wawancara, metode observasi dan metode 

dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengurus Gapoktan, 

aparat Kampung/Desa Trijaya, dan anggota LKM-A Gapoktan. Begitu 
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juga observasi dilakukan saat terjadi bebagai aktivitas yang dilakukan 

oleh pengurus dan anggota Gapktan. Dilengkapi dengan dokumentasi 

berasai dari ptofil Desa Trijaya dan profil serta laporan tahunan 

Gapktan. 

Hasil penelitian (1) Telah terjadi pemberdayaan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan LKM-A 

Gapoktan Sido Jaya Abadi sesuia dengan prinsip dan tujuan ekonomi 

Islam. Indikasinya, makin bertambah jumlah anggota, iuran wajib, dan 

kesejahteraan anggota/masyarakat. (2) Usaha dan pendekatan yang 

dilakukan oleh LKM-A Sido Jaya Abadi Desa Trijaya sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip dan tujuan ekonomi Islam yaitu terwujudkan 

kejasama yang membawa mashlahat dan barokah sebagai cerminan 

kesejahateraan masyarakat. Kesimpulannya bahwa peran LKM-A 

Sido Jaya Abadi Desa Trijaya berhasil memberdayakan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai dengan prinsip 

dan tujuan ekonomi Islam. Sarannya agar terus dikembanhkan oleh 

LKM-A Gapoktan untuk memberdayakan ekonomi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

 

Kata kunci: Pemberdayaan ekonom, kesejahteraan masyarakat, LKM-

A Gapoktan 
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MOTTO 

 

 

ى يَُغيُِّرْوا َما بِاَْنفُِسِهمْ  َ ََل يَُغيُِّر َما بِقَْىٍم َحتّه  اِنَّ ّللّاه

 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

 sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. 

(QS. Ar-Rad/13: 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut proposal ini, peneliti 

akan menguraikan terlebih dahulu mengenai beberapa istilah guna 

adanya penegasan arti dan maksud yang terkait dengan tujuan 

penulisan, sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami penulisan ini. Judul skripsi ini 

“Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Menurut Prespektif Ekonomi Islam. (Studi Pada 

LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi Desa Trijaya Kecamatan 

Penawartama Kabupaten Tulang Bawang).” Oleh sebab itu, 

istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut perlu 

dijelaskan lebih dahulu sebagai berikut:  

Analisis berarti melakukan penyelidikan terhadap sesuatu 

peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau 

penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, atau hubungan antara 

bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan 

pemahaman secara keseluruhan.
1
Analisis yang dimaksud di sini 

adalah menyelidiki atau mengamati aktivitas atau program kerja yang 

dilakukan oleh Lembaga keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Sido 

Jaya Abadi Desa Trijaya terhadap kesejahteraan Anggota melalui 

berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.  

Pemberdayaan Masyarakat diartikan serangkaiaan kegiatan 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan 

lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami 

masalah kemiskinan, sehingga memiliki keberdayaan dalam 

memenuhui kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun 

sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Keempat.(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 58. 



 
 
2 

dan mendiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupanya.
2
 Dengan 

demikian, yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah semangat 

untuk membangkitkan  kekuatan masyarakat dalam kehidupan 

ekonomi dan kehidupan sosial menuju kemandirian dan kesejahteraan.  

Meningkatkan berasal dari kata dasar tingkat (level), dan kata 

bendanya adalah peningkatan, sedangkan kata kerjanya adalah 

meningkatkan. Kata meningkatkan menujukkan proses atau upaya 

penambahan (menambah) atau menaikkan kemampuan dan 

keterampilan agar mengalami kemajuan, atau lebih layak dalam 

kehidupan.
3
 Misalnya, meninkatkan ekonomi berarti menambah 

ekonomi supaya memiliki kehidupan yang lebih layak. Dengan 

demikian, meningkatkan merupakan derajat, taraf, dan sebagainya, 

mempertinggi, memperhebat (produksi dan sebagainya).
4
 Jadi, 

menigkatkan  yang dimaksud adalah ukuran kemampuan dan 

keterampilan seseorang atau suatu lembaga seperti lembaga ekonomi 

di antaranya koperasi. Koperasi Serba Usaha misalnya, itu dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan 

khususnya Anggota LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) 

tersebut.  

Kesejahteraan memiliki pengertian adalah terpenuhinya 

kebutuhan hidup baik material maupun non-material, yang dapat 

diukur dengan adanya pemerataan pendapatan, pendidikan yang 

mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat 

dan merata, sehingga dapat membuat seseorang merasa aman, sentosa, 

makmur, dan selamat.
5
 Kesejahteraan yang dimaksud adalah 

terpenuhinya kebutuhan pokok yang membawa ketenangan dan 

kepuasaan yang diperoleh anggota LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi 

khususnya Desa Tri Jaya kecamatan Penawartama.  

                                                           
2 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian 

Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan pekerja Sosial (Bandung: Ptrevika 

Aditam, 2005) Cet Ke-1, Hlm.60. 
3https://sc.syekhnurjati.ac.id, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

h. 432.  
4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia…….., h. 

1529 
5Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: 

PT. RefikaPratama. 2015),h. 86. 

https://sc.syekhnurjati.ac.id/
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Prespektif Ekonomi Islam berasal dari kata perspektif dan 

ekonomi Islam. Perspektif berarti pandangan atau cara pandang yang 

disebut juga paradigm. Perspektif ekonimi Islam berarti pandangan 

atau paradigma Islam misalnya tentang pemberdayaan masyarakat dan 

kesejahteraan masyarakat bagaimana pandangan ekonomi Islam.  

Dengan demikian, perspektif Ekonomi Islam merupakan cara melihat 

atau sudut pandang yang digunakan dan disesuaikan dengan sudut 

pandang ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari prilaku ekonomi 

manusia yang diatur oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an 

dan Al-Hadits.
6
  

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (disingkat: LKM-A) 

merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan dan dimiliki oleh 

petani atau masyarakat tani perdesaan guna memecahkan masalah atau 

kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan, serta 

melaksanakan fungsi pelayanan pembiyaaan dan simpanan di 

lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis.
7
 LKM-A yang 

dimaksud disini adalah lembaga yang diharapkan dapat melayani 

petani dan pelaku usaha agribisnis dalam hal pembiayaan dan 

simpanan, dan yang memiliki karakteristik dalam pemberian 

pelayanan keuangan, sehingga pertimbangan penumbuhan LKM-A 

menjadi pusat pelayanan keuangan petani, perternak, dan perkebunan. 

Dengan perkataan lain, LKM-A termasuk bentuk koperasi serba usaha 

seperti LKM-A Gapoktani (Gabungan Kelompok Tani) Sido Jaya 

Abadi yang terdapat di Desa Trijaya Kecamatan Panawartama, 

Kabupaten Tulang Bawang. 

 

B. Latar Belakang Masalah   

Berbicara ekonomi sangat terkait dengan kemiskinan di suatu 

daerah. Kemiskinan merupakaan kondisi ekonomi lemah yang dialami 

oleh seseorang atau suatu masyarakat seperti masyarakat pedesaan. 

                                                           
6Suhardi, Lubis K, Hukum Ekonomi Islam  (Jakarta: SnarGrafika, 2015), h. 

36. 
7TahlimSudaryanto dan Muchjidin Rachmat, MS, Pemberdayaan kelompok 

tani penerimaan penguatan modal usaha sebagai Lembaga 

KeuanganMikroAgribisnis LKM-A (Jakarta: Depertemen Pertanian,2005), h.3. 



 
 
4 

Kemiskinan pedesaan menjadi fokus utama dalam proses pelaksanaan 

pembangunan di daerah, karena sebagian besar penduduk miskin di 

wilayah pedesaan, maka pembangunan pedesaan sebagai bagian dari 

pembangunan nasional harus mendapat prioritas utama.
8
 Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (BPS) Tulang Bawang persentase 

kemiskinan pada tahun 2017 adalah 10,09 % dan pada tahun 2018  

adalah 9,70% dimana persentase tersebut merupakan penduduk yang 

hidup dibawah garis kemiskinan Nasional. 
9
  tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan pada tahun 

2017 adalah 68,82 % dan di tahun 2018 yaitu 69,25 %, adapun untuk 

tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Tulang Bawang pada 

tahun 2017 adalah 3,47 % dan ditahun 2018 3,52 %. 
10

  

Sasaran pembangunan ekonomi saat ini mulai berfokus pada 

pengembangan ke depan yang berkelanjutan, dengan memberdayakan 

masyarakat terutama golongan renta guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan anggota melalui kegiatan LKM-A yang mana 

merupakan bentuk transformasi dari program BLM-PUAP yang telah 

berhasil menumbuh-kembangkan, serta merupakan salah satu program 

terobosan kementerian pertanian yang berada dalam kelompok tani.  

Dari transformasi BLM-PUAP menjadi LKM-A diharapakan 

dapat meningkatkan akumulasi modal melalui dana keswadayaan 

yang dikumpulkan oleh anggota melalui tabungan maupun melalui 

saham anggota dan lainnya, dengan demikian dapat terwujudnya 

fungsi jasa penunjang permodalan usaha tani skala mikro di dalam 

Gapoktan. 
11

 Transformasi ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan 

strategi yang dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah 

Kabupaten Tulang Bawang dan Kementerian Pertanian untuk 

mewujudkan penghimpunan dana LKM-A tersebut harus dengan 

                                                           
8 Cica Sartika, M. Yani Balaka, Wali Aya Rumbia, Studi Faktor-Faktor 

Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, 

Jurnal Ekonomi (JE) Vol.1, No. 1, April 2016., h.1.  
9https://www.bps.go.id/indicator/23/632/2/persentase-penduduk-miskin-

menurut-kabupaten-kota.html.(2 Februari  2021). 
10https://tulangbawangkab.bps.go.id/indicator/6/226/1/tingkat-partisipasi-

angkatan-kerja-dan-tingkat-pengangguran-terbuka.html (2 Februari 2021) 
11Farid Abdul, k rosalia fitri, dkk., “pengaruh partisipasi petani terhadap 

efektivitas LKM-A Sembodomakmur”, Jurnal sosial ekonomi pertanian. 

Vol.15,No.3,Oktober 2019.h.2. 

https://www.bps.go.id/indicator/23/632/2/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html.(2%20Februari
https://www.bps.go.id/indicator/23/632/2/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html.(2%20Februari
https://tulangbawangkab.bps.go.id/indicator/6/226/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-dan-tingkat-pengangguran-terbuka.html%20(2
https://tulangbawangkab.bps.go.id/indicator/6/226/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-dan-tingkat-pengangguran-terbuka.html%20(2
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melalui badan Hukum lembaga keuangan formal yaitu koperasi, serta 

memilki ijin usaha dari Otoritas jasa keuangan (OJK). Hal ini sesuai 

dengan UU RI No.1 Tahun 2013 Pasal 4 tentang Lembaga Keuangan 

Mikro (LKM) yang menyatakan bahwa salah satu syarat pendirian 

LKM adalah memiliki badan hukum berupa perseroan terbatas atau 

koperasi, kondisi LKM-A yang telah berbadan Hukum hingga saat ini 

sebanyak 508 unit (7.96% dari jumlah LKM-A)
12

 dan masih 

dimungkinkan untuk bertambah dari Gapoktan Penerima PUAP yang 

menyusul membentuk LKM-A. Bahkan, hingga saat ini jumlah LKM-

A yang sudah terbentuk berdasarkan registrasi pada Dinas Pertanian 

Kabupaten/kota sebanyak 6.382 unit atau 12% dari total 52.186 

Gapoktan Penerima BLM PUAP.
13

  

Menteri Pertanian melalui Permentan Nomor 

237/Kpts/OT.160/4/2007 telah menetapkan Gapoktan merupakan 

format final dari organisasi di tingkat petani di perdesaan yang di 

dalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan antara lain  

pengelolaan pemasaran hasil, penyedian saprodi, dan unit 

kelembagaan keuangan mikro, sekaligus menentukan pembinaan 

kelembagaan petani di pedesaan yang diarahkan untuk dibina dan 

menumbuhkan LKM-A sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan 

yang bersifat sebagai dana bergulir. Hal ini berarti dana PUAP yang 

diberikan kepada Gapoktan adalah sebagai modal kerja untuk 

menjalankan dan meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif, 

tetapi bukan dana bantuan  sukarela diberikan kepada petani tanpa 

disertai kewajiban mengembalikannya.
14

  

Adapun implementasi pokok yang membangun pemberdayaan 

masyarakat  adalah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi guna tercapainya kesejahteraan melalui Lembaga yang 

produktif LKM-A serta sesuai dengan pandangan islam terhadap 

prinsip kemaslahatan umat. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah 

SWT yang dijelaskan di dalam QS. Al-Maidah Ayat 2: 

                                                           
12Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian pertanian 

R.I, Pedoman Pemberdayaan LKM-A dan Koperasi Pertanian (Jakarta: kementrian 

pertanian,2017), h.1. 
13Ibid. 
14Ibid, h.20. 
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ََل  َٔ  َ٘ ََل اْنَْٓذ َٔ َْٓش اْنَحَشاَو  ََل انشَّ َٔ  ِ
ا َشَعۤبى َِش ّللّاٰ ْٕ

ا ََل حُِحهُّ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ٰيٰٓبَيَُّٓب انَِّزْي

اَِرا  َٔ اَاب ۗ َٕ ِسْض َٔ ِْٓى  بِّ ٍْ سَّ ٌَ فَْضَلا يِّ ْٕ ٍَ اْنبَْيَج اْنَحَشاَو يَْبخَُغ ْي يِّ
ۤ
ََلٰٓ ٰا َٔ ى َِذ 

اْنقَََلۤ

ا ۗ ْٔ ْسِجِذ َحهَْهخُْى فَبْصطَبُد ًَ ٍِ اْن ُكْى َع ْٔ ٌْ َصذُّ ٍو اَ ْٕ ٌُ قَ ََل يَْجِشَيَُُّكْى َشَُٰب َٔ

ْثِى  ا َعهَٗ اَْلِ ْٕ َُ َٔ ََل حََعب َٔ  ٖۖ ٰٕ انخَّْق َٔ ا َعهَٗ اْنبِشِّ  ْٕ َُ َٔ حََعب َٔ ا  ْۘٔ ٌْ حَْعخَُذ اْنَحَشاِو اَ

َ َشِذْيُذ اْنِعقَبِة . )ان
ٌَّ ّللّاٰ َ ۗاِ

احَّقُٕا ّللّاٰ َٔ ۖ ٌِ ا َٔ اْنُعْذ  (٢ًبئذة: َٔ

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 

dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Qs.Al-Maidah: 

5:2)
15

 

Dalam Surah Al-Maidah ayat 2 dijelasan bahwa peruntukan 

yang hanya tidak diberikan kepada Rasulullah memberikan gambaran 

bahwa Allah Swt memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman 

untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan, itulah 

yang disebut dengan Kebajika (al-Birru), serta meninggalkan segala 

bentuk kemungkaran, sehingga melahirkan Kebaikan (al-taqwa). Dan 

Allah Swt telah melarang mereka tolong-menolong dalam hal 

kebatilan (al-itsmi) dan permusuhan (al-„udwan), berbuat dosa 

(ma‟shiyat dan al-munkar) dan mengerjakan hal-hal yang haram. 
16

 

Berdasarkan ayat tersebut, diperintahkan setiap manusia saling 

membantu dan berkerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan 

menjadikan sifat saling tolong menolong akan kemudahan bagi 

                                                           
15Imron Hamzah, “Koperasi dalam Prespektif Hukum Islam (telah Kritis 

Pemeikiran Hukum Islam Taqiyyuddin Al- Nabhani)”. Jurnal kajian Hukum islam, 

Al-manahij, Vol.11. No.1, (Juni,2017), h. 109. 
16 Abdullah Bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, h. 22. 
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manusia dalam bidang ekonomi dan sosial untuk lebih bertanggung 

jawab dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, sebagai pendorong 

dalam berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai 

cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.  

Memperhatikan data statistik luas lahan pada pertanian luas 

lahan padi sawah di Kabupaten Tulang pada tahun 2017 sebanyak 

78,995 ha. Lahan itu telah memproduksi padi sawah sebanyak 

404.277,40 ton. Sedangkan untuk penganti musim palawija yaitu 

dengan menanam jagung, serta ubi kayu, ubu jalar dan kacang kedelai, 

kacang hijau, kacang tanah dengan produksi pada tahun 2017 jagung 

sebanyak 40.037,9 ton, ubi kayu 542.390,4 ton, ubi jalar 995 ton, 

kacang kedelai 70,3 ton, kacang hijau 121.8 ton dan kacang tanah 399 

ton. 
17

   

Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi dari bidang 

Perkebunan, Pertanian, dan Holikultura yaitu dari perkebunan berjenis 

Palawija ketika musim kering, dan pertanian pada musim penghujan. 

Adapun Kecamatan Penawartama di Desa Trijaya Kabupaten Tulang 

Bawang memiliki pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan 

serta hortikultura. Selain itu, perternakan dan pedagang kecil yang 

membawa bakul (bakulan). Mayoritas mata pencarian mereka adalah 

petani, serta sebagian besar penduduk memiliki lapangan usaha di 

sektor pertanian  Palawija dan perkebunan kelapa sawit. Namun, 

anggota LKM-A Gapoktan lebih melakukan pekerjaan pada 

perkebunan kelapa sawit. 

Oleh karena itu, sesuai pada sektor yang mendominasi di 

Kecamatan Penawartama Desa Trijaya, perkebunan sawit sudah 

menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup 

dan kebutuhan sehari-harinya, ini bisa dilihat dari mayoritas 

masyarakat yang menggantungkan ekonomi keluarga pada sektor 

pertanian. Namun dalam menjalankan usahanya, mereka masih 

banyak petani yang belum bisa menjalankan usahanya secara 

maksimal dan masalah permodalan dan pembiayaan untuk perkebunan 

sawit.  

                                                           
17 https://Tulangbawangkab.bps.go.id (8 Februari 2021) 

https://tulangbawangkab.bps.go.id/
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Masalah mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya 

akses kepada sumber permodalan dan pembiayaan.
18

 Lahan luas, 

tenaga penati produktif, semanta bertani cukup mendukung, tetapi 

akses permodalan dan pembiayaan masih kurang yang dialami oleh 

Gapoktani Sido Jaaya Abadi Desa Trijaya, sehingga membutuhkan 

dukungan pemerintah daerah di Kabupaten Tulang Bawang. Oleh 

karena itu, LKM-A Gapoktan berusaha untuk memenuhi modal dan 

pembiayaan guna menunjang produksi lahan dan keterampilan tenaga 

petani.  

Kemudian, pendukung pengucuran dana dari pemerintah untuk 

membangun para petani lebih diperhatikan sehingga dengan mudah 

melaksanakan kegiatan pertanian sebagaimana mestinya tanpa adanya 

hambatan modal. Sebab pemerintah telah memberikan dorongan dan 

membatu peran LKM-A untuk meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan anggotanya. Untuk itu, pemerintah juga menetapkan 

program jangka menengah yang terfokus pada pembangunan 

pertanian pedesaan, serta diorientasikan pada pembangunan sektor 

ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat secara kelembagaan 

melalui LKM-A Gapoktani melalui pendekatan pengembangan usaha 

agribisnis dalam ragka memperkuat peran kelembagaan pertanian 

tersebut. 

       Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian untuk meningkatkan 

kesejahteran ekonomi masyarakat melalui LKM-A Gapoktan di Desa 

Trijaya.  Hal ini dimaksudkan  untuk menjelaskan peran LKM-A 

Gapoktani Desa Trijaya yang terus berupaya melakukan 

pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi anggota LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi Desa Trijaya 

Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.  

 

 

 

                                                           
18Ahmad erani Yustika, ekonomi kelembagaan paradikma teori dan 

kebijakan, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.261. 
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C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan masyarkat  dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota LKM-A Gapoktan 

tersebut, sebagai bagian integral dari masyarakat Desa Trijaya.   Oleh 

sebab itu, sub fokus penelitian ini lebih diarahkan pada pokok masalah 

yang akan dirumuskan. Adapun sub fokus penelitian adalah :  

1. Menjelaskan peran LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi Desa 

Trijaya melakukan pemberdayaan masyarakat petani dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi.  

2. Menganalisis pemberdayaan masyarakat petani anggota LKM-

A Gapoktan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

anggota menurut Perspektif ekonomi Islam. 

 

D. Rumusan masalah  

Berdasarkan fokus dan sub fokus di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LKM-A 

Gapoktan Sido Jaya Abadi Desa Trijaya menurut Perspektif 

Ekonomi Islam?  

2. Bagaimana peran pemberdayaan masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota LKM-A Gapoktan Sido 

Jaya Abadi Desa Trijaya menurut Perspektif ekonomi Islam?  

 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk: 

1. Menjelaskan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LKM-

A Gapoktan 

Sido Jaya Abadi Desa Trijaya menurut Perspektif Ekonomi 

Islam.  

2. Menganalisis upaya meningkatkan kesejahteraan anggota 

LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi Desa Trijaya menurut 

Perspektif ekonomi Islam. 
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Adapun manfaat penelitian diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Pengayaan teori ilmu Ekonomi Syari‟ah tentang pemberdayaan 

masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan anggota LKM-A 

Sido Jaya Abadi di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama.  

2. Pemenuhan salah satu syarat menyelesaikan studi guna 

memperoleh gelar sarjan ekonomi bidang Ekonomi Syari‟ah di 

UIN Raden Intan Lampung.  

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengadakan tinjauan 

pustaka    beberapa skripsi yang memiliki kemiripan judul ysng akan 

teliti, judul skripsi itu antara lain:  

1. Arinni Abdilah melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan 

judul Kontribusi LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedung 

jati Kecamatan Bukateja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Petani. kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa 

Kontribusi LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa Kedung jati 

dalam meningkatkan kesejahteraan petani dilihat dari indikator 

kesejahteraan petani diukur dari pendapatan dan konsumsi 

untuk pertanian, selain itu dilihat juga kegiatan usaha yang 

dilakukan dibidang pertanaian yaitu Hortikultura dan 

penangkaran benih padi secara mandiri dan dilihat dari 

perspektif ekonomi islam LKM-A PUAP Gapoktan Subur 

memberikan Kemudahan dalam pemberian pinjaman modal 

dengan sistem bagi hasil.
19

 Persamaan mendasar pada penelitian 

sama-sama membahas LKM-A dalam meningkatkan 

kesejahteraan dalam prespektif islam, dalam penelitian Arinni 

Abdilah menggunakan penelitian lapangan, serta secara 

deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian Arinni Abdilah 

dengan penelitian ini menggunakan cakupan lebih ke 

masyarakat Umum, sedangkan untuk penulis penelitian lebih 

                                                           
19Arinni Abdilah, “Kontribusi LKM-A PUAP Gapoktan Subur Desa 

Kedungjati Kecamatan Bukateja dalam meningkatkan Kesejahteran Petani”.(Skripsi 

Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto,2018),h.13. 
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pada anggota lembaga yang telah disesuaikan pada anggota 

Gapoktan dalam Usaha tani.  

2. Pupung Denada Ningrum melakukan penelitian pada tahun 

2018, dengan judul Pengelolaan Dana Modal Pengembangan 

Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Desa Gedegan 

Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten temanggung menurut 

Permentan No.16 Tahun 2008. Kesimpulan dari penelitian ini 

bahwa pengelolaan dana modal usaha PUAP dari pemerintah 

yang dikoordinasikan oleh Gapoktan dan dikelola LKM-A 

melalui pinjaman bergulir kepada petani anggota Gapoktan 

yang digunakan untuk pembiyaaan modal usaha dan 

penyalurannya baik dengan tujuan adanya program PUAP yaitu 

adanya kepastian modal bagi petani, sehingga dengan adanya 

bantuan modal usaha PUAP petani bisa mencukupi kebutan 

modal sebelum masa tanaman, dengan begitu pengelolaan dana 

modal PUAP sudah sesuai dengan pemetan No 16Tahun 2008.
20

 

Persamaan mendasar pada penelitian ini dalam teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sesuai pada Metode 

penelitian lapangan, subjek penelitian berfokus pada Gapoktan, 

dan para petani anggota yang melakukan pinjaman terhadap 

dana modal usaha PUAP. Perbedaan penelitian Pupung Denada 

ningrum lebih pada pengelolaan yang berbentuk pinjaman, 

adapun pada lokasi penelitian terletak pada kecamatan namun 

penelitian ini terletak pada ke lokasi Desa Tri Jaya.   

3. Diyanita Damayanti melakukan penelitian pada tahun 2017, 

dengan judul Kontribusi LKM syariah dalam Upaya penuntasan 

Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat (studikasus: 

BMT Tumanag cabang Kartasura). Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah pemberdayaan masyarakat memiliki usaha disektor 

industri dan perdagangan dengan kemampuan modal terbatas 

dan masyarakatmasihUnbankable, makarenternirmenjadi 

alternative untuk memenuhi modal usaha. Namun adanya akses 

UMKM dalam permodalan dari lembaga keuangan, memiliki 

                                                           
20PupungDenadaningrum,” Pengelolaan dana Modal Pengembangan Usaha 

Di desa Gedegan kecamatanT logo mulyo kabupaten temanggung” (Skripsi Hukum 

islam Universitas IAIN salatiga, Salatiga,2018), h10. 
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peran penting terhadap perkembangan usaha masyarakat.
21

 

Persamaan mendasar pada penelitian ini adalah sama membahas 

suatu pengelolaan dana modal yang diberikan pemerintah dalam 

naungan Depertemen Koperasi dengan bertujuan masyarakat 

dapat mencapai kesejahteraan bersama yang ditinjau secara 

pandangan ekonomi islam. Sedangkan perbedaan pada 

penulisan membahas dalam pengembangan pada bidang Usaha 

tani yang berfokus pada suatu Lembaga keuangan Mikro, 

sedangkan penelitian Diyanita Damayanti berfokus pada 

pengembangan pengeluaran dalam bidang UMKM dalam 

bentuk usaha BMT dengan penuh mengutamakan Norma dan 

jasa layanan.  

4. Muhammad Ardiyansyah melakukan penelitian pada tahun 

2015 dengan judul Peran LKM-A Tali Asih Dalam Penguatan 

Modal Sosial Petani Di Desa Taal Kecamatan Tapen Kabupaten 

Bondowoso. Kesimpulan LKM-A Tali Asih dibentuk untuk 

dengan azas pemerataan menjaring lebih banyak nasabah dan 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat 

disimpulkan pembentukan LKM-A pada sasarannya untuk 

memeratakan bantuan dana puap yang telah dikucurkan oleh 

pemerintah melalui gapoktan dan merupakan lembaga yang 

sangat membantu dalam pemerataan penyediaan modal bagi 

petani yang kesulitan mendapatkan modal dengan bunga kecil 

sehingga lembaga ini dapat diharapkan lebih berkembang dan 

dapat mengakomodir kebutuhan dana yang lebih besar.
22

 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Ardiyansyah berfokuskan pada LKM-A agar lembaga tersebut 

dijadikan sebuah bentuk wadah pelayanan dana yang konsisten 

dalam perannya, adapun metode pada penelitian tersebut ialah 

metode kualitatif. Perbedaan penelitian Muhammad 

                                                           
21Dianita Damayanti,” Kontribusi Lembaga Keuanganmikro Syariah dalam 

upaya pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayan masayarakat.” (Skripsi 

perbankan syariah, Universitas IAIN Surakarta, Surakarta,2017), h.12. 
22Muhammad Ardiyansyah,” Peran LKMA Tali Asih Dalam penguatan 

Modal Sosial petani Di Desa Taal kecamatan Tapen kabupaten Bondowoso”. (Skripsi 

Program gelar sarjana Pertanian Pada Program studi Agribisnis Universitas Jember, 

Jember,2015), h.7. 
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Ardiyansyah menggunakan Metode Snowbal sampling dan 

Purposive sampling dan cakupan pembahasan lebih kepada 

masyarakat umum sedangkan penulisan penelititian ini di 

fokuskan pada anggota LKM-A. Adapun penulisan penelitian 

ini menggunakan metode penulisan yaitu cukup dengan 

Purposive Sampling.   

5. Triane Widya Anggriani telah melakukan penelitian pada tahun 

2012 dengan judul Analisis Dampak Pelaksanaan Program 

PUAP (studi kasus Gapoktan Rukun Tani Desa Citapen). 

Kesimpulan dari penelitian Mengetahui Gambaran pelaksanaan 

program PUAP di Gapoktan Rukun Tani dan menganalisis 

Kinerja Gapoktan Rukun tani serta menganalisis Dampak 

Pelaksanaan PUAP apakah dari keseluhan yang akan diteliti 

program PUAP layak dipertahankan dalam pelaksanaanya 

memberikan manfaat kepada masyarakat atau tidak karena 

pengurus Gapoktan dan masyarakat masih memerlukan arahan 

dalam mengembangkan usahanya, termasuk dalam hal 

administrasi maupun hal budidaya usaha tani tanaman pangan 

dan holtikultura kepada anggota PUAP secara intensif dan 

berkelanjutan.
23

  Persamaan yang mendasar ialah pada 

pembahasan mengenaipermasalahan modal dalam 

pengembangan usaha tani. Namun perbedaan penelitian Triane 

Widya Anggraini cakupan dalam pembahasan lebih kepada 

penelian kinerja Gapoktan, serta menggunakan sebuah metode 

Importance performance analysis, dengan pengukuran faktor 

dilakukan membandingkan antara tingkat kepentingan petani 

sebagai penerimaan Program PUAP, dan metodologi pada 

pendapatannya dengan Metode Statistik Deskriptif dengan 

Impact evaluation. Sedangkan pada penulisan penelitian ini 

difokuskan cukup pada peran LKM-A dan pendapatan dalam 

meningkatkan kesejahteraan anggota dengan metode penelitian 

                                                           
23Triane Widya Anggiani, “Analisis dampak Pelaksanaa PUAP Studi Kasus 

Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor”. (Tesis 

Program Megister Perencanaan dan kebijakan PublikUniversitas Indonesia, Jakarta, 

2012), h.8. 
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Kualitatif dan penentuan Sample pun dengan Purposive 

sampling, dan dengan jenis penelitian lapangan.  

6. Rustiana telah melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan 

judul Eksistensi LKM dan Implikasinya terhadap Sosial 

Ekonomi Masyarakat dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi 

pada LKM Tunas Mulya Cermelang Di Desa Sidowaluyo 

Kecamatan Sidowaluyo Kabupaten Lampung Selatan) 

kesimpulan dari penelitian ini adalah bagaimana eksisitensi 

LKM dan Implikasinya terhadap social ekonomi masyarakat, 

apakah ada perbedaan pendapat masyarakat sebelum dan 

sesudah adanya LKM, bagaimana pandangan Ekonomi Islam 

mengenai eksistensi ini terhadap social ekonomi masyarakat. 
24

 

Persamaan pada penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan 

melalaui jenis penelitian pustaka dan lapangan serta 

menggunakan metode kualitatif. Perbedaan metode yang 

digunakan pada penelitian Rustiana peneliti menggunakan Uji t 

berpasangan Paired sample t test untuk membandingkan selisih 

dua mean dari dua sample yang berpasangan dengan asumsi 

data berdistribusi Normal. Sedangkan pada penulis penelitian 

ini menggunakan metode Reduksi data, serta penyajian data 

berbentuk uraian singkat dan lainnya, serta penarikan 

kesimpulan.   

7. Syamsu Hilal telah melakukan penelitian pada tahun 2014 

dengan judul Strategi pengembangan LKM-A Di Kabupaten 

Pandeglang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menganalisis 

kinerja Gapoktan dalam Pengelolaan Dana PUAP serta 

mengevaluasi proses penumbuhan LKM-A pada Gapoktan 

PUAP serta mengkaji kinerja LKM-A pada Gapoktan serta 

merumuskan strategi pengembangan LKMA sebagai lembaga 

permodalan petani penelitian dilaksanakan di Kabupaten 

                                                           
24Rustiana, “Eksistensi LKM Dan Implikasinya terhadap Sosial Ekonomi 

Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. (Skripsi Program Gelar Sarjana 

Ekonomi Islam Universtas Islam Negeri, Bandar lampung, 2018), h.3.  
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Pandeglang banten.
25

 Persamaan yang mendasar pada penulisan 

ini yaitu mengacu pada teori peran LKM-A yang menggunakan 

program PUAP atasbantuan dan bergulir dengan sebsesar Rp. 

100.000.000 juta. Perbedaan cakupannya pada objek penelitian 

Syamsul Hilal mefokuskan LKM-A untuk menghasilakan 

bagaimana Strategi pengembangan diukur melalui indikator 

kinerja Gapoktan PUAP, Dalam metode penelitian pada 

penelitian Syamsul Hilal menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif dalam analisis kinerja, sedangkan penulis penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif.  

8. Wiyanti Wahyuni telah melakukan penelitian pada tahun 2018 

dengan judul  Strategi pemberdayaan masyarakat petani melalui 

pengembangan agribisnis (Studi kasus pada gapoktan subur 

Desa kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga) 

kesimpulan dari penelitian ini adalah  menunjukan adanya 

strategi dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan agribisnis yang dapat dilakukan melalui 

program 5P yaitu, pemungkinan, penguatan, perlindungan, 

penyokongan, pemeliharaan, dengan tujuan agar petani dapat 

memaksimalkan potensi dalam pengelolaan sumber daya 

manusia melalui program pemerintah yaitu PUAP. 
26

 persamaan 

yang mendasar pada penulisan ini yaitu mengacu pada teori 

Perkembangan masyarakat yang diusahakan pada anggota 

kelompok tani dengan pengembangkan melalui penyongkongan 

yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat 

melalui Koperasi LKM-A membantu mengatasi permasalahan 

dari aspek permodalan, serta pada Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik yang digunakan untuk menganalisis data 

                                                           
25Syamsu Hilal, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro 

Agribisnis (LKM-A) Di Kabupaten Pandeglang.” (Tesis Program Pascasarjana ilmu 

Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2014), h.3. 
26 Wiyanti Wahyun, “Strategi pemberdayaan masyarakat petani melalui 

pengembangan agribisnis (Studi kasus pada gapoktan subur Desa kedungjati 

Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)” (Skripsi, Universitas IAIN 

Purwokerto, 2018). 33. 
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adalah deskriptif kualitatif yang terdiri atas tiga alur kegiatan 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Perbedaan cakupan pada penelitian Wiyanti Wahyuni adalah 

pada perbedaan objek penelitiannya, serta dalam peran terhadap 

untuk melalui titik fokuskan terhadapnya pun untuk 

kesejahteraan anggota LKM-A .  

9. Akrim mufadiyah telah melakukan penelitian pada tahun 2019 

dengan pemberdayaan masyarakat kelompok tani guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam prespektif 

ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kelompok Tani Lestari 1 di 

Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten 

Lampung Selatan). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 

pemberdayaan masyarakat merupakan tolak ukur dalam 

kelompok tani untuk mengembangkan usaha tani dengan cara 

mendorong dan memotivasi dan memperkuat potensi ekonomi 

dan pelaksanaan pemberdaya masyarakat pada kelompok tani 

telah berdampak positif sehingga mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat pada Desa Marga Agung dalam peningkatan 

pengetahuan keterampilan dibidang pertanian. 
27

 persamaan 

yang mendasar pada penelitian ini adalah adanya pemberdayaan 

masyarakat yang akan menghasillan dampak yang positif yang 

dilaksanakan oleh peran pemerintah dalam tujuam 

mensejahterakan kelompok tani, Metode pengolahan dan 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif dengan sifat penelitian bersifat deskriptif. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 

Perbedaan cakupan pada penelitian Akrim mufadiyah dengan 

penelitian saat ini adalah bahwa pemberdayaan masyarakat 

akan didorong melalui beberapa faktor agar terwujudnya sebuah 

kesejahteraan melalui berbagai pengembangan Sumber daya 

manusia serta pendorong modal dalam pengembangan usaha 

                                                           
27 Akrim Mufadiyah, “pemberdayaan masyarakat kelompok tani guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam prespektif ekonomi Islam (Studi 

Kasus pada Kelompok Tani Lestari 1 di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi UIN Lampung, 2019). 3.  
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tani dengan terbentuknya sebuah lembaga Keuangan yaitu 

LKM-A dengan berbadan koperasi.  

10. Idvit iganuzeprori abkim telah melakukan penelitian pada tahun 

2019  Analisis program pemberdayaan ekonomi petani dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif 

ekonomi islam (studi pada kelompok tani pekon banjar agung 

kecamatan gunung alip kabupaten tanggamus). Kesimpulan 

pada penelitian ini adalah lebih pada upaya pengembangan 

meliputi peningkatan akses asset produktif dan peningkatan 

akses pasar dapat meningkatkan pendapatan petani, selain itu 

program pelatihan yang diberikan pemerintah maupun penyuluh 

pertanian lapangan dapat menambah pengalaman serta 

pengetahuan petani tentang hama tanaman maupun teknologi 

baru. 
28

 persamaan yang mendasar pada penelitian ini adalah 

melalui pemberdayaan yang mengembangkan para angota tani 

atau kelompok tani dalam tujuan  mewujudkan keberhasilan 

usaha tani dalam penigkatan pertumbuhan perekonomian serta 

sumber daya manusia untuk lebih berkualitas melalaui program 

yang tersedia. Perbedaan cakupan pada penelitian Idvit 

ignuzepropi abkim dengan penelitian saat ini adalah studi pada 

objek penelitian lebih mengembangkan sebuah Lembaga 

pendorong modal utama dalam usah tani seperti badan yg 

digunakan adalah lembaga koprasi atau LKM-A. 

Berdasarkan kajian terdahulu, maka penulis berkeyakinan 

bahwa judul skripsi ini beum pernah diteiti oleh orang lain, dan 

penulis menyatakan penelitian ini bersifat orisinal. 

 

 

 

 

                                                           
28 Idvit iganuzeprori abkim, “Analisis program pemberdayaan ekonomi 

petani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi 

islam (studi pada kelompok tani pekon banjar agung kecamatan gunung alip 

kabupaten tanggamus)” (Skripsi, UIN Lampung, 2019), 3.  
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan keguanaan tertentu.
29

 Dalam 

penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 

diperlukan metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian 

laporan dari penelitian. Metode penelitian ini meliputi jenis dan sifat 

penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumupan data 

dan teknik analisis data yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a.Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode 

penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang akan digunakan penulis 

adalah penelitian lapangan (filed research) yaitu pencarian data 

dilakukan langsung dilapangan atau dilokasi penelitian.
30

 Penelitian 

lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari 

anggota Koperasi LKM-A Sido Jaya Abadi yang termasuk kedalam 

Kelompok Gapoktan yang berada di Kecamatan Penawartama Desa 

Tri Jaya Kabupaten Tulang Bawang.  

Selain berjenis penelitian lapangan, penelitian ini juga berjenis 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian kepustakaan 

yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat 

berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dan memiliki 

relevansi dengan pokok bahasan kemudian disaring serta dituangkan 

dalam kerangka pemikiran teoritis.
31

 Adanya berbagai literatur yang 

relevan di perpustakaan terhadap masalah yang diangkat penulis, 

maka dapat mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini. 

b. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang masih bersifat sementara dan akan 

                                                           
29Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Cet Ke-5, (Bandung: Alfabeta) 

2016, h. 24  
30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2016, Cet Ke-5) h. 347. 
31Suharto Arikunto, Dasar-Dasar Research, Tarsoto, Bandung: 1995, h. 58. 
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berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan.
32

 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat Patspositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,teknik 

pengumpulan dilakukan secara Triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
33

 

c.Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Trijaya Kabupaten Tulang 

Bawang Kecamatan Penawartama yaitu meneliti peran atau berbagai 

aktivitas LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi di Desa Trijaya. 

2. Sumber Data 

Sumber data  penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder, yaitu: 

a.Data Primer 

Data primer adalah data hasil wawancara dalam bentuk verbal 

atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku 

yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, subjek penelitian 

atau (informan) yang diberkaitan dengan variabel yang diteliti.
34

 

Sumber data dari penelitian ini berasal dari lokasi penelitian, dan 

diperoleh melalui wawancara kepada anggota LKM-A khususnya 

pada kelompok tani dengan menggunakan daftar pertanyaan. Dalam 

mencari informasi mengenai Peran LKM-A melalui pemberdayaan 

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan Anggota LKM-A 

Khususnya kelompok tani, penulis menggunakan data ini sebagai 

sumber data utama dalam mendapatkan informasi. 

 

 

                                                           
32Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, cet ke IV, (Jakarta: Rhineka 

Cipta, 2004), h. 35 
33Sugiono,metode penelitian kuantitatif,kualitatif,dan R & D,Cet ke 26, 

(Bandung : AlfabetaCV. 2017), h. 9 
34Suharsini Arikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, 

EdisiRevisi (Jakarta: RienekaCipta 2010), h.22 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil observasi 

dan dokumen-dokumen grafis seperti table, catatan, notulen rapat, 

SMS, dan lain-lain, foto-toto film, rekaman video, benda-benda dan 

lain-lain yang dapat memperkaya data primer.
35

 Data hasil 

dokumentasi bersumber dari Al-Quran dan Hadits, pendapat ahli, 

profil LKM-A Gapoktan, literatur, artikel, jurnal ilmiah, dan catatan 

tertulis lainnya  yang relevan dengan judul penelitian ini. 

3. Populasi dan Sampel 

a.Populasi  

Populasi adalah subyek yang diteliti yang mempunyai kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
36

 Populasi penelitian adalah 

pengurus dan anggota LKM-A Gapoktan Sido Jaya Desa Trijaya 

berjumlah 615 orang dari 11 kelompok tani yang ada,
37

 dan sekaligus 

pengguna Jasa Koperasi LKM-A Sido Jaya Abadi sebagai sumber 

Informasi yang mendukung penelitian ini.Lihat tabel 1 ini:                  

Tabel 1.1 

Anggota LKM-A Sido Jaya Abadi Desa Trijaya 

No Nama Kelompok Tani Jumlah Anggota 

1 Sumber Rejeki 50 orang  

2 Maju Tresno 60 orang  

3 Mekar Sari 60 orang  

4 Maju Lancar 58 orang  

5 Rukun Santoso 38 orang  

6 Karya Bakti 40 orang  

                                                           
35SuharsimiArikunto, Ibid, h. 22 
36Sugiyono, Metode Penelitian Manjemen, (Bandung: Alfabeta, Cetke- 5) 

2016,h. 148 
37Putut B 

udi Santoso, Rapat Akhir TahunanKoperasi LKM-A Sido Jaya Abadi 

(TulangBawang: TutupBuku Rapat Anggota Tahunan, 2019), h.4.  
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7 Amor 45 orang  

8 Sido Makmur 55 orang 

9 Harapan Makmur 97 orang 

10 Sri Rejeki 67 orang 

11 Bakti Usaha 45 orang 

Total Anggota 615 orang 

          Sumber: Dokumen LKM-A Sido Jaya Abadi 

tahun 2021 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar peneliti tidak mampu mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi 

dikarenakan keterbatasan dana, waktu, dan tenaga 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi tersebut.
38

 

Penentuan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara Purposive sampling, yaitu 

teknik pengambilan suatu sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu sehingga didapatkan hasil yang 

diharapkan.
39

 Ciri-ciri atau pertimbangan yang 

dimaksud adalah : 

1) Anggota yang termasuk dalam Golongan LKM-A 

yang terdaftar sebagai anggota kelompok tani 

gapoktan Sidojaya. 

2) Anggota LKM-A yang mempunyai hak dan 

kewajiban sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah tangga. 

3) Anggota LKM-A yang bergerak dalam bidang 

Perkebunan. 

                                                           
38Ibid, Sugiyono, h. 149. 
39Ibid, Sugiyono, h.  219. 



 
 
22 

Menurut Suharsimi Arikunto untuk sekedar perkiraan, 

maka apabila subjeknya kurang dari seratus lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
40

 

Dari pernyataan tersebut, penulis memperoleh data jumlah 

sampel yang akan diteliti jumlah keseluruhan anggota 615 

orang  10% = 61,5 atau 61 orang dari seluruh anggota 11 

kelompok tani, termasuk Ketua LKM-A dan pengurus 

LKM-A sebagai sumber informasi. Berikut data Anggota 

LKM-A Sido Jaya Abadi Desa TriJaya di Kecamatan 

Penawartama. 

 

Dari pernyataan tersebut, penulis memperoleh data jumlah 

sampel yang akan diteliti jumlah keseluruhan anggota 615 orang 

tersebar pada 11 kelompok tani, termasuk Ketua LKM-A dan 

pengurus LKM-A. Data Anggota dari 11 kelompok tani yang 

bergaung dalam LKM-A Sido Jaya Abadi Desa Trijaya yang menjadi 

narasumber pada masing-masing kelompoknya, lihat tabel di bawah 

ini: 

Tabel 1.2 

     Narasumber (Anggota LKM-A Sido Jaya Abadi Desa Tri Jaya) 

No Nama Kelompok Tani  Nama Anggota 

1 Sumber Rejeki Budianto  

2 Sumber Rejeki Suko Prihadi  

3 Sumber Rejeki Agus Purwanto 

4 Sumber Rejeki Dedi Purnomo 

5 Sumber Rejeki Rio Sanjaya 

6 MajuTresno Winaryo 

                                                           
40Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Renika Cipta, 2006), h. 134 
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7 MajuTresno Imam Komari 

8 MajuTresno Yudianto 

9 MajuTresno Suwarto 

10 MajuTresno M. Yusuf  

11 MajuTresno Subur Santoso 

12 Mekar Sari Ahmad Nawawi 

13 Mekar Sari Imam Sujai  

14 Mekar Sari Kirmadi 

15 Mekar Sari Sabda Kurniawan  

16 Mekar Sari Dian 

17 Maju Lancar Dwi Joko 

18 Maju Lancar Sutarno 

19 Maju Lancar Mardiono  

20 Maju Lancar Jarot  

21 Maju Lancar Saryoto 

22 Maju Lancar Masrul 

23 Rukun Santoso Suwito B 

24 Rukun Santoso Heryanto 

25 Rukun Santoso Budi Setiyanto 

26 Rukun Santoso Solikun 

27 Rukun Santoso Gunawan 

28 Rukun Santoso Mustakin 

29 Karya Bakti Burhanudin 

30 Karya Bakti Jiatno 

31 Karya Bakti Haryono 

32 Karya Bakti Niko Nurohman 
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33 Karya Bakti Rudi Anggriawan 

34 Amor Sutrisno 

35 Amor Prayitno 

36 Amor Rofikin 

37 Amor Pujiono  

38 Amor Jhohany Saputra  

39 Amor Semin 

40 Sido Makmur Supadi 

41 Sido Makmur Sani Arifin 

42 Sido Makmur Nurhadi 

43 Sido Makmur Joko Susilo 

44 Sido Makmur Wahyu Adi S.  

45 Harapan 

Makmur 

Prayitno S. 

46 Harapan 

Makmur 

Mahbub Rubai 

47 Harapan 

Makmur 

Hadi Prayitno 

48 Harapan 

Makmur 

Hartono 

49 Harapan 

Makmur 

Muhamat Ardianto 

50 Sri Rejeki Putut Budi Santoso 

51 Sri Rejeki Sunaryo 

52 Sri Rejeki Roni Wijaya 

53 Sri Rejeki Alif Bayu Santoso 

54 Sri Rejeki Riko Fitrianto 

55 Bakti Usaha M. Idris 
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56 Bakti Usaha Nur Huda 

57 Bakti Usaha Hariyanto 

58 Bakti Usaha Suyono 

59 Bakti Usaha Triyani 

60 Bakti Usaha Supadi 

61 Bakti Usaha H.Sugianto 

          Sumber: Dokumen LKM-A Sido Jaya Abadi tahun 

2021 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini, dilakukan 

menggunakan metode Observasi sebagai metode utama, sementara 

metode Wawancara, dan metode dokumentasi sebagai penunjang. 

a.Observasi  

          Metode observasi merupakan metode penelitian dengan 

pengamatan secara langsung yang dicatat secara sistematis 

mengenai objek yang sedang diteliti.
41

 Untuk mendapatkan data 

yang spesifik peneliti tidak hanya terbatas pada orang, tetapi 

juga objek-objek alam yang lain, seperti proses kerja, perilaku 

manusia, gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak 

terlalu besar. Dalam hal ini penulis menggunakan metode 

observasi non partisipan di mana peneliti tidak terlibat langsung 

dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati dan hanya 

sebagai pengamat independen. Adapun hal-hal yang diobservasi 

meliputi: aktivitas kelompok tani, aktivitas LKM-A Gapoktan 

Desa Trijaya, dan peran masing-masing pengurus dan masing-

nasing kelompok tani tersebut dalam melakukan pemberdayaan 

masyarakat di bidang perkebunan dan upaya meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi anggtonya dari hasil perkebunan 

tersebut 

 

                                                           
41Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: RinekaCipta, 

EdisiRevisi 1996), h. 92 



 
 
26 

b. Wawancara (Interview) 

 Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih atas topik tertentu. Menurut pendapat Kartini 

Kartono, wawancara merupakan proses kegiatan tanya jawab secara 

lisan dari dua orang atau lebih dengan saling berhadapan secara 

fisik/langsung.
42

 Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan bertujuan 

untuk melengkapi dan mengkofirmasi data yang didapatkan dari hasil 

observasi dan dokumentasi. Selain itu, juga untuk mendapatkan 

informasi yang lebih mendalam terkait dengan objek yang diteliti.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara 

bebas terpimpin yaitu pewawancara bebas bertanya apa saja dan harus 

menggunakan acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data yang 

diperoleh sesuai dengan harapan. Interview bebas terpimpin dilakukan 

dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci juga 

bebas menanyakan apa saja dan pertanyaan masih dapat berkembang 

sesuai dengan jawaban yang diberikan responden.
43

 Hal-hal yang 

diwawancarakan meliputi: profil, keadaan anggota dan pengurus, 

aktivitas kelompok tani, hasil perkebunan, perkembangan LKM-A 

Gapoktan dalam upaya memberdayakan masyarakat dan 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta umumnya bagi 

masyarakat Desa Trijaya. Sistem manajemen dan etos kerja anggota 

dan pengurus Gapoktani dan LKM-A tersebut juga dipertanyakan 

dalam rangka menganalisisnya dari perspektif Ekonomi Islam..  

c.Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh 

seorang peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen atau 

rapat, catatan harian, surat kabar dan sebagainya.
44

 Metode penelitian 

ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan 

penelitian, seperti: gambaran umum Kecamatan Penawartama, 

                                                           
42Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research (Bandung: Masdar, 

1996), h.32 
43Sutrini Hadi, Methodelogi Research Jilid II, (Yogyakarta: Fakultas 

Psikologi t. th), h.127 
44Surtini Hadi, Methodelogi Research Jilid II, (Yogyakarta: Fakultas 

Psikologi t.th), h.127 
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Struktur organisasi Koperasi LKM-A, catatan-catatan, foto-foto dan 

sebagainya. Metode ini juga dilakukan untuk mendapatkan data-data 

yang belum didapat melalui metode observasi dan wawancara. 

5. Teknik Pengelolaan Data 

a.Reduksi Data 

         Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, fokus pada hal-hal yang penting, dicaritema dan polanya.
45

 

Dalam tahap ini penulis  memahami data secara keseluruhan yang 

didapat dari lapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam 

menentukan data yang akan di gunakan dan memecahkan 

permasalahan dari penelitian ini. Data yang di maksud penulis dalam 

tahap ini adalah data yang berkaitan dengan Peran LKM-A melalai 

pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat untuk 

mensejahterakan Anggota LKM-A Desa Trijaya Kecamatan 

Penawartama. 

b. Penyajian Data 

         Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagian, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.Yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat Naratif.
46

 Dalam 

menyajikan data dari hasil penelitian ini, peneliti menggunakan 

bentuk Naratif. Sehingga memudahkan peneliti dalam memahami apa 

yang terjadi dan memudahkan peneliti dalam merencanakan langkah 

selanjutnya berdasarkan apa yang sudah difahami sehingga mampu 

memecahkan permasalah dan penelitian Data yang di maksud penulis 

dalam tahap ini adalah data yang berkaitan dengan Peran Lembaga 

Koperasi LKM-A Sido Jaya Abadi dalam meningkatkan kesejahteraan 

Anggota dan Masyarakat umumnya, melalui Perumbuhan ekonomi 

dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Penawartaama 

KabupatenTulang Bawang. 

 

 

                                                           
45Sugiyono, MetodelogiPenelitian Pendidikan……., h. 338 
46Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen…..,h. 408. 
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c.Penarikan Kesimpulan/ Verivikasi Data 

          Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan 

data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti 

mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data 

pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan 

pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data 

pembanding teori tertentu. Pengujian ini di maksudkan untuk melihat 

kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat 

dipercaya.
47

 

6. Metode Analisis Data 

Menurut Bodgan Analisa data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

Angket,wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola dan memilih mana 

yang lebih penting untuk dipelajari sehingga dapat ditarik 

kesimpulan.
48

 Dalam hal ini, peneliti memaparkan informasi yang 

diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yang dapat 

dipercaya, seperti anggota pendiri khusus dan anggota LKM-A 

Khususnya kelompok tani yang terdaftar sebaga ianggota kelompok 

tani Gapoktan, aparatur Kecamatan penawartama untuk selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang ada sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 

H. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir yang digunakan peneliti guna mempermudah 

pelaksanaan penelitian mengenai Analisis Pertumbuhan ekonomi dan 

Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan 

menurut Prespektif ekonomi Islam (Studi Pada LKM-A Gapoktan 

Sido Jaya Abadi Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten 

                                                           
47Emzir, MetodePenelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: rajawali pers, 

2010), h.129 
48Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif( Bandung: Alfabeta, 2014 ), 

h.87. 
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Tulang Bawang) ditin peneliti menggambarkan kerangka pikir sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan berdasarkan kerangka pikir di atas, dengan 

mengidentifikasikan Peran LKM-A merupakan sebuah lembaga 

keuangan bagi para anggota kelompok tani dan warga yang terpilih 

dari lingkungan ikatan pemersatuan tingkat desa yang bersepakat 

untuk memberikan manfaat. Manfaatnya dalam bentuk bekerja sama 

dan saling tolong menolong serta dengan cara menabung secara 

teratur dan terbentuknya modal bersama yang harus berkembang 

untuk tujuan kepada para anggota yang lebih produktif dan 

sejahteraan. Tujuan lainnya dengan tingkat bagi hasil atau jasa 

tabungan, pembiayaan dana kelembagaan. 

Al-Qur‟an dan Hadis 

Pemberdayaan 

masyarakat perspektif 

ekonomi Islam 

Implementasi pemberdayaan 

masyarakat  dalam upaya 

Meningkatkan  Kesejahteraan 

Anggota LKM-A 

Kesejahteraan Dalam 

Prespektif ekonomi 

Islam 

Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan menurut prespektif ekonomi Islam. 

(Studi Pada LKM-A Gapoktan Sido Jaya Abadi 

Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten 

Tulang Bawang).” 
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Maka dari itu, terbentuknya LKM-A untuk penyaluran dana 

Gapoktan sebagai pendorong bagi Kelompok tani dalam usaha 

perkebunan dan pertanian dan usaha kecil berjalan sesuai 

keberlangsungan melalaui pola membuka simpan pinjam, dan 

pembelian pupuk dan lainnya.  Sebab dengan semua itu anggota akan 

dapat memenuhi keberlangsungan hidup dalam mencapai 

kesejahteraan, serta pendapatan yang akan diterima anggota rumah 

tangga tersebut disetiap jiwa masyarakat akan menjadikan itu sebagai 

tolak ukur dalam kemajuan perkembangan ekonomi Indonesia, 

khususnya di kelompok tani Gaoktan ini.    

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan 

sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan 

sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

yang merupakan gambaran umumisi penelitian yang 

terdiri dari: Penegasan judul, latar belakangan masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relavan, metode penelitian, dan  sistematika penulisan 

dari peneliti dalam penulisan skripsi ini.  

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan tentang teori dan pengertian dari 

pemberdayaan masyarakat dan juga pengertian kesejahteraan 

beserta peran dalam meningkatkan kesejahteraan melalui 

adanya pemberdayaan.  

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum 

objek dan penyajian fakta dan data peneliti yaitu Lembaga 

Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A Gapoktan Sido Jaya 

Abadi) Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten 

Tulang Bawang dan juga mengetahui bagaimana 
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pemberdayaan masyarakat LKM-A dalam meningkatkan 

Kesejahteraan sesuai dengan peran dalam Prespektif Ekonomi 

Syariah. 

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan berbagai hasil 

pengumpulan data dan Analisa mengenai hal tersebut, penulis 

juga menyesuaikan dengan rumusan masalah dan metode 

penelitian dalam skripsi ini.  

1. BAB V PENUTUP 

 Pada bab akhir ini bersisi tentang kesimpulan dan 

rekomendasi, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh 

hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian 

skripsi ini, bersisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja 

yang perlu di ambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendukung program 

pembangunan pertanian dan perdesaan diberbagai tanah air, dengan 

berbagai banyak model dan bentuk yang dapat diimplementasikan 

kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, yang disesuaikan 

pada bentuk kelembagaan di tingkat petani dalam berusaha tani.
49

 

1. Pengertian pemberdayan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat merupakan satu kekuatan yang sangat 

penting dalam meningkatakan kesejahteraan serta pengembangan 

ekonomi masyarakat dalam menciptakan kemandirian agar 

masyarakat mampu berbuat, memahami serta mengaplikasikan dalam 

berbagai kegiatan pembangunan, untuk kekuatan itu sendiri dapat 

dilihat dari aspek fisik, material, aspek ekonomi dan pendapatan, 

aspek kelembagaan yang tumbuh kekuatan individu dalam bentuk 

wadah atau kelompok, serta kekuatan kerjasama, kekuatan intelektual 

dan kekuatan komitmen bersama untuk memenuhi dan menerapkan 

prinsip-prinsip pemberdayaan
50

.    

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai peningkatan taraf hidup, 

tingkat kesejahteraan, serta pengembangan ekonomi masyarakat, serta 

suatu bentuk  upaya peningkatan kemampuan masyarakat miskin, 

marjinal, terpinggirkan untuk menyampaikan pendapatan atau 

kebutuhannya, dalam berpartisipasi mempengaruhi dan mengelola 

                                                           
49 Munir Eti Wulanjari dan Cahyati Setiani, “ strategi pemberdayaan petani 

dalam berusaha tani” (Skripsi, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, 

2017), 41-42. 
50 Mangowal,J., 2013.Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam 

meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan diDesa Tumani Kecamatan 

Maesaaan Kabupaten Minahasa Selatan. Governance. Jurnal Ilmiah Jurusan 

IlmuPemerintahan FISIP 

Unsrat.Vo.5.No.1(2013).UniversitasSamRatulangi.Manado.Diaksesmelalui.http://ejou

rnal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewfile/1481/1179.  

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewfile/1481/1179
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewfile/1481/1179
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kelembagaan masyarakatnya secara bertanggungjawab (Accountable) 

demi perbaikan kehidupan.
51

  

Menurut Sukino pemberdayaan (empowerment) adalahuntuk 

meningkatkan suatu peningkatan kemampuan potensi yang 

sesungguhnya ada di dalam kemampuan sumber daya 

manusia.Adapun menurut Buku Sukino yang berjudul Pembangunan 

pertanian dengan pemberdayaan msyarakat tani.Menjelaskan bahwa 

pemberdayaan adalah suatu peningkatan kemampuan yang 

sesungguhnya ada yang melalui suatu kelompok dan siklus kehidupan, 

melalui jenis kelamin, jenjang kelompok dan komoditas pokok.
52

  

Pendapat di atas dapat dipahami bahwa Pemberdayaan 

Masyarakat adalah bagian dari paradigma pembangunan yang 

memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek manusia di 

lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual sumber daya 

manusia, aspek meterial dan fisik, sampai kepada aspek manajerial 

yang ditunjukkan untuk mengubah prilaku masyarakat agar mampu 

berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. 

Dengan demikian, pemberdayaan masyrakat merupakan sebuah 

upaya menwujudkan kemandirian dan kesejahteraan suatu masyarakat 

yang didasarkan nilai keyakinan, pengetahuan dan kultur budayanya. 

2. Pemberdayaan masyarakat bagi kesejahteraan anggota 

Pemberdayaan masyarakat sangat penting sebagai pemutar roda 

perekonomian negara, maka perlunya pemberdayaan masyarakat 

petani mempunyai power yang cukup sehingga mampu menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama 

petani dalam rangka membangun kemandirian dengan telah dibentuk 

kelompok tani pedesaan.  

Adapun dalam mensejahterakan suatu anggota ataupun 

masyarakat yang melalui program-program  mendorong untuk lebih 

maju dan terampil serta mampu meningkatkan taraf hidup,  

pertimbangan dalam pendukung pertanian ialah bahwa anggota serta 

                                                           
51 Aprillia Tharesia dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm. 117. 
52Sukino, Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat tani , 

(Jogjakarta: Pustaka Baru Pres, 2013), hlm. 66.  
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kelompok tani telah memudahkan untuk memberikan penyuluhan, 

serta mewujudkan sebuah dukungan dalam kegiatan kelompok, 

Adapun keadaan alam yang mendukung untuk bidang pertanian, 

holtikultura dan lainnya serta sarana dan prasarana telah memadai.
53

 

Menurut  Isbani Rukiminto Adi pemberdayaan masyarakat adalah 

individu dan kelompok mengontrol kehidupan membentuk masa 

depan sesuai dengan keinginan. Oleh sebab itu pemberdayaan 

masyarakat tidak dapat terlepas dari adanya kelompok tani sebagai 

penyongkong kegiatan utama para petani yang memiliki dinamika 

tersendiri yang berkaitan dengan aktivitas pertanian.
54

 Kelompok tani 

dikelompokan ke dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk 

memudahkan adanya penyaluran informasi, pelatihan yang tujuannya 

untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.
55

 Menurut Suharto, 

peran pemberdayaan masyarakat meliputi 5 (lima) aspek penting yang 

dapat dilakukan dalam  pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan 

dan advokasi terhadap masyarakat. Kelima peran tersebut yaitu:
56

 

a. Motivasi   

Dalam hubungan ini setiap keluarga harus dapat memahami 

nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman 

akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena 

itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok 

yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk 

mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat 

di Desa atau kelurahannya.Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk 

terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan 

sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri. 

 

 

                                                           
53Rifqi Fauzi, “Pemberdayaan Masyarakat melalui kelompok Tani Sedya 

Mukti Dalam Meningkatkan Hasil Panen di Dusun Pondok Kulon Kecamatan Berbah 

Kabupaten Seleman”. Jurnal Pendidikan luar sekolah, Vol.VII No.7 Tahun 2018, h.7-

8. 
54Ibid. h. 8 
55Sukino, Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013),67. 
56 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat 

(Bandung: Refika Aditama, 2005),58. 
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b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan  

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan 

dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi.Sedangkan 

keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui 

caracara partisipasif.Pengetahuan lokal yang biasa diperoleh melalui 

pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari 

luar.Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk 

menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan 

keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya. 

c.Manajemen diri  

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin 

mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti 

melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan 

pelaporan, mengoprasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan 

manajemen kepemilikan masyarakat.Pada tahap awal, pendampingan 

dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah 

sistem.Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk 

melaksanakan dan mengatur sistem tersebut. 

d. Mobilisasi sumberdaya  

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan 

pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual 

melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan 

menciptakan modal sosial.Ide ini didasari pandangan bahwa setiap 

orang memiliki sumberdaya sendiri yang jika dihimpun, dapat 

menigkatan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. 

Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan 

sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota 

memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan 

dan pengelolaan secara berkelanjutan. 

e.Pembangunan dan pengembangan jejaring  

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat 

perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya 

membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem 

sosial disekitarnya. 
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Keenam faktor tersebut saling berpengaruh dalam 

pemberdayaan bagi kesejahteraan masyarakat.  

3. Indikator pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan mempunyai indikator-indikator untuk mengukur 

dan mengetahui sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan 

pemerintah akan tercapai sesuai dengan harapan. Pemberdayaan 

memiliki dimensi-dimensi sesuai dengan program pembangunan yang 

dilaksanakan pemerintah sehingga indikator-indikator pemberdayaan 

dapat diukur berdasarkan dimensi pemberdayaan masyarakat. Edi 

Suharto menjelaskan dimensi-dimensi yang dapat dijadikan indikator 

pemberdayaan masyarakat dalam suatu Negara disesuaikan dengan 

program pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat 

yaitu:  

a.Pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan 

     Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan.Kebutuhan ekonomi berkenaan 

dengan mutu pekerjaan masyarakat sedangkan di bidang 

pendidikan berkenaan dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan, dan kesehatan berkenaan dengan fasilitas 

kesehatan. 

b. Peningkatan pendapatan masyarakat 

     Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pula dengan 

peningkatan pendapatan masyarakat, agar masyarakat dapat 

mencapai kesejahteraan.Misalnya petani dapat 

meningkatkan hasil panennya sehingga dapat menambah 

penghasilannya setiap bulan. 

c.Partisipasi dalam pembangunan 

     Pemberdayaaan masyarakat dapat juga dilihat dari partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan di desa, seperti dalam 

bentuk partisipasi ide pikiran maupun bantuan tenaga dalam 

pembangunan yang ada.
57

 

                                                           
57Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: 

Refika Aditama, 2010), h. 103. 
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Menurut Mardikanto Dengan terjadinya Interaksi multi arah 

diharapkan terjadi Proses pembelajaran yang optimal sebagaimana 

proses interaksi semua pihak untuk memperbaiki mutu hidup 

masyarakat, adapun menurut Edward III, G,C program pemberdayaan 

masyarakat akan berhasil jika didukung oleh beberapa faktor yang 

akan mempengaruhi yaitu
58

: 

1) Komunikasi yang berlangsung dua arah antara pemberi 

bantuan dan penerima bantuan, asumsinya adalah 

masyarakat perlu diminta untuk Secara sukarela 

mengkomunikasikan apa-apa yang menjadi kebutuhannya. 

Selain itu, sebaik apapun program yang ditawarkan jika 

proses komunikasi tidak lancar maka dapat berakibat pada 

lancarnya proses kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.  

2) Sumber Daya Manusia dengan asumsi bahwa pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan, yang dimiliki serta nilai-nilai yang 

dianut oleh para Stakeholder kegiatan akan berdampak pada 

keberhasilan Program.   

3) Diposisi (Disposition) atau sikap dan pelaksanaan kebijakan 

adalah faktor penting ketiga suatu kebijakan publik. Hubbeis 

mengatakan bahwa cara seseorang pemimpin dalam 

memberdayakan bawahannya adalah pemimpin 

mempercayai bawannya untuk bisa melakukan lebih banyak 

karena potensi yang dimilikinya.  

4) Struktur Birokrasi adalah tataran pemerintahan daerah antara 

lain penataan kembali struktur organisasi perangkat daerah 

yang diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan 

pemerintah Nomor 41 tahun 2007. 
59

 

 

                                                           
58Dahyar Daraba, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi keberhasilan Program 

pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 

Takalar Provinsi Sulawesi Selatan”. Jurnal Shosiohumaniora, Vol. 17 No. 2 Juli 

2015: 168-169.  

 
59T. Ambar, “ Manajement Sumber Daya Manusia: Konsep teori dan 

Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik.2010, Yogyakarta: Graha Ilmu.,  h. 

105. 
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4. Pemberdayaan masyarakat dalam prespektif ekonomi 

Islam  

Menurut Istiqomah pengembangan masyarakat Islam bahwa 

pemberdayaan merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat 

agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan 

kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan 

dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan 

keselamatannya di akhirat.
60

  

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang 

memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap 

pelaksanaan pembardayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi 

kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.Strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau 

tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan 

yang dikehendaki.Dalam hubungan ini.  

Menurut  Suharto menetapkan 5 (lima) program strategi 

pemberdayaan, yaitu: memberikan motivasi, peningkatan kesadaran 

dan pelatihan kemampuan, manajemen diri,  mobilita sumberdaya, 

pembangunan dan pengembangan jejaring.
61

adapunusaha 

pemberdayaan masyarakat yang pertama kali dilihat yaitu bagaimana 

pemberdayaan masyarakat dilihat dari prinsip-prinsip Ekonomi Islam, 

diantaranya: 

a.Prinsip tauhid, dalam konteks berusaha atau bekerja 

memberikan spirit kepada manusia bahwa segala bentuk 

usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung 

                                                           
60 Matthoriq, Suryadi, Mochamad Rozikin, “Aktualisasi Nilai Islam Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 02 No. 

03, h. 42. 
61Akrim Mufadiyah,“Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui 

Pengembangan Agribisnis(Studi Kasus Pada Gapoktan Subur Desa Kedungjati 

Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga),Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis 

Islam, (Lampung: 2015),h. 10.  
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kepada Allah Swt. Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap 

bentuk aktivitas kehidupan manusia.
62

 

b. Prinsip bekerja dan produktifitas, dalam ekonomi individu 

dituntut bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat 

produktifitas yang tinggi agar mampu memberikan yang 

terbaik bagi kemaslahatan umat. 

c.Prinsip maslahah, secara sederhana maslahah bisa diartikan 

dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau 

sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan 

faedah.  

d. Hakikat kemaslahatan adalah suatu konsep yang 

mendasarkan pada dua aspek, yaitu manfaat dan berkah. 

Kemaslahatan akan tercapai ketika yang muncul dari sebuah 

proses adalah kemanfaatan dan keberkahan.
63

 

e.Prinsip ta‟awun (tolong-menolong) merupakan suatu 

pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan 

semata-mata mengharap ridho dari Allah Swt. Islam berhasil 

memberikan suatu penyelesaian yang praktis terhadap 

masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat 

masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri 

dengan sifat yang sebaliknya.
64

 Semua orang didorong untuk 

bekerja secara bersama-sama dengan membentuk sebuah 

prinsip tolong-menolong, setiap individu menjadi unit yang 

berguna terhadap semua pihak sehingga pemberdayaan 

masyarakat dapat menyebar luas. 

 

 

  

                                                           
62 Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Alternatif 

Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 

Vol. 1 No. 1 (Maret 2015), h. 76. 
63Ibid., h. 77-81  
64 Nurul Huda, et. al. Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis (Jakarta: 

Kencana, 2008), h. 4 
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B. Konsep Kesejahteraan Anggota 

1. Pengertian kesejahteraan Anggota 

Secara harfiah, kata sejahtera berasal dari bahasa sansekerta, 

yaitu catera yang berarti payung yang bermakna orang yang sejahtera 

yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, 

dan kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir 

maupun batin.
65

 Adapun menurut Todaro Dan Stephen C. Smith, 

kesejahteraan masyarakat menunjukan ukuran hasil pembangunan 

masyarakat, serta suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan 

kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar tentang 

masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: 

a.Peningkatanakankemampuan dan pemerataan distribusi 

kebutuhandasar, sepertimakanan, perumahan, kesehatan dan 

perlindungan 

b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, 

pendidikan yang lebih baik dan nilai-nilai kemanusiaan 

c.Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan dari 

individu dan bangsa. 

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan 

individu yang membandingkan kesejahteraan pada situasi yang 

berbeda, untuk kesejahteraan sosial merupakan kesejahteraan dengan 

pilihan social secara objektif yang diperoleh dengan cara 

menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat.
66

 

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan fungsi sosialnya, untuk mencapai tingkat kehidupan 

masyarakat yang lebih baik
67

. Beberapa penjelasan tersebut,  maka 

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan di mana terpenuhinya 

                                                           
65Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika 

Aditama, 2012), h.8   
66Rudy Bharudin, EkonomiOtonomi Daerah (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2012), h.145-146. 
67Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 

Pasal 1 Ayat (1).  
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kebutuhan dasar, serta suatu kondisi yang memperlihatkan tentang 

keadaan kehidupan masyarakat yang baik. 

2. Upaya Peningkatan Kesejahteraan  

Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir. Jhon Locke 

mengatakan bahwa legitimasi tertinggi proses demokrasi tergantung 

pada mereka yang melayani kebaikan orang-orang, dan berbeda dari 

kehendak orang-orang dengan ungkapan yang mengacu pada 

kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.
68

 Pemberdayaan tidak 

terlepas dari peran serta masyarakat yang aktif berpartisipasi dan 

melibatkan dalam pembangunan, sehingga mampu mengembangkan 

kerjasama rakyat dan pemerintah dalam konsep pembangunan 

masyarakat dalam kondisi didudukkan sebagai peran utama untuk 

adanya kesejahteraan dalam masyarakat. Implementasi pemberdayaan 

terlihat dari upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat 

dengan memberikan salah satu program LKM-A, program ini dipilih 

karena melihat potensi alam yang bisa dijadikan sebagai Olahan baku 

produksi usaha tani dan bisa sebagai wadah penampung modal dari 

program pemerintah yangdirasa cukup dalam upaya mensejahterakan 

masyarakat.  

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraanyang 

melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan 

kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pengembangan 

kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong 

royong, keswadayaan dan partisipasi. Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) sejak tahun 1994 mengembangkan 

beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga 

dengan menggunakan indikator ekonomi, kesehatan gizi, dan sosial.
69

 

Adapun aspek spesisifik yang dapat dijadikan indikator untuk 

                                                           
68Gleen Moots dan Greg foster, salus populi Suprema Lex:jhon Locke 

Versus Contemporary democratic theory, Jurnal prespective on political science, 

Volume 39 Nomor. 1 (Januari-Maret. 2010), 35 
69Safitri Lailasari, Deden Sumpena, Aliyudi,“Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Budidaya Ikan” Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 

Gunung Djati, Bandung, jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 2 No. 1 (2017) 

77-95 83, h. 82. 
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mengamati kesejahteraan rakyat yaitu, Kependudukan, kesehatan, 

pendidikan, tenaga kerja, taraf dan pola konsumsi serta perumahan 

dan lingkungan dan sosial budaya. 
70

  

Uraian di atas menjelaskan bahwa berbagai upaya pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan, 

dengan harapan mampu membawa perubahan kehidupan setiap 

masyarakat yang lebih baik. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam program wujud 

LKM-A dengan mengembangkan usaha tani diperlukan adanya 

kolaborasi atau gotong royong yang baik antara pemerintah, 

komunitas lembaga, dan anggota. 

3. Indikator kesejahteraan 

Kesejahteraan menurut BPS adalah suatu kondisi dimana 

seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut 

dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Menurut (BPS) badan 

pusat statistik, indikator yang digunakan untuk mengukur 

kesejahteraan rumah tangga dapat disesuaikan oleh informasi tentang 

Kependudukan, Kesehatan, dan gizi, Pendidikan, ketanagkerjaan, 

polakonsumsi, atau pengeluaran rumah tangga, perumahan dan 

lingkungan, dan social lainnya,
71

 Sedangkan menurut Badan 

Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) indikator 

untuk melihat kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan 

kesejahteraankeluarga. BKKB menentukan indikator tingkat 

kesejahteraan keluarga, sebagai berikut: 
72

  

                                                           
70Dr.Ir.Euis Sunarti,Ms,”Indikator Keluarga Sejahtera sejarah 

Pengembangan, evaluasi, dan keberlanjutan” Fakultas Ekologi Mnausia Institut 

Pertanian Bogor, Bogor, ISBN 978-602-8665-05-6.h. 25. 
71Aldino Ahmad RES, SudarmanWidjaja dan Umi Kalsum,“Pendapatan dan 

kesejahteraan Anggota KSP Tani Makmur Kecamatan Natar Kabupaten lampung 

selatan”,Jurnal Agribisnis,Fakultas pertanian,Universitas Lampung.Vol 4, No.2, Mei 

2016.h.162. 
72 Dini Puspita, dkk, Klarifikasi Tingkat Kleuarga Sejahtera Dengan 

menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal Dan Fuzzy K-Nearest Neighboor 

(Studi kasus KabupatenTemanggung Tahun 2013), Jurnal Gaussian, Vol.3, No 4, 

2014, h. 646-647. 
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a.Indikator Keluarga Sejahtera 1 (KS I) atau indikator 

“kebutuhandasar keluarga” (basic needs):  

1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali berbeda 

untuk di lebih. 

2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk 

di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. 

3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai 

dan dinding yang baik.  

4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana 

kesehatan. 

5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana 

pelayanan kontrasepsi. 

6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. 

 

b. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atauindikator 

“kebutuhan psikologis” (Psychological needs) keluarga, 

yaitu: 

1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah 

sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 

2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga 

makan daging/ikan/telur. 

3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu 

setel pakaian baru dalam setahun.  

4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap 

penghuni rumah.  

5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat 

sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-

masing.  

6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja 

untuk memperoleh penghasilan.  
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7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca 

tulisan latin.  

8) Pasangan usia subur dengan anak dua lebih menggunakan 

alat/obat kontrasepsi.  

c.Indikator Keluarga Sejahtera III (SK III) atau indikator 

“kebutuhan pengembangan” (Developmental Needs), yaitu: 

1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.  

2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk 

uang atau barang. 

3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang 

seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.  

4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan 

tempat tinggal.  

5) Keluarga memperoleh informasi dari surat 

kabar/majalah/radio/TV/Internet. 

d. Indikator Keluarga Sejahtera III plus (KS IIII plus) atau 

indikator “Aktualisasi diri” (Self Esteem), yaitu:   

1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan 

sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.  

2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus 

perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.  

Menurut Kolledalam Bintari bahwa kesejahteraan dapat diukur 

dari beberapa aspek kehidupan dengan melihat kualitas hidup yang 

meliputi:  

a) kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, 

bahan pangan dan sebagainya.  

b) kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 

lingkungan alam, dan sebagainya. 

c) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, 

seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan 

sebagainya. 
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d) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, 

seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan 

sebagainya.
73

 

Dari penjabaran di atas diketahui bahwa banyak metode untuk 

mengukur kesejahteraan. Di Indonesia indikator kesejahteraan secara 

umum merujuk kepada indikator yang di keluarkan oleh BKKBN. 

menurut BKKBN dalam menentukan Kesejahteraan di ukur 

Berdasarkan tingkat Pendapatan, Pengeluaran Konsumsi, Pendidikan, 

Perumahan dan Kesehatan. 

4. Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam 

Kesejahteraan berasal dari bahasa Arab yakni Fallah dari kata 

kerja Aflaha-yuflihu yang berarti kesuksesan, kemulian dan 

kemenangan dalam hidup. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan 

memberikan dampak yang disebut Mashlahah, dan mashlahah adalah 

segala bentuk keadaan, baik material mapun non material yang 

mampu meningkatkan kedudukan manusia sehingga makhluk yang 

paling mulia.
74

 Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran islam 

dalam bidang ekonomi.  

Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil „alamin 

yang diajarkan olah Agama Islam. Namun kesejahteraan yang 

dimaksudkan dalam Al-Quran bukan tanpa syarat untuk 

mendapatkannya, kesejahteraan akan diberikan oleh Allah swt jika 

manusia melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang 

dilarangnya
75

. Mengenai Kesejahteraan baik secara langsung ataupun 

tidak langsung, berkaitan dengan permasalahan ekonomi tentang 

kesejahteraan dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 126. 

                                                           
 
73HeriRisal Bungkaes, Posumah Dan Burhanuddin Kiyai, hubungan 
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74Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.2. 
75Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalaam, Prototype Negeri yang Damai 

(Surabaya: Media Idaman Press,1994), h.66-68. 
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ُُْْٓى  ٍَ ِي ٍْ ٰاَي ٰشِث َي ًَ ٍَ انثَّ ْْهَّ ِي اْسُصْق اَ َّٔ ا ٰاِيُاب  َزا بَهَذا ْٰ اِْر قَبَل اِْبٰشُْى َسةِّ اْجَعْم  َٔ

بِْئسَ  َٔ ِ اِٰنٗ َعَزاِة انَُّبِس ۗ  ٍْ َكفََش فَبَُيخُِّعّ قَهِْيَلا ثُىَّ اَْضطَشُّ َي َٔ ِخِشۗ قَبَل  ِو اَْلٰ ْٕ اْنيَ َٔ  ِ
 بِبّلّلٰ

ِصْيُش  ًَ  ١٢٢اْن

“Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa: “Yatuhanku, jadikanlah 

negeri mekah ini,negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-

buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman: “Dan kepada 

orang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku aksa 

dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat 

kembali.”(Qs. Al-Baqarah:126)
76

 

 

Menurut Al-Ghazali pengertian ilmu ekonomi dapat diartikan 

sebagai ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam 

memenuhi kebutuhan yang wajib dituntut berlandaskan Etika syariah 

dalam upaya membawa gerbang ke dalam kemaslahatan menuju 

akhirat konsep ajaran ekonomi Islam yang di dalamnya membahas 

tentang kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat dan negara telah 

tergambar pada tataran konsep yang terwujud dalam praktek 

kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, yang pada titik kegiatan 

ekonomi yang telah mewujudkan sarana pencapaian kesejahteraan 

atau kemakmuran yang berawal dari kerja sama antara kaum 

Muhajirin dan Anshar dengan memperkenalkan sistem ekonomi Islam 

anatar lain: Syirkah, Qirad, dan Khiyar dalam berdagang. Selain itu 

juga diperkenalkan system Musaqah, Mukharabah, dan Muzara‟ah 

dalam bidang pertanian dan perkebunan.
77

  

Permasalahan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan serta 

kebutuhan lainnya. Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan hidup, 

manusia bekerja dengan mengolah segala yang telah disediakan alam 

semesta. Seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan tersier. 

Manusia diciptakan untuk menangani bumi ini mencapai 

                                                           
76Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, terjemanh Tafsir 

singkatIbnuKatsirJilid 1 (Surabaya: Bina Ilmu,1988), h.223. 
77Zainal Abidin Ahmad, Negara Adil Makmur MenurutIbnu Siena, (Jakarta: 

Bulan Bintang,1074), h.11. 
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kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan tidak boleh dengan 

tindakan yang lain kecuali menegakkan keadilan, seperti dalam QS. 

An-Nahlayat 14: 

 

َََٓۚب  ْٕ ُُّْ ِحْهيَتا حَْهبَُس ا ِي ْٕ حَْسخَْخِشُج َّٔ ب طَِشيّاب  ًا ُُّْ نَْح ا ِي ْٕ َش اْنبَْحَش نِخَأُْكهُ ْ٘ َسخَّ َٕ انَِّز ُْ َٔ

 ٌَ ْٔ نََعهَُّكْى حَْشُكُش َٔ ٍْ فَْضهِّ  ا ِي ْٕ نِخَْبخَُغ َٔ  ِّ اِخَش فِْي َٕ حََشٖ اْنفُْهَك َي َٔ١١ 

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukan lautan (untukmu), agar 

kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan) dan 

kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan 

kamu melihat bahteraber layar padanya, dan agar kamu mencari 

keuntungan dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.”(Qs. An-

Nahl: 4) 

 

Berdasarkan uraian tersebut, ilmu ekonomi yang menjalankan 

kegiatan-kegiatan usaha konsumsi secara terorganisir dan produksi 

pada masa modern saat ini dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh 

umat dengan membawa pencapaian kemakmuran serta memperoleh 

suatu perubahan, dan membantu para penduduk dalam mendapatkan 

keadilan pendapatan yang merata.  

Seperti yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi mengemukakan 

usaha yaitu mengfungsikan potensi diri untuk berusaha secara 

maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh, 

ataupun akal, untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara 

perorangan atau kolektif baik pribadi maupun untuk orang lain.
78

 

Seperti yang telah terwujudnya sebuah torganisasi yang melalui peran 

besar untuk perkembangan pertanian sekaligus perekonomian 

Indonesia yang masuk dalam penduduk pedesaan adalah Bidang 

Koperasi yang memberikan praktek gotong royong dan saling tolong-

menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT, dalam QS.Al-

Maidahayat: 2 berbunyi: 

                                                           
78Zawiyah Cot Kala langsa, “Korelasi Antara Islam dan ekonomi” Jurnal 

Penelitian, Vol.9, No.1 (Februari 2015), h.67. 
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ى َِذ ٰيٰٓبَيَُّٓب انَّ 
ََل اْنقَََلۤ َٔ  َ٘ ََل اْنَْٓذ َٔ َْٓش اْنَحَشاَو  ََل انشَّ َٔ  ِ

ا َشَعۤبى َِش ّللّاٰ ْٕ
ا ََل حُِحهُّ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ِزْي

اَِرا َحهَْهخُْى  َٔ اَاب ۗ َٕ ِسْض َٔ ِْٓى  بِّ ٍْ سَّ ٌَ فَْضَلا يِّ ْٕ ٍَ اْنبَْيَج اْنَحَشاَو يَْبخَُغ ْي يِّ
ۤ
ََلٰٓ ٰا َٔ

ََل يَْجِشَيَُّ  َٔ ا ۗ ْٔ ا فَبْصطَبُد ْۘٔ ٌْ حَْعخَُذ ْسِجِذ اْنَحَشاِو اَ ًَ ٍِ اْن ُكْى َع ْٔ ٌْ َصذُّ ٍو اَ ْٕ ٌُ قَ ُكْى َشَُٰب

 َ
ٌَّ ّللّاٰ َ ۗاِ

احَّقُٕا ّللّاٰ َٔ ۖ ٌِ ا َٔ اْنُعْذ َٔ ْثِى  ا َعهَٗ اَْلِ ْٕ َُ َٔ ََل حََعب َٔ  ٖۖ ٰٕ انخَّْق َٔ ا َعهَٗ اْنبِشِّ  ْٕ َُ َٔ حََعب َٔ 

 ٢َشِذْيُذ اْنِعقَبِة 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 

dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Qs.Al-Maidah: 

5:2)
79

 

 

Memang kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan 

minimum, sedangkankecukupandalamstandar hidup yang baik 

adalahhal yang paling mendasar, dalam ekonomi islam bekerja adalah 

ibadah sebab tugas manusia dimuka bumi ini adalah tidak lain untuk 

beribadah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengemukakan istilah 

Perandalam pemberdayaan masyarakat yang melalui keberhasilan 

dalam menjalankan kesejahteraan manusia dimuka bumi tidak lain 

untuk bertujuan beribadah. Namun dengan cara bergotong-royong 

serta kerjasama dan bukan untuk tujuan individu melainkan 

kesejahteraan umat dalam menuju 

kemaslahatansertadengandijalankansesuaicara adildanmerata.  

                                                           
79Imron Hamzah,” Koperasi dalam Prespektif Hukum Islam 

(telahKritisPemeikiran Hukum Islam Taqiyyuddin Al-Nabhani)”. Jurnal kajian 

Hukum islam, Al-manahij, Vol.11. No.1, (Juni,2017), h. 109. 
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Kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali adalah tercapainya 

kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan suatu konsep yang 

mendasarkan pada dua aspek yaitu kemanfaatan dan keberkahan. 

Manusia tidak akan merasakan kebahagian dan kedamaian batin 

melainkan setelah terwujudnya kesejahteraan yang sebenarnya dari 

seluruh umat manusia di Dunia melalui pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara‟ 

(maqashid al-syari‟ah) agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau 

menjelaskan tentang sumber-sumber kesejahteraan yaitu 

terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
80

  

Menurut Umar Chapra, hubungan antara syariat Islam dengan 

kemaslahatan sangat erat. Ekonomi Islam merupakan salah satu 

bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak terlepas dari  tujuan 

utama syariat Islam. Tujuan utama Ekonomi Islam adalah 

merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-

thayyibah).
81

  

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang 

ekonomi.Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil „alamin 

yang diajarkan oleh agama Islam.Namun kesejahteraan yang 

dimaksud dalam Al-Qur‟an bukanlah tanpa syarat untuk 

mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika 

manusia melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi 

yang dilarang-Nya. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam merupakan 

kesejahteraan universal yaitu mempunyai dua dimensi yang kokoh, 

selaras, serasi, dan seimbang antara dimensi lahir-batin (material-

spiritual) dan dimensi dunia-akhirat. Kiat-kiat untuk mencapai 

kehidupan yang sejahtera dan ideal yaitu: 

a. Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang 

berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan 

pekerjaan untuk setiap anggotanya yang beroperasi. 

                                                           
80Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep ekonomi Islam 

dalam Ihya‟ Ulum Ad-Din (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), h. 84-86 
81 M. B. Hendrieanto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: 

Ekosiana, 2003), h.7 
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b. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa 

dan hartanya, kemudian keluarganya, dengan 

memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan 

anak-anak dan istri baik dari segi jasmani maupun rohani. 

c. Menyisihkan sebagian hasil usaha untuk menghadapi 

masa depan. Sebagian lain (yang mereka tidak 

nafkahkan) mereka tabung guna menciptakan rasa aman 

menghadapi masa depan, diri, dan keluarga. 

d. Kewajiban timbal balik antara pribadi dan masyarakat, 

serta masyarakat terhadap pribadi. Kewajiban tersebut 

sebagaimana halnya setiap kewajiban melahirkan hak-

hak tertentu yang sifatnya keserasian dan keseimbangan 

antara keduanya, sekali lagi kewajiban dan hak tersebut 

tidak terbatas pada bentuk penerimaan maupun 

penyerahan harta benda, tetapi mencakup aspek 

kehidupan. Perjuangan mewujudkan dan 

menumbuhsuburkan aspek-aspek akidah dan etika pada 

diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan lahir 

masyarakat yang seimbang. 

e. Setiap insan harus memperoleh perlindungan jiwa, harta, 

dan kehormatanya, jangankan membunuh atau mengejek 

dengan sindiran halus, berprasangka buruk tanpa dasar, 

mencari-cari kesalahan dan sebagainya. Semua ini 

dilarang dengan tegas, karena semua itu dapat dapat 

menimbulkan tidak aman, rasa takut, maupun kecemasan 

yang menyebabkan kepada tidak tercapainya 

kesejahteraan lahir maupun batin yang diharapkan. 

f. Kesadaran bahwa pilihan Allah Swt apapun bentuknya, 

setelah usaha maksimal adalah pilihan terbaik dan selalu 

mengandung hikmah, karena itu Allah Swt 

memerintahkan kepada manusia untuk berusaha dengan 

semaksimal mungkin, kemudian berserah diri kepada-

Nya. 
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g. Kesejahteraan masyarakat dalam Islam yaitu penyerahan 

diri sepenuhnya hanya kepada Allah Swt.
82

 

 

Uraian di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan dalam 

Ekonomi Islam merupakan kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu 

kesejahteraan secara material dan  spiritual. Konsep kesejahteraan 

dalam Ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi 

saja.Melainkan mencakup nilai moral, spiritual dan nilai 

sosial.Sehingga, kesejahteraan berdasarkan Ekonomi Islam 

mempunyai konsep yang lebih mendalam. 

 

C. Ekonomi Islam tentang Koperasi Serba Usaha 

Ekonomi Islam disebut juga ekonomi syari‟ah. Ekonomi Islam 

merupakan karakteristik dalam system perekonomian yang didasarkan 

atas nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Al-Hadits 

yang kemudian dilakukan oleh ulama dalam ijtihad sehingga 

menghasilkan Ijma dan Qiyas. Dengan demikian, ekonomi Islam 

bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits serta Ijma dan Qiyas. 

Ekonomi Islam merupakan salah satu jenis sistem ekonomi 

yang saat ini berkembang di dunia, terutama negara-negara dengan 

mayoritas penduduk muslim. Penerapan ekonomi syariah sebagai 

sistem dilandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an 

dan hadist. Perkembangan sistem ekonomi Islam selama ini diikuti 

dengan kemunculan pemikiran banyak ahli, khususnya dari kalangan 

muslim, mengenai bidang ini. Karena itu, dalam hal pengertian 

ekonomi Islam, sejumlah ahli juga telah membahas berbagai definisi 

dan esensi serta prinsip ekonomi Islam serta tujuannya. 

1. Definisi Ekonomi Islam 

Para pakar di bidang ekonomi Islam memberikan definisi sebagai 

berikut:
83

 

                                                           
82 M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an: Tafsir Maudhu‟i Atas Berbagai 

Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996), h.129-13 
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Yusuf Qaradhawi memeberikan pengertian ekonomi Islam 

(ekonomi syariah) adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan.  

Veithzal Rivai dan Andi Buchari menjelaskan pengertian ilmu 

ekonomi Islam (konomi syariah) ialah suatu ilmu multidimensi atau 

interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi, yang bersumber 

dari Al-Qur‟an dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional.  

Muh. Abdul Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam 

(ekonomi syariah) adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari ekonomi dari orang-orang yang menganut nilai-nilai 

syariah. Sementara dalam buku Islamic Economics: Theory and 

Practice, definisi yang diajukan Muhammad Abdul Mannan lebih 

tepatnya ekonomi Islam ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai dalam Islam.  

Khursid Ahmad dalam buku Studies in Islamic Economics 

(Perspectives of Islam) menyampaikan penjelasan bahwa Ekonomi 

Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-

masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam 

perspektif Islam.  

Muhammad Nejatullah al-Siddiqidalam buku Maqashid Al-

Syariah ekonomi syariah adalah cara umat Islam dalam menghadapi 

hal yang berbau ekonomi. Ketika menerapkan ekonomi Islam, umat 

muslim memakai Al-Quran, Sunnah, akal, dan pengalamannya jadi 

acuan.  

Berdasarkan beberapa definisi ekonomi Islam di atas dapat 

dipahami bahwa sistem ekonomi Islam merujuk pada aktivitas dalam 

lingkup perekonomian yang berkaitan dengan produksi, distribusi, 

keuangan, perindustrian, dan perdagangan, terkait barang atau jasa 

yang bersifat material, dan berlandaskan pada syariat Islam.  Pada 

prinsipnya, ekonomi Islam merupakan representasi dari jalan tengah 

antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Oleh 

karena itu, sistem ekonomi Islam menerapkan prinsip kebaikan dari 

dua sistem ekonomi itu, dan membuang sisi buruk dari keduanya. 

                                                                                                                             
83"Apa Itu Ekonomi Islam dan Tujuannya: Pengertian Menurut para 

Ahli", https://tirto.id/gik3, diakses 5 September 2021 
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2. Prinsip Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam memiliki beberapa prisinpnya, antara lain 

dijelaskan: 

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, baik sebagai ilmu maupun 

sistem, maka Ekonomi Islam mengambil jalur tengah antara ekonomi 

kapitalis dan sosialis. Kedua sistem terakhir saling bertentangan di 

dunia modern. Namun, kedua sistem itu juga memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Aspek positif dari kedua diambil dalam penerapan sistem 

ekonomi Islam yang mengambil pijakan utama nilai-nilai dalam Al-

Qur'an dan hadist. Oleh karena prinsip ekonomi Islam berpijak pada 

nilai-nilai keislaman, dalam Ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip 

khas yang tidak ada dalam sistem ekonomi kapitalis maupun 

sosialis.
84

   

Mengutip modul Ekonomi tahun 2018 yang diterbitkan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dijelaskan ada lima prinsip 

Ekonomi Islam: 

1) Larangan Maisyir: Tidak membolehkan adanya perjudian di 

dalam kehidupan ekonominya.  

2) Larangan Gharar (penipuan): Tidak mengizinkan 

berlangsungnya transaksi dan semacamnya yang sifatnya 

menipu orang lain.  

3) Larangan Haram (d osa): Tidak memperbolehkan adanya 

barang yang didapatkan dengan cara tidak baik atau 

transaksi barang yang dilarang dalam Islam.  

4) Larangan Zhalim (aniaya): Larangan terhadap segala 

sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain.  

5) Larangan Ikhtikar (timbun): Tidak boleh ada penimbunan 

barang yang nantinya merugikan pihak lain dan hanya 

menguntungkan penimbun.  

                                                           
84https://tirto.id/apa-itu-ekonomi-islam-dan-tujuannya-pengertian-menurut-

para-ahli-gik3, diakses 26 Oktober 2021  

https://tirto.id/apa-itu-ekonomi-islam-dan-tujuannya-pengertian-menurut-para-ahli-gik3
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6) Larangan Riba: Tak diperbolehkan ada tambahan dana atas 

transaksi, kecuali yang memberikan uang lebih tersebut 

ikhlas. 
85

 

3. Sasaran dan Tujuan Ekonomi Islam 

Melaksanakan aktivitas dalam bidang ekonomi jika 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut, 

maka berhubungan dengan tujuan ekonomi Islam. Karena praktek atau 

aktivitas ekonomi dalam Islam merupakan ibadah sehingga selain 

pelakunya mendapatkan barakah dan juga pahala. Keberkahan dapat 

dipahami meliputi kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma 

moral Islam, persaudaraan dan keadilan universal. Keberkahan 

demikian merupakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, 

serta kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. 

Menurut Muhammad Abu Zahra, dalam buku Memahami 

Ekonomi terbit tahun 2018, bahwa terdapat tiga sasaran utama 

ekonomi syariah, yaitu:  

(1) Setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat 

dan lingkungannya sekaligus dalam bentuk penyucian 

jiwa.  

(2) Penegakan keadilan di masyarakat mencakup bidang 

hukum dan muamalah.  

(3) Dicapainya keselamatan keyakinan agama, jiwa, akal, 

keluarga dan keturunan, serta harta benda.
86

  

Sasaran utama ekonomi Islam adalah yang menjadi tujuan 

ekonomi Islam. Adapun tujuan ekonomi Islam, dalam buku Konsep 

Ilmu Ekonomi terbit tahun 2020 Kemdikbud, dijelaskan ada 4 tujuan 

ekonomi Islam yaitu:  

(1) Ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma 

moral islam  

                                                           
85Marhamah Ika Putri, "Apa Itu Ekonomi Islam dan Tujuannya: Pengertian 

Menurut para Ahli", https://tirto.id/gik3, diakses 27 Oktober 2021 

  
86 Ibid. 

https://tirto.id/gik3


 
 
56 

(2) Persaudaraan dan kesejahteraan universal  

(3) Distribusi pendapatan yang merata  

(4) Kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan 

sosial. 

 

Dari uraian di atas mengenai pengertian, prinsip-prinsip, dan 

tujuan ekonomi Islam, lalu bagaimana pandangan ekonomi Islam 

terhadap koperasi serba usaha (KSU). Pakar koperasi menjelaskan 

Pengertian Koperasi Serba Usaha  (KSU) adalah koperasi yang 

kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi. Seperti bidang produksi, 

komsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini bertujuan untuk 

menyejahterakan anggotanya.
87

 

Dari pengertian KSU, terdapat persamaan bahwa ekonomi 

Islam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat (anggotanya). Begitu 

juga KSU bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Istilah 

kesejahteraan dalam bahasa ekonomi Islam disebut keberkahan. 

Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam dibolehkan 

mendirikan dan melaksanakan kegiatan KSU dengan tujuan untuk 

maslahat atau mendatangkan keberkahan.  

Adapun sumber modal an tujuan KSU dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

Modal Koperasi/KSU terdiri atas Modal Sendiri dan Modal 

Pinjaman. Modal Sendiri adalah sumber modal yang meliputi: 

simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.88 

Penejelasan sumber modal sebagai berikut : 

 

 

                                                           
87https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-138/koperasi-serba-usaha-

ksu.html#:~:text=Pengertian%20Koperasi%20Serba%20Usaha%20adalah,sebagai%2

0gerakan%20ekonomi%20rakyat%20yang, diakses 28 Oktober 2021  
88Ibid.  
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1) Simpanan Pokok 

     Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib 

dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk 

menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil 

kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota 

koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap 

anggota. 

2) Simpanan Wajib 

     Simpanan wajib berbeda dengan simpanan pokok yaitu 

 jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh 

anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan 

tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang 

sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat 

diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi 

anggota koperasi. 

3) Dana Cadangan 

     Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari 

penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk 

pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang 

keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup 

kerugian koperasi bila diperlukan. 

4) Hibah 

     Hibah (peberian) adalah sejumlah uang atau barang modal 

yang dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang 

bersifat tidak mengikat. 

     Modal Pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai 

berikut : 

1) Anggota dan calon anggota 

2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan 

perjanjian kerjasama antarkoperasi 

3) Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang 

berlaku 
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4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

5) Sumber lain yang sah. 

  Adapun tujuan Koperasi Serba Usaha antara lain untuk:89 

1) Mensejahterakan anggota koperasi serba usaha pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

2) Membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan 

masyarakat maju, adil, dan makmur. 

3) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota 

koperasi. 

4) Memberikan pelayanan pinjaman dengan bunga murah, tepat 

dan cepat serta mendidik anggota untuk dapat menggunakan 

uangdengan bijaksana dan produktif. 

5)  Memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perkantoran anggota 

koperasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89Ibid.  
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