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ABSTRAK 

 

 

Bekerja merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap 

orang untuk bisa memenuhi hidupnya dan hidup keluarganya. Dalam 

bekerja seseorang memerlukan etos kerja yang tinggi agar hasil 

kerjanya bisa lebih maksimal, tak terkecuali petani karet. Seorang 

petani harus memiliki etos kerja yang baik supaya pendapatan mereka 

bisa bertambah. Etos kerja bisa diartikan sebagai semangat yang 

tumbuh dari seseorang atau kelompok terhadap kerja yang sudah 

mendarah daging atau melekat pada diri mereka. Dalam bekerja petani 

karet di desa Kalibaalangan harus menjunjung tinggi nilai-nilai dari 

etos kerja itu sendiri sebagai contoh adalah kejujuran.  Dalam 

menghasilkan getah karet petani karet harus jujur tidak boleh 

mencampurkan getah dengan air, tanah, tatal, dll sehingga tidak ada 

yang merasa dirugikan dalam jual beli getah di desa Kalibalangan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah etos 

kerja berdampak pada pendapatan petani karet dan bagaimana  

dampak etos kerja terhadap pendapatan perspektif ekonomi islam. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak etos 

kerja terhadap pendapatan dan untuk mengetahui bagaimana dampak 

etos kerja terhadap pendapatan perspektif  ekonomi Islam.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan metode analisis kualitatif, sumber data dari data primer dan 

data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah petani karet di desa Kalibalangan yang berjumlah 218 orang. 

Pengambilan sampel wawancara menggunakan simple random 

sampling yang diambil dari 10% keseluruhan jumlah populasi yaitu 22 

responden. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa etos kerja 

melalui beberapa indikator yaitu kerja keras, semangat, jujur, cermat, 

dan tanggu memang terbukti dapat berdampak bagi pendapatan petani 

karet di desa Kalibalangan kecamatan Abung Selatan Lampung Utara. 

Dengan kerja keras dan semangat dalam bekerja akan membuat para 
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petani karet di desa kalibalangan dapat meningkatkan lagi hasil dari 

getah karet yang mereka sadap dengan begitu penapatan mereka juga 

akan semakin bertambah. Kejujuran dari para petani karet dalam 

bekerja  juga akan membawa keberkahan sindiri bagi kehidupan 

mereka yang juga dapat mempengaruhi pendapatan mereka. 

Sedangkan kecermatan dan ketangguhan akan dapat meminimalisir 

kesalahan saat bekerja sehingga penghasilan pendapatan akan lebih 

maksimal. Menurut perspektif islam etos kerja memang terbukti dapat 

berdampak bagi pendapatan petani karet di desa Kalibalangan. Hal ini 

dibuktikan dengan salah satu ayat A l-Qur’an, surah AR Ra’d ayat 11 

bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum 

kaum itu sendiri yang berusaha dengan keras untuk merubahnya.  

Kata Kunci: Etos Kerja, Pendapatan. 
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MOTTO 

 

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

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

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 

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

kerjakan. (Q.S At-Taubah:105). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebelum menjelaskan secara lebih lanjut dan untuk 

menghindari  kesalah pahaman dalam memahami maksud dan 

tujuan penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai 

beberapa istilah yang ada di dalam judul skripsi ini. Adapun judul 

skripsi ini adalah “Analisis Dampak Etos Kerja Terhadap 

Pendapatan Petani Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Pada Petani Karet di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung 

Selatan Kabupaten Lampung Utara)”. Sebagai langkah awal 

untuk memahami judul penelitian ini maka penulis akan 

menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, yakn 

sebagai berikut: 

1. Etos Kerja   

Etos Kerja menurut Sinamo adalah seperangkat perilaku 

kerja positif yang berakar pada kerjasama yang kental, 

keyakinan yang fundamental disertai komitmen yang total 

pada paradigm kerja yang integral.  

2. Pendapatan  

Menurut Muanna Naga pendapatan ialah sejumlah uang 

yang diterima oleh seseorang atas jiripayah hasil kerjanya. 

Pendapatan merupakan hasil kerja (usaha) dan dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan bersih seseorang merupakan 

keseluruhan jumlah penghasilan yang di terima oleh 

seseorang sebagai balas jasa atas hasil. Pendapatan 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai 

permasalahan ekonomi masyarakat dan mempengaruhi 

tingkat konsumsi masyarakat. 

3. Petani Karet 

Petani karet ialah mereka yang bekerja dibidang pertanian 

dengan cara menanam pohon karet untuk diambil getahnya 

kemudian dijual kepada pengepul yang nantinya akan 

dijadikan bahan industri pembuatan.   
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4. Perspektif Ekonomi Islam 

Perspektif merupakan cara pandang atau wawasan analisa 

dari seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di 

sekitarnya. Perspektif dalam penelitian kali ini adalah 

tinjauan menurut Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah 

suatu pengetahuan dan aplikasi dari petunjuk dan aturan 

sya’riah yang mencegah ketidak adilan dalam memperoleh 

sumber daya material agar tercipta keputusan manusia, 

sehingga memungkinkan manusia menjalankan kewajiban 

kepada Allah. 

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari 

prilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan 

yang terbatas di kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari 

prilaku seseorang muslim dalam suatu masyarakat Islam 

yang di bingkai dengan syariah. Ekonomi Islam merupakan 

ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur’an dan 

Sunnah. Segala bentuk pemikiran dan praktik ekonomi yang 

tdak bersumberkan dari Al-Qur’an dan Sunnah tidak dapat 

dipandang sebagai ekonomi Islam.
1
 

Berdasarkan uraian kata-kata yang ada pada judul 

penelitian ini diatas, maka penulis menegaskan bahwa etos 

kerja dan pendapatan yang diperoleh masyarakat berbeda-

beda. Secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul 

penelitian ini adalah bagaimana etos kerja berdampak 

terhadap pendapan masyarakat dan bagaimana perspektif 

ekonomi Islam memandang hal tersebut dalam kaitanya 

dengan aturan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. 

 

B. Alasan Memilih judul  

Adapun dipilihnya judul penelitian ini adalah dengan alasan 

sebagai berikut:  

1. Secara Objektif  

                                                             
1 P3EI, Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta-Ed.1-5. (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 18 
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Penliti tertarik untuk mengambil judul ini dikarenakan akhir-

akhir ini terdapat petani karet yang tidak jujur dalam 

menjalankan pekerjaannya, hal ini dibuktikan dari hasil 

produksi karet yang ternyata tidak murni atau sudah 

dicampur dengan bahan-bahan lain seperti tatal dan tanah 

atau[un air. Oleh karena itu penulis tertarik untuk muneliti 

tentang dampak  etos kerja terhadap pendapatan petani karet  

ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.   

2. Secara Subjektif 

Permasalahan yang dibahas dalam judul skripsi ini adalah  

salah satu masalah yang ada dalam Ekonomi Islam yang 

menjadi problem dikalangan masyarakat dan pokok 

bahasannya pun sesuai dengan jurusan Ekonomi Islam pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis optimis dapat 

menyelesaikan penelitian ini karena tersedianya berbagai 

literature yang berhubungan dengan judul skripsi ini baik 

berupa buku, jurnal, artikel-artikel.  

Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini 

merupakan salah satu ilmu yang di pelajari di kuliah 

khususnya jurusan ekonomi Syriah pada fakultas ekonomi dan 

bisnis Islam, serta menarik karena merupakan realita yang 

terjadi sekitar masyarakat. Judul ini memberikan pengetahuan 

dan menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca serta 

masyarkat atau petani karet di Desa Kalibalangan Kecamatan 

Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. 

 

C. Latar Blakang Masalah  

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan 

oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Sebagai khalifah 

manusia sepatutnya berusaha untuk memakmurkan bumi, 

mengolah dan mengelola semua sumber daya yang ada dibumi 

dengan sebaik-baiknya sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dituntut untuk 

bekerja keras tanpa memberatkan orang lain dan hidup secara 

bahagia.  
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Bekerja adalah bentuk amalan ibadah yang memiliki nilai 

lebih dimata Allah Swt. karena dengan bekerja, kita menunjukan 

usaha kita untuk mendapatkan rezeki sebagaimana yang telah 

diatur oleh Allah Swt. Allah Swt. yang memberi rezeki semua 

makhluknya yang ada dibumi dan semua makanan halal dan baik 

tidak berbahaya bagi badan atau akal fikiran, dan melarang 

mausia mengikuti jejak bisikan syaitan yang sengaja akan 

menyesatkan manusia dari tuntunan Allah Swt. Dalam 

menjalankan pekerjaanya manusia dituntut untuk selalu 

bersungguh-sungguh sehinga ia dapat mencapai prestasi yang 

memuaskan dalam pekerjaannya. Salah satu aspek yang harus 

diperhatikan dalam bekerja ialah etos kerja, seseorang yang 

memiliki etos kerja yang baik pasti akan lebih mudah mencapai 

tujuan-tujuannya dan juga mendapat pendapan atau penghasilan 

yang sesuai dan memuaskan. 

Ekonomi Islam mengajarkan sesuatu yang berbeda yaitu 

keinginan tidak dapat dijadikan pendorong bagi masyarakat, 

maka perlu sebuah alternatif yang dapat menjadi pedoman bagi 

seorang muslim yang beriorentasi pada akhirat dalam semua 

perbuatannya sebagai ekspresi demi melipatgandakan balasan 

kebaikan yang pernah dilakukan dan sebagai kecintaannya 

terhadap Allah Swt, sehingga dalam melakukan pekerjaan dan 

mengonsumsi suatu komoditas bukan hanya manfaat saja yang 

harus diperoleh tetapi harus mengandung berkah. Berkah yang 

dimaksudkan bahwa tujuan bekerja tidak hanya untuk 

memperoleh pendapatan tetapi juga mengandung nilai Ibadah. 

Dalam perspektif ekonomi Islam telah mengatur dan 

memiliki konsep yang bertujuan untuk kemaslahatan, pada 

hakikatnya tidak semua hasrat dapat di jadikan kebutuhan. 

Meskipun demikian masyarakat ini tidak hanya melakukan 

konsumsi di lingkungan sekitarnya saja, namun juga di 

lingkungan luar dan tentunya dengan baik serta tidak berlebih-

lebihan. 

Pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini, para pekerja 

dituntut untuk memiliki etos kerja yang baik tidak hanya rajin, 
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gigih, setia, kreatif akan tetapi harus dipenuhi juga dengan nilai-

nilai yang sudah diajarkan oleh Agama Islam dan tidak boleh 

melampaui batasan-batasan  yang tentunya sudah ditetapkan  

didalam Al-Qur’an dan Hadits. Berikut adalah hadits yang 

menyinggung tentang bagaimana seseorang harus bekerja keras 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sabda 

Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:  

 

 هللا صلي هللا رسول عي ، عٌَ هللا رضٌ الوقذام عي

َكلََ َها: قال وسلن علََ ََ ًَْرا قَظ َ طََعاَها اََحذَ    اَىَْ ِهيَْ َخ

ٍَِ َعَولَ  ِهيَْ ٍَأُْكلََ ََِ َداُودََ هللا الٌ بِي َواَىَ  ,بََِِذ َْ  الس الَم َعلَ

 (اْلبَُخاِرى َرَواٍَُ) ً َعَولَِ ِهيَْ ٍَأَْكلَُ َكاىََ

 
Artinya: Dari Al-Miqdom ra. Bahwasanya Rasulullah 

SAW bersabda: Tidak ada seorangpun yang makan suatu 

makananpun yang lebih Z baik dari makanan hasil dari 

usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS 

memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. (HR. Bukhari).  

Dari penjelasan hadis diatas dapat diketahui bahwa 

seseorang harus bisa mencari rizki dari hasil jiripayah dan 

tangannya sendiri. Allah SWT sangat benci sekali dengan orang 

yang tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan meminta-minta 

kepada orang kain, karena sesungguhnya makanan yang ia makan 

dari hasil kerja kerasnya sendiri itu lebih baik daripada makanan 

yabg ia dapaatkan dari pemberian orang lain.  

Agama Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadits 

ternyata tidak hanya mengatur tentang ibadah saja melainkan 

juga telah mengatur aspek-aspek yang lainnya salah satunya 

adalah bekerja. Islam mendorong umat manusia bertujuan agar 

bekerja dan memproduksi, serta menjadikan pekerjaan itu sebuah 

kewajiban untuk orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah 

Swt memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal atau 



6 
 

perbuatan yang sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S An-

Nahl (16) ayat 97: 

 

                     

                   

      

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, 

baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan”. (Q.S An-Nahl (16) ayat 97)
2
 

Dari ayat diatas mengajarkan bahwa manusia harus 

berusaha untuk kemajuan dirinya sendiri. Manusia harus bisa 

bertahan hidup dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya 

sendiri melalui bekerja dengan giat, dengan kerja keras dan giat 

dalam bekerja manusia pasti akan sukses dan berhasil sesuai 

dengan janji Allah melalui ayat diatas. Manusia yang berusaha 

keras untuk meraih kesuksesan tentunya akan dapat meraih 

kesuksesan itu, tentunya dibarengi dengan etos kerja yang baik 

yang telah diajarkan oleh Al-Qur’an dan Hadits.  

Allah tidaklah menyukai orang yang berlebih-lebihan 

atau boros dalam hidupnya. Orang yang seperti itu adalah orang 

yang tidak mau bersyukur terhadap karunia Allah SWT dan tidak 

mau menafkahkan harta bendanya kepada orang yang 

membutuhkan. Dalam Islam sendiri sudah dijelaskan larangan 

sifat berlebihan dalam menggunakan atau mengeluarkan uang 

                                                             
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, (Bandung: 

Diponegoro, 2006), H. 162 
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(harta). Sebaliknya Islam menyukai dan mengajarkan gaya hidup 

sederhana, cukup dan seimbang dalam setiap urusan apa pun. 

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang dijelaskan 

dalam Q.S. Al-Isra (17): 26-27. 

                

                   

                

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga 

yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang 

dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 

(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah 

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya”. 

 

Etos kerja dapat diartikan sebagai semangat yang timbul 

dari seorang atau kelompok terhadap kerja, dan biasanya sudah 

menjadi nilai yang mendarah daging pada setiap individu atau 

kelompok. Etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta 

mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan 

makna pada sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak dan 

meraih amal  yang optimal. Etos kerja tidak hanya dibutuhkan 

untuk karyawan perusahaan atau pegawai pemerintahan saja, 

tetapi etos kerja juga dibutuhkan oleh semua profesi yang ada 

termasuk seorang petani. Seorang petani yang memiliki etos kerja 

yang tinggi pasti cenderung akan lebih sukses daripada petani 

yang etos kerjanya kurang karena ia dapat bekerja secara 

sungguh-sungguh.  
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Indonesia merupakan Negara agraris dengan mayoritas 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki peran penting bagi 

perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan besarnya 

kontribusi sektor ini pada produk domestic bruto (PDB) 

Indonesia yaitu sebesar 12,72% pada tahun 2019. Salah satu sub 

sector yang cukub besar kontribusinya adalah sub sector 

perkebunan yang menyumbang PDB sebesar 3,27%. Salah satu 

komoditi yang memiliki potensi yang cukup besar dalam 

perkebunan di Indonesia adalah karet, di Indonesia sendiri  luas 

areal perkebunan karet pada tahun 2019 tercatat seluas 3.246,13 

Ha. 

Di Provinsi Lampung sendiri luas areal perkebunan karet 

mencapai 168.146 Ha yang terbagi dari luas areal perkebunan 

besar Negara sebesar 25.804 Ha, luas perkebunan swasta seluas 

12.713 Ha, dan luas perkebunan rakyat mencapai 129.629 Ha.  

Hal ini membuktikan bahwa cukup banyak masyarakat di 

provinsi lampung yang berprofesi sebagai petani karet khususnya 

di desa kalibalangan kecamatan Abung Selatan Lampung Utara. 

Di desa kalibalangan cukup banyak masyarakat yang bekerja 

sebagai petani mulai dari petani sawah, singkong, sayuran, dan 

juga karet.  

Kalibalangan adalah salah satu desa yang ada di 

kecamatan Abung Selatan Lampung Utara. Di desa ini banyak 

sekali masyaraat yang berprofesi sebagai petani perkebunan 

karet. Oleh karena itu bisa dibilang sebagian besar masyarakat 

kalibalangan menggantungkan hidupnya pada tanaman karet dan 

juga hasil penjualan karet. Mereka menganggap bahwa tanaman 

karet merupakan komoditas yang bisa dibilang merupakan 

komoditas utama dalam sebuah industri yang permintaannya 

selalu banyak, selain itu mereka menganggap bahwa tanaman 

karet merupakan tanaman yang tidak terlalu sulit untuk 

merawatnya jika dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya 

yang cenderung lebih susah untuk dirawat. Sebagian masyarakat 
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kalibalangan mengatakan bahwa tanaman karet merupakan 

sumber penghasilan yang pling bisa diandalkan dibandingkan 

dengan tanaman yang lain, salah satunya adalah petani singkong. 

Pendapatan petani karet didapat dari hasil penjualan 

lateks  atau getah karet  kepada pengepul atau agen di desa 

masing-masing. Para pengepul ini atau agen ini akan membeli 

getah karet dari para petani untuk kemudian dijual lagi kepada 

pabrik industri pengolahan karet. Para petani harus 

mengumpulkan lateks atau getah karet setiah hari baru kemudian 

setelah dua minggu akan dijual kepada pengepul dengan harga 

rata-rata Rp. 9000 sd. Rp. 10.000/Kg nya. Pendapatan yang 

diterima mereka merupakan hasil dari penjualan lateks di kurangi 

dengan semua biaya-biaya usaha tani yang telah dikeluarkan 

untuk kegiatan operasional perkebunan seperti biaya pupuk, obat-

obatan, transportasi, dan alat-alat pertanian lainnnya.  Selain dari 

beberapa faktor diatas ada beberapa faktor-faktor lain yang akan 

mempengaruhi pendapatan dari para petani karet diantaranya 

adalah luas lahan perkebunan karet, pengalaman petani karet, 

etos kerja petani karet dan status kepemilikan lahan perkebunan.  

Masyarakat yang berprofesi sebagai petani karet 

seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etos kerja yang mana 

dari nilai-nilai itu dapat mempengaruhi kinerjanya dalam bekerja 

sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu 

hasil pendapatan mereka akan sangat bergantung pada kinerja 

mereka sendiri, semakin tinggi kinerja mereka tentunya akan 

semakin tinggi juga pendapatan yang dapat mereka hasilkan 

nantinya.  

Akhir-akhir ini peneliti menemukan terdapat beberapa 

petani karet yang sedikit bermasalah etos kerjanya, yaitu 

berhubungan dengan kejujuran. Ada beberapa dari para petani 

yang tidak jujur dalam pekerjaannya, hal ini dibuktikan dari hasil 

produksi karet yang ternyata tidak murni atau sudah dicampur 

dengan bahan-bahan lain seperti tatal dan tanah. Asumsi ini 

diperkuat dengan hasil pertanyaan wawancara dengan salah satu 



10 
 

pengurus kelompok timbangan karet Sukayaya Jakarta Baru 

Kalibalangan yaitu Bapak Samsul Bahri, beliau mengatakan 

“memang di  sini masih ada saja para petani yang mencampur 

hasil produksi karetnya dengan tatal, tanah ataupun semacamnya 

yang dapat mencemari dan mengotori lateks, padahal mereka 

sebenarnya sudah diberi peringatan langsung oleh bos tengkulak 

yang membeli karet mereka agar tidak mengotori karet hasil kerja 

mereka, kalau tidak maka karet tersebut akan dipotong hingga 

30% dari total berat karet yang dihasilkan” . Bapak Samsul juga 

mengatakan hal inilah yang menjadi salah satu dari beberapa hal 

yang juga menyebabkan perbedaan harga karet di setiap Desa 

atau disetiap kelompok timbangan karet.  

Hal ini tentunya dapat menyebabkan fluktuasi atau naik 

turunnya  harga karet yang akan mempengaruhi pendapatan 

petani karet. Banyak sekali petani yang mengeluh dari para petani 

karet khususnya para petani karet yang ada di desa kalibalangan 

Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara mengenai 

hasil pendapatan mereka yang semakin menurun. Salah satu dari 

petani yang mengeluhkan hal ini adalh bapak Basir, dia 

mengatakan sekarang pendapatan mereka semakin menurun 

dikarenakan naik turunya harga komoditas karet, bahkan untuk 

harga karet di desa sebelah bisa jauh lebih tinggi dari harga karet 

di desa mereka selisihnya bisa hingga Rp. 1000. 

Dengan tingkat pendapatan sesuai dengan etos kerja 

masyarakat Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara dalam menggunakan waktu mereka 

untuk dapat bekerja sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan 

dan keinginan dengan memanfaatkan hasil perkebunan karet yang 

merera miliki.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena saat ini 

yang telah jelaskan diatas, maka penulis tertarik dan menegaskan 

kembali tema yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu yang 

berjudul: “Analisis Dampak Etos Kerja Terhadap 

Pemdapatan Petani Karet Perspektif Ekonomi Islam (Studi 



11 

Pada Petani Karet di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung 

Selatan Kabupaten Lampung Utara)”. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka agar 

penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah 

yang di teliti. Untuk memperjelas ruang lingkup yang ada dalam 

penelitian ini dan agar penelitian dapat dijalankan secara terfokus 

maka peneliti akan menjelaskan mengenai dan batasan-batasan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dimaksud adalah dampak dari etos kerja 

terhadap pendapatan para petani karet, sehingga responden 

yang terlibat dalam penelitian ini adalah para petani karet di 

desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Lampung 

Utara.  

2. Ditinjauan dalam persepektif ekonomi Islam dampak etos 

kerja terhadap pendapatan para petani karet di desa 

Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pemaparan yang telah penulis 

kemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis akan 

merumuskan beberpa pokok masalah penelitian ini, adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Apakah etos kerja berdampak pada pendapatan petani karet 

di desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Lampung 

Utara? 

2. Bagaimana dampak etos kerja terhadap pendapatan para 

petani karet di Desa Kalibalangan Kecamatan Lampung 

Utara perspektif ekonomi Islam? 

 

F. Tujuan Peneelitian  

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah sesuatu harapan 

yang ingin capai dan dapat dijadikan arahan atas apa yang harus 

di lakukan dalam penelitian, Berdasarkan rumusan masalah, 

maka tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui apakah etos kerja berdampak pada 

pendapatan petani karet di desa Kalibalangan Kecamatan 

Abung Selatan Lampung Utara.  

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak etos kerja terhadap 

pendapatan petani karet di desa kalibalangan Kecamatan 

Abung Selatan Lampung Utara persspektif ekonomi Islam. 

 

 

G. Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang 

diharapkan peneliti dari hasil pelaksanaan penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a) Bagi Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman bagi masyarakat atau para pembaca 

mengenai etos kerja dan dampaknya terhadap 

pendapatan petani karet di desa Kalibalangan 

Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara. Selain itu 

hasil dari penelitian ini juga dapat dimanfaatkan 

menjadi literature bagi penelitian selanjutnya mengenai 

dampak etos kerja terhadap pendapatan. 

b) Bagi masyarakat penelitian ini dapat meberikan 

alternatif informasi, memeberikan wawasan dan 

pemahaman terkait tentang dampak etos kerja terhadap 

tingkat pendapatan petani karet di desa Kalibalangan 

Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara persspektif 

ekonomi Islam. 

c) Bagi Penulis dan peneliti selanjutnya 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan baik bagi penulis maupun 

pembaca tentang pengaaruh etos kerja dan kedisiplinan 

terhadap kinerja pegawai dalam perspektif ekonomi 

Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat 

untuk bahan referensi dalam melakukan penelitian 
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selanjutnya dengan memberikan informasi tentang 

teori-teori dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi dampak etos kerja terhadap pendapatan 

masyarakat khusunya petani karet ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam 

2. Secara Praktis  

a) Bagi Penulis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan baru bagi penulis tentang dampak etos 

kerja terhadap pendapatan petani karet di desa 

kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Lampung 

Utara. 

b) Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi lapisan masyarakat luas terkhusus mereka yang 

berprofesi sebagai petani karet dan juga bermanfaat 

bagi mereka yang ingin mendalami pengetahuan 

mengenai etos kerja menurut Islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Etos Kerja 

1. Pengertian Etos Kerja 

Etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang berarti 

sikap, kepribadian, karakter dan keyakinan atas sesuatu. Sikap ini 

tidak hanya dimiliki oleh individu saja kan tetapi juga dapat 

dimiliki oleh kelompok masyarakat. Dari kata ethos inilah lahir 

sebuah kata yang dinamai ethic yaitu pedoman, moral, dan 

perilaku atau biasa disebut juga sebagai etiket yang memiliki arti 

cara untuk bersopan santun, sehingga dari kata etik ini dikenallah 

istilah etika yang berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang.
3
 

Mengacu pada oxford dictionaries (ethos) adalah 

semangat yang bersifat khas dari sebuah budaya yang kemudian 

di wujudkan dalam sebuah sikap Sedangkan dalam kamus besar 

bahasa Indonesia etos adalah pandangan hidup yang khas dari 

sebuah golongan atau komunitas tertentu.
4
 

Sedangkan kerja merupakan perbuatan melakukan suatu 

pekerjaan, menurut kamus W.J.S Purwadaminta, kerja berarti 

melakukan sesuatu. Kerja memiliki arti luas dan sempit . dalam 

arti luas yang dimaksud dengan kerja adalah segala sesuatu 

bentuk usaha yang dilakukan manusia baik dalam hal materi 

maupun non materi, baik yang sifatnya intelektual maupun fisik. 

Sedangkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan kerja adalah 

segala sesuatu yang sangat berhubungan dengan ekonomi dengan 

tujuan mendapatkan materi.
5
 

                                                             
3
 Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, (Jakarta: PT: Dana 

Bhakti Wakaf, 1995), h. 25 
4
 Desmon Ginting, Etos Kerja (Panduan Menjadi Karyawan 

Cerdas), (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 2 

 
5
 Diah Rusminingsih, Pengaruh Etos Kerja dan Disiplin Kerja 

Terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi pada PT. POS Indonesia (persero) 

Malang, (Jurnal Integrasi, Vol 4, No. 1, 2012), h. 19 
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Kerja adalah suatu aktivitas yang dengan itu seseorang 

memiliiki tujuan tertentu untuk dikejar, dengan bekerja seseorang 

telah melakukan banyak pengorbanan baik itu asset, ataupun 

pikiran, tenaga demi meraih sebuah tujuan yang biasanya sangat 

berkaitan dengan masalah ekonomi. Bekerja adalah menjalankan 

perintah Allah SWT untuk meraih kualitas kehidupan yang lebih 

baik dari sebelumnya. Oleh karena itu dalam melakukannya 

seseorang tidak hanya mengandalkan  logika akan tetapi juga 

mengandalkan ke imanan yang bersumber dari hati nuraninya.
6
 

Etos kerja dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

pandangan hidup yang khas dari seseorang atau golongan 

masyarakat terhadap suatu pekerjaan.
7
 Menurut Max Weber etos 

kerja adalah sikap dari masyarakat terhadap makna kerja sebagai 

pendorong keberhasilan usaha dan pembangunan. Etos kerja 

merupakan fenomena sisiologi yang eksistensinya terbentuk dari 

hubungan positif yang timbul sebagai akibat dari struktur 

ekonomi yang ada di masyarakat.
8
 

Sedangkan menurut Toto Tasmara etos kerja adalah 

totalitas kepribadian dalam mengekspresikan memandang dan 

meyakini sesuatu yang mendorong  dirinya untuk bekerja secara 

totalitas sehingga hububungan antara dirinya dan manusia lainnya 

dapat berjalan dengan baik.
9
 Menurutnya etos kerja berkenaan 

dengan tiga hal pokok yang penting dalam dunia kerja 

diantaranya: 

a. Menghargai waktu (disiplin waktu) hal ini merupakan hal 

yang sangat penting dalam bekerja karena berhubungan 

dengan efektevitas dan efesiensi. 

                                                             
6
Eko Jalu Santoso, 7 Etos Kerja Terbaik dan Mulia, (Jakarta: PT. 

Elex Media Komputindo, 2012), h. 9 
7
Departemen Penidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 39. 
8
Mabyarto DKK, Etos Kerja dan Khesi Sosial, (Yogyakarta: Aditiya 

Media, 1991), h. 3 
9
 Toto Tasmara, Membudayakan  Etos Kerja Islami, (Jakarta: Gema 

Insani, 2002), h. 15 
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b. Tanggung jawab yaitu suatu pekerjaan harus dilakukan 

dengan teguh dan tekun. 

c. Hemat dan sederhana yaitu sikap yang berbanding terbalik 

dengan hidup boros sehingga sumber daya yang ada bias 

dimaksimalkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat 

dimasa yang akan datang. 

 

Jadi yang di maksud dengan etos kerja adalah semangat 

kerja yang sudah mendarah daging atau melekat pada diri 

individu yang dengan itu dapat mendorong dirinya untuk bekerja 

secara totalitas. Etos kerja adalah sikap atau pandangan bagi 

individu atau kelompok masyarakat terhadap kerja. seseorang 

yang memandang kerja sebagai sesuatu yang luhur pastilah 

memiliki etos kerja yang baik dan cenderung akan mendorong 

dirinya untuk bekerja secara totalitas. Seseorang yang memiliki 

etos kerja yang baik akan selalu senang dan semangat dalam 

melakukan pekerjaannya.  

2. Fungsi Etos Kerja 

Secara umum etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak 

tetap perbuatan dan kegiatan bagi setiap individu atau kelompok.  

Etos kerja menurut A. Tabrani Rusyan memiliki beberapa fungsi 

sebagai berikut : 

a. Pendorong timbulnya perbuatan. 

b. Sebagai penggairah dalam aktivitas. 

c. Sebagai alat penggerak, artinya besar kecilnya suatu 

motivasi akan mempengaruhi cepat lambatnya suatu 

perbuatan.  

Sedangkan menurut Sinamo etos kerja memiliki fungsi 

sebagai konsep tentang kerja atauparadigma kerja yang diyakini 

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan baik dan benar 

yang diwujudkan melalui ciri kerja mereka yang khas.
10

  

                                                             
10

Luluk Sharifatul Khasanah, Analisis Etos Kerja Islam Petani Karet 

erhadap Pemenuhan Keluarg studi pada petani karet desa Talang Jawa 

Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, (Skripsi UIN 

Raden Intan Lampung, 2017) h. 26  
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3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Etos Kerja 

Menurut Phale ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi 

etos kerja seseorang yaitu sebagai beriut : 
11

 

a. Religius/Agama  

Religius atau agama merupakan sebuah kepercayaan yang 

diyakini oleh seorang individu ataiu kelompok masyarakat. 

Agama berkaitan dengan kepercayaan mengenai hal-hal suci 

yang  dianggap sakral yang dapat mempersatukan antara 

manusia yang satu dengan manusia yang yang lainnya 

b. Budaya 

Budaya merupakan peristiwa-peristiwa, pertunjukan, dan 

pengalaman yang berasal dari masa lalu. Budaya 

digambarkan sebagai totalitas interaktif dari karakteristik 

masyarakat yang mempengaruhi respon manusia terhadap 

lingkungannya. Budaya menentukan identitas suatu 

kelompok masyarakat. 

c. Faktor Individu 

Menurut Furhan dalam salah satu risetnya menyatakan, 

norma-norma bekerja berkorelasi tinggi dengan 

individualism. Sedangkan individualism itu sendiri dicirikan 

sebagai kerja keras, tanggung jawab, dan memiliki 

kepercayaan terhadap kemampuannya mengendalikan tujuan 

mereka. Individualism merupakan dasar etika kerja dan 

aturan kerja dalah hidup seseorang.  

d. Faktor Dinamika Kelompok 

Dinamika kelompok sangat penting bagi pembentukan etos 

kerja seseorang. Seseorang yang tergabung dalam suatu 

kelompok yang memiliki etika baik dalam bekerja sudah 

dapat dipastikan bahwa ia juga memiliki etika yang baik 

dalam bekerja. Hal ini menunjukan bahwa etika kelompok 

                                                             
11

 Amiruddin, Pengaruh Etos Kerja, Disiplin Kerja, dan Motivasi 

Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Biak Numfor, (Jawa Timur :  C.V Qiara Media, 2019), h. 19 
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dapat mempengaruhi etika individu-individu yang berada 

dalam kelompok tersebut.  

e. Faktor Organisasi 

Phale menyatakan seorang individu akan bertindak dengan 

benar sesuai dengan etika tempat bekerja yang ditentukan 

oleh organisasi tersebut. Seorang manejer atau pimpinan 

sebuah organisasi pastilah akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk membuat para anggotanya memilik etika 

yang baik dalam bekerja agar tujuan organisasi akan 

tercapai.  

4. Indikator Etos Kerja 

Menurut Sinamo indicator-indikator etos kerja adalah sebagai 

berikut:
12

 

a) Kesetiaan dan ketaatan. 

b) Kerja keras  

c) Tanggung jawab. 

d) Semangat. 

e) Bekerjasama. 

f) Kejujuran 

g) Kecermatan  

h) Persatuan dan kesatuan. 

 

B. Etos Kerja Dalam Islam  

1. Pengertian Etos Kerja Dalam Islam 

Menurut Nurcholish Majid etos kerja dalam Islam adalah 

kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan 

dengan tujuan hidupnya dan yaitu nmmperoleh ridho Allah SWT. 

Dengan pengertian ini maka dapat dikatakan bahwa bekerja 

adalah merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Sedangkan Toto Tasmara dalam bukunya yang berjudul “Etos 

Kerja Pribadi Muslim” mengatakan bahwa bekerja bagi seorang 

muslim adalah usaha yang sungguh-sungguh dengan 

                                                             
12

 T. Siti Nurhalizah,Pengaruh Etos Kerja dan Komitmen 

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT> Pertamina (Persero) 

Medan, (Skripsi Universitas Medan Area, 2019) h. 16 
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mengerahkan seluruh asset yang dia punya baik itu berupa 

tenaga, pikiran, zikir  dan lain sebagainya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakkan dirinya adalah  hamba 

Allahyang harus  menundukan dunia dan menempatkan dirinya 

adalah sebagai masyarakat yang terbaik (khairu ummah). Dengan 

kata lain manusia yang bkerja adalah memanusiakan dirinya.
13

 

Toto Tasmara mendefinisikan etos kerja dalam islam 

(bagi kaum muslim) adalah: “cara pandang yang diyakini seorang 

muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, 

menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu 

manifestasi dari amal shaleh dan oleh karenanya mempunyai nilai 

ibadah yang sangat luhur.” 
14

 

Dari rumusan diatas maka dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan etos kerja islami adalah sikap kepribadian yang 

menghasillkan keyakinan dan pemahaman yang sangat mendalam 

bahwa bekerja bukan hanya untuk memuliakan dirinya tetapi juga 

sebagai manifstasi dari amal soleh yang mempunyai nilai ibadah. 

Etos kerja dalam islam terkait erat dengan nilai-nilai (Values) 

yang terkandung di dalam Al-Qur’an dn Hadits yang dijadikan 

sumber inspirasi dan motivasi bagi seorang  muslim dalam 

melakukan aktivitas bekerja. Dalam bekerja kita juga harus 

memperhatikan unsur Tauhid, amal soleh, mempunyai motivasi 

yang kuat, memiliki tujuan yang jelas , sebagai fikr dan zikir 

kepada Allah, dan juga sebagai sarana aktualisasi seorang 

masyarakat. 

2. Dasar Hukum Etos Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam QS. Surat Al-Jumu’ah ayat 10 Allah berfirman:  

ًْتَِشُرْواَفِيَاْْلَْرِضََواْبتَُغْواَِهْيَ ٰلوةَُفَا فَاَِراَقُِضََِتَالص 

َِ
ًَْراَل َعل ُمْنَفُلْلُِوْوىََفَْضِلَهللّاٰ َََكيِ

ََواْرُكُرواَهللّاٰ  

                                                             
13

 Muhamad Irham, Etos kerja dalam perspektif Islam, (Jurnal 

Substantia, Vol 14, No. 1, 2012), h. 15 
14

 Ibid, h. 27 
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Artinya: Apabila salat telah dilaksanakan, maka 

bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (Qs. 

Al-Jumu’ah: 10)
15

 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Islam 

menghendaki adanya etos kerja yang tinggi bagi umatnya 

dalam memenuhi segala keinginannya, bukan semata-mata 

berdoa seraya tidak melakukan apa-apa, juga sebagai 

memotivasi umat Islam. Dalam ayat yang lain juga Allah 

berfirman dalam QS. At-Taubah Ayat 105, yaitu: 

                

                       

      

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka 

Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan 

orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan 

”(QS. At-Taubah’; 501)16
 

Dari ayat-ayat diatas dapat disimpulkan oleh penulis 

bahwa kita sebagai umat islam diwajibkan untuk bekerja keras di 

dunia. Bahkan ketika kita sudah selesai untuk melaksanakan 

sholat kita di perintahkan untuk bersegera bertebaran dimuka 

                                                             
15

Al-qur’an Terjemah dan Tafsir perkata, Surat Al-Jumu’ah ayat 10, 

h. 554 
16

 Al-qur’an Terjemah dan Tafsir perkata, Surat At-Taubah ayat 105, 

h. 203 
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bumi dan disegala penjurunya untuk mencari karunia-karunia 

Allah dengan cara berdagang ataupun dengan aktivitas maslahat 

lainnya yang akan kmembawa manfaat atau rezeki kepadamu. 

Karena sesungguhnya Allah telah memudahkan bumi itu untuk 

dijelajahi oleh manusia maka carilah rezeki dari bumi itu dan 

makanlah sebagian dari rezkinya. Kita para umat islam ditunut 

untuk bekerja sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin karena 

sesunguhnya Allah dan Rosul-Nya pasti akan melihat hasil kerja 

kita (prestasi) dan Allah akan memberikan pembalasan atas 

pekerjaanmu itu dengan keutamaan rezeki yang tiada tara. 
17

 

3. Prinsip Dasar Etos Kerja Dalam Islam 

Sebagai ajaran yang mengedepankan nilai dalam bekerja 

sebagai ibadah, maka islam mengajarkan bahwa bekerja itu harus 

memiliki beberapa prinsip yaitu:
18

 

a) Bekerja harus dilakukan atas dasar pengetahuan. 

b) Bekerja harus dilakukan atas dasar keahlian. 

c) Bkerja harus dapat berorientasi pada hasil dan mutu yang 

baik. 

d) . Bekerja itu selalu diawasi oleh Allah, Rosul, dan 

masyarakat. Oleh sebab itu harus dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab. 

e) Bekerja dengan semangat dan etos kerja yang tinggi.  

f) Bahwa dalam bekerja orang berhak mendapatkan imbalan 

atas apa yang telah ia kerjakan.  

g) Niat dari setiap bekerja itu tergantung pada pelaku kerjanya.  

Jika tujuannya untuk mendapat pahala dan ridho Allah maka 

ia akan mendapat pahala, tetapi jika niatnya hanya untuk 

status sosialnya maka hanya status social yang ia dapatkan. 

h) Islam menganggap bahwa bekerja ialah bentuk keberadaan 

manusia. Artinya manusia dianggap ada hanya kalau dirinya 

bekerja.  

                                                             
17

 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi (teks terjemah dan 

tafsir), (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2013), h. 60 
18

 Mohammad Irham, Etos Kerja Dalam …, h.16  
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i) . Bekerja dapat memberi sumber kekuatan bagi manusia, dan 

orang mukmin yang baik dan disukai oleh Allah adalah 

orang mukmin yang kuat. 

4. Ciri-ciri Etos Kerja Islam 

a) Memiliki moralitas yang bersih (ikhlas) 

b) Jujur 

c) Komitmen 

d) Disiplin 

e) Mandiri  

f) Bertanggung jawab 

g) Memiliki jiwa kepemimpinan 

h) Berorientasi pada produktivitas
19

 

 

5. Pendapatan  

1. Pengertian Pendapatan   

Perekonomian dapat dikatakan telah berkembang apabila 

pendapatan perkapita dari masyarakatnya menunjukan 

kecenderungan kenaikan dalam kurun waktu jangka yang 

panjanng. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak 

penduduk yang berpendapatan tinggi maka akan semakin sedikit 

sekali masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pada 

dasarnya konsep sebuah pendapatan ialah proses arus dimana 

proses itu adalah penciptaan sejumlah barang dan jasa baik 

perorangan ataupun organisasi perusahaan dalam kurun atau 

jangka waktu tertentu. Income atau pendapatan masyarakat 

adalah suatu hasil penjualan masyarakat atas faktor-faktor 

produksi yang telah mereka produksi sebelumnya kepada sector-

sktor produksi.
20
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 Muhammad Dzulfikar, Pengaruh Etos Kerja Tos Kerja Terhadap 

Keberhasilan Berwirausaha Muslim (Studi Kasus di 28 B Purwosari Metro 

Utara) , (Skripsi IAIN Metro Lampung, 2018), h. 12 
20

 Amir NT, Dinamika Pemasaran, (Jakarta : PT. Radja Grafindo 
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Pendapatan menurut kamus besar bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah hasil kerja, hasil usaha atau sebagainya.
21

 

Munurut kamus besar manajemen yang dimaksud pendapatan 

adalah sejumlah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, 

ataupun organisasi dalam bentuk gaji, upah, komisi, sewa, dan 

laba.
22

 Mauna Naga menyatakan yang dimaksud dengan 

pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh seseorang 

atau lebih anggota keluarga dari jirih payah kerjanya sendiri.  

Secara umum pendapatan dapat diartikan masukan atau 

penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat ataupun organisasi 

perusahaan melalui keseluruhan aktifitas yang sudah dijalani 

sebelumnya.
23

 

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari kerja 

keras seseorang dalam bekerja. Menurut Niswoger pendapatan 

adalah peningkatan modal yang diakibatkan oleh proses 

penjualan barang dan jasa kepada pembeli yang bertujuan untuk 

memperoleh penghasilan. Sedangkan menurut Greogori Mankiw 

pendapatan masyarakat merupakan pendapatan perorangan 

(personal income) yaitu pendapatan yang diterima oleh 

perorangan atau rumah tangga dan bisnis ekonomi non 

perusahaan.
24

  

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan pendapatan ialah hasil kerja keras seseorang 

yang dibayarkan melalui sejumlah uang baik dalam bentuk gaji, 

komisi, upah, ataupun laba atas faktor-faktor produksi. 
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 185 
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 BN Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan, 2003), h. 230 
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 Mauna Naga, Makro Ekonomi, (Jakarta : PT. Radja Grafindo 

Persada, 2010), h. 200 
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 Gregori Mankiw, Pengantar Ekonomi Jidil 5, (Jakarta : Erlangga, 
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2. Teori Tentang Pendapatan 

Teori pendapatan dikemukakan oleh J. M. Keynes, atau 

teori ini biasa disebut juga dengan teori Liquidity Preference. 

Teori mengatakan bahwa seseorang itu sangat senang memegang 

uang karena didorong oleh tiga motif, yaitu motif untuk 

bertransaksi, motif untuk berjaga-jaga dan juga motif spekullasi.  

Pendapatan adalah selisih dari nilai produksi dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk produksi yang kemudian dari pendapatan 

tersebut nantinya akan digunakan untuk modal produksi 

selanjutnya dan juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Pendapatan merupakan hasil dari jumlah output yang 

telah diproduksi dekali dengan harga,barulah menghasilkan 

pendapatan. Persamaannya adalah sebagai berikut.  

 

 

Keterangan:  

TR              : Total Penerimaan 

Q                :  Jumlah  

P                 :  Harga   

Persamaan diatas adalah persamaan matematika yang 

digunakan untuk menghitung  total pendapatan yang diperoleh 

dari hasil penjualan barang, atau bisa dikatakan persamaan diatas 

adalah persamaan untuk menghitung pendapatan kotor. Selain 

persamaan diatas ada satu persamaan lagi yang bisa digunakan 

untuk menghitung pendapatan. Persamaan ini digunakan untuk 

menghitung jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari suatu 

usaha. Persamaan matematikanya adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan:  

Π                : Pendapatan  

TR              : Total Penerimaan 

TC              :  Total Biaya   

Setelah melihat persamaan matematika diatas, bisa kita 

simpulkan bahwa pendapatan merupakan hasil usaha yang 

dilakukan dengan menghitung selisish dari jumlah penerimaan 

TR = Q x P 

Π = TR - TC 
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yang didaapatkan dari penjualan barang atau produk dengan 

jumlah biaya yng dikeluarkan selama proses produksi barang 

tersebut.
25

 

 

3. Macam-Macam Pendapatan 

Pendapatan dapat dibeda-bedakan menjadi beberapa 

jenis, menurut Lipsey pendapatan dibagi menjadi dua jenis yaitu : 
26

 

a) Pendapatan Perorangan 

Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang telah 

dibayarkan atau dihasilkan oleh seseorang ataau rumah tangga 

sebagai balas jasa atas kerja kerasnya sebelum dikurangi oleh 

pajak penghasilan perorangan.  

b) Pendapatan Disposibel 

Pendapatan disposibel adalah jumlah pendapatan saat ini yang 

dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga atau juga 

bisa dikatakan bahwa penndapatan disposibell ini adalah 

pendapatan seseorang yang sudah dikurangi dengan pajak 

perorangan. 

 

4. Sumber-Sumber Pendapatan 

Pendapatan merupakan total penerimaan (Revenue) 

seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu. 

Berikut adalah sumber-sumber pendapatan yang dimilikioleh 

rumah tangga, yaitu: 
27

 

a) Gaji dan Upah 

Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diberikan akibat 

seseorang telah melakukan suatu pekerjan. Besar gaji dan 

upah seseorang tergantung dari seberapa besar 
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 Bambang Widjajanta, Mengasah Kemampuan ekonomi,  

(Bandung : Cipta Praya, 2007), h. 143 
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 R. Soediro Mangundjojo, Sosial Ekonomi Masyarakat, (Jakarta : 

Dirrektorat Jendral, 2011), h. 5 
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 Prathama Rahardja & dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi 
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produktivitasnya. Sedangkan produktivitas itu sendiri 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

b) Keahlian (skill). 

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki oleh 

seorang pekerja untuk mampu menangani suatu pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya.  

c) Modal Manusia (Human Capital). 

Modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan 

juga kemampuan seseorang dalam bekerja yang berasal dari 

bakat bawaan maupun melalui pelajaran atau pelatiihan. 

d) Kondisi Kerja.  

Kondisi kerja adalah lingkungan dimana kondisi seseorang itu 

bekerja, apakah memiliki resiko yang tinggi atau tidak. 

Kondisi kerja dianggap lebih berat apabila resiko 

kegagalannya atau kecelakaan kerjanya semakin tinggi. Untuk 

resiko kerja yang tinggi maka gaji atau upah yang akan 

diberikan pun akan semaakin tinggi walaupun keahlian yang 

dibutuhkan tidak terlalu tinggi.  

e) Pendapatan dari Asset Produktif.  

Asset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan 

atas balas jasa penggunanya. Terdapat dua jenis asset 

produktif. Pertama adalah asset finansial yaitu, deposito, 

pendapatan deviden dari sebuah saham. Dan yang kedua 

adalah asset non finaansial yaitu, rumah atau tanah yang bisa 

memberikan penghasilan sewa dll.  

f) Pendapatan dari Pemerintah. 

Pendapatan ari pemerintah ialah pendapatan ya g diterima 

oleh seseorang tapi bukan sebagai balas jasa atas input yang 

telah diberikan. Atau bisa dikatakan sebagai tunjangan bagi 

masyarakat yang kurang mampu.  
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5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pendapatan, diantaranya adalah. 
28

 

a) Modal  

Modal adalah suatu asset yang sangat berharga dalam dunia 

bisnis atau usaha, dikarenakan modal merupakan penggerak 

utama dalam duni bisnis. Modal ini ada banyak sekali 

jenisnya bukan hanya berbicara tentang uang akan tetapi 

modal juga dapat bersifat asset tak bergerak seperti tanah, 

gedung, mesin ataupun alat-alat lainnya yang dapat 

digunakan untuk melakukan suatu usaha. Semakin besar 

modal yang diberikan kepada suatu bisnis maka akan besar 

juga kemungkinan bisnis tersebut mendapatkan pendapatan 

atau penghasilan. 

b) Pengalaman  

Pengalaman merupakan suatu pengetahuan ataau 

keterampilan seseorang yang sudah dia kuasai dengan sangat 

baik. Biasanya pengalaman didapatkan oleh seseorang akibat 

dari suatu pekerjaan yang sudah ia kerjakan selama beberapa 

waktu teryentu sihingga ia dapat menguasai seluk beluk 

pekerjaan tersebut. Semakin banyak pengalaman seseorang 

dalam bekerja, maka semakin besar juga kemungkinan 

pendapatan yang bisa ia peroleh karena dia sudah menguasai 

bidang pekerjaan terrsebut dengan sangat baik.  

c) Keahlian  

Keahlian bisa dikatakan sebagai suatu kemahiran atau 

kemampuan tertentu seseorang dalam melakukan sebuah 

pekerjaan biasanya keahlian ini didapatkan seseorang 

dengan berlatih dan bekerja keras sehingga ia akan benar-

benar mahir dalam suatu bidang tertentu. Orang yang 

memiliki keahlian atau kecakapan dibidang tertentu pasti 

akan dapat menyelesaikan pekerjan dengan lebih efektif dan 

efesien sehingga akan berpengaruh juga pada pendapatan.  
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d) Teknologi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud 

dengan teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai 

tujuan prakti, ilmu pengetahuan terapan atu keseluruan 

sarana dan prasarana untuk menyediakan barang-barang 

yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup 

manusia. Teknologi juga bisa diartikan sebagai suatu sarana 

atau alat yang digunakan manusia untuk mempermudah 

jalannya aktifitas kesehariannya seperti bekerja dll. 

Teknologi dapat membantu manusia menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan mudah efektif dan juga efesien. Dengan 

adanya teknologi tentunya akan mempermudah 

memproduksi suatu barang yang juga akan berpengaruh 

pada penghasilan dan pendapatan bisnis. 

 

6. Pendapatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam 

Islam merupakan suatu ajaran yang menyeluruh, artinya 

islam tidak hanya mengajarkan bagaimana tentang beribadah 

akan tetapi mengajarkan seluruh tatanan social yang ada di 

masyarakat salah satunya adalah dalam ranah ekonomi. Sistem 

ekonomi dalam islam sangat berbeda dengan system ekonomi 

yang lain yang berlaku didunia ini, karena system ekonomi islam 

mengedepankan tentang apa yang namanya maaqasid syari’ah 

(tujuan syariah). Didalam maaqasid syari’ah ekonomi islam 

bertujuan bukan hanya memperoleh keuntungan didunia saja 

akan tetapi juga mengedepankan keuntungan akhirat (falah).  

Pendapatan ialah sejumlah uang yang dihasilkan berdasarkan 

kerja keras seseorang, islam sangat menganjurkan seseorang 

mendapatkan pendapatan dengan jalan yang benar dan halal 

bukan dengan jalan yang bathil.
29

 Hal ini sesuai dengan firmman 

Allah Qs. AN-Nisaa ayat 29, sebagai berikut: 
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Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu. (Q.S AN-Nisaa’:29). 

Dari ayat diatas bisa kita ketahui bahwa Allah 

memerintahkan kepada kita untuk tidak memakan harta sesama 

saudara kitadengan jalan yang bathil, dengan kata lain harus ada 

kesepakatan suka sama suka. Larangan membunuh diri sendiri 

mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh 

orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan 

suatu kesatuan. Pendapatan dalam pandangan islam akan 

membawa keberkahan sedangkan pendapatan yang diperoleh dari 

melalu jalan yabgf tidak halal seperti mencuri, korupsi, atau 

melalui perdagangan barang haram tidak hanya tidak mendapat 

keberkahan akan tetapi juga akan membawa malapetaka dunia 

dan akhirat kelak.  

 

C. Petani Karet  

1. Pengertian Petani Karet  

Menurut Koslan A. Tohir Petani adalah orang yang 

bekerja pada sector pertanian baik pertaniaan dalam bentuk 

sawah, ladang, kebun, perikanan, peternakan atau yang lainnya. 

Petani Karet merupakan dia yang melakukan kegiatan usaha tani 
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dengan menanam karet dengan harapan menjual hasil panen 

karetnya untuk memenuhi kebutuhan hidupya. Tanaman karet 

dapat tumbuh dan berkembang pada kawasan dataran rendah 

dengan ketinggian 200 m diatas permukaan laut, dengan curah 

hujan optimal antara 250 mm – 400 mm per tahun. Suhu udara 

yang dibutuhkan bagi tanaman karet ialah 25 derajat Celsius 

sampai dengan 30 derajat Celsius dengan suhu optimal rata-rata 

28 derajat Celsius.  

Saat ini karet yang banyak digunakan di industri adalah 

karet yang terdiri dari dua jenis, yaitu karet alam dan karet 

sintesis. Karet alam adalah jenis karet yang dipertemukan oleh 

manusia, adapun kelenihan dari karet alam adalah memiliki 

plastisitas yang baik sehingga akan lebuh mudah untuk 

mengolahnyadan memiliki daya aus yang tinggi terhadap 

keretakan.selain kelebihan ternyata karet alam juga memiliki 

kelemahan, kelemahan karet alam adalah kurang tahan terhadap 

panas dan minyak dan juga karet alam ialah karet yang tingkat 

produksinya sangat rendah dikarenakan jumlah getah yang ada di 

dalam pohon lebih sedikit dibandingkan dengan karet sintesis. 

Oleh karena itu karet alam sangat sedikut sekali peminatnya dan 

mulai ditinggalkan oleh masyarakat yang lebih memilih karet 

sintesis. Sedangkan karet sintesis adalah karet hasil okulasi 

kelebihan dari karet sintesis ini adalah tahan terhadap zat kimia 

dan harganya cenderung bisa dipertahankan agar tetap stabil. 

Karet sintesis merupakan karet yang banyakk digemari oleh para 

petani karet, hal ini dikarenakan karet sintesis memang terbukti 

dapat memberikan pendapatan yang lebih tingi dibandingkan 

dengan karet alam.
30

 

2. Perkembangan Karet di Indonesia 

Tanaman karet di Indonesia sendiri pertama kali 

diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada masa kolonial 

Belanda pada tahun 1864. Orang yang pertama kali 
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memperkenalkan tanaman karet pada masyarakat Indonesia 

adalah Hofland. Saat itu tanaman karet yang dibawa ke indonesia 

belum dijadikan senagai tanaman perkebunan akan tetapi 

dijadikan sebagai tanaman koleksi yang di tanam di kebun raya 

Bogor. Tak lama setelah itu Hofland akhirnya berpikir untuk 

mengembangkan tanaman karet sebagai tanaman perkebunan. 

Selanjutnya Hofland mengembangkan tanaman karet di daerah 

kawasan Ciasem dan Pamanukan Jawa Barat sebagai salah satu 

dari komoditas tanaman perkebunan.  Jenis karet yang pertama di 

budidayakan di Indonesia adalah jenis karet rembung (ficus 

elastica). Sementara itu untuk jenis tanaman karet Hevea 

Brasilianisis yang tersebar di Indonesia sekarang terjadi pada 

tahun 1902 untuk wilayah Sumatera Timur dan pada tahun 1906 

di kawasan pulau Jawa. 

Luas perkebunan karet di Indonesia sendiri di dominasi 

oleh perkebunan rakyat (PR). Saat ini luas perkebunan karet 

milik Rakyat di Indonesia sendiri  kurang lebih mencapai 3 juta 

hectare, sedangkan untuk luas perkebunan milik Negara (PTPN) 

seluas kurang lebih 2 juta hectare, dan untuk luas perkebunan 

karet milik swasta mencapai 1,75 hektare.
31

 

3. Konsep Usaha Tani 

Usaha tani merupakan suatu kegiatan dalam 

mengalokasikan sumber daya alam yang ada secara efektif dan 

efesien  untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tujuan 

utama dari penggarapan sumberdaya alam ini adalah untuk 

mencari keuntungan-keuntungan dalam periode tertentu. Menurut 

Suratiyah usaha tani adalah suatu kegiatan usaha yang 

mengakomodir dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa 

lahan dan alam disekitarnya sebagai modal untuk melakukan 

usaha dengan tujuan menghasilkan manfaat atau keuntungan. 

Sedangkan menurut Soekartawi yang dimaksud dengan usaha 

tani adalah sebagian dari kegiatan yang dilakukan dimuka bumi 
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dimana seorang petani melakukan bercocoktanam atau 

memelihara ternak.
32

  

 

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan usaha tani ialah suatu kegiatan mengalokasikan 

sumber daya alam yang ada untuk dijadikan sebagai faktor-faktor 

produksi yang nantinya akan digunakan sebagai modal untuk 

bercocoktanam atau memelihara ternak dengan tujuan mendapat 

keuntungan dengan cara yang efektif dan efesien. Petani 

melakukan kegiatan dalam usaha taninya tidak lain hanyalah 

untuk memenuhi kebutuan hidupnya dalam artian petani 

meluangkan waktunya dan mengeluarkan sedikit modal untuk 

bisa bercocoktanam yang bisa dipandang sebagai suatu jenis 

usaha.  

 

D. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kali ini peneliti akan melakukan penelitian mengenai 

“Analisis Dampak Etos Kerja Terhadap Pendapatan Petani Karet 

Perspektif Ekono Islam (studi pada petani karet desa 

Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara). Untuk 

itu sebelumnya peneliti sudah mencari beberapa penelitian-

penelitian terdahulu yang memang berkaitan tentang judul 

penelitian ini baik berupa jurnal ataupun skripsi. Diantara 

penelitian-penelitian itu adalah sebagai berikutt: 

1. Penelitian yang dilakkukan oleh Nurul Fahmi Amri dalam 

sebuah skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 

dengan judul “pengaruh etos kerja terhadap peningkatan 

pendapatan nelayan” penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode sensus 

terhadap 70 orang nelayan di lingkungan kasi Kelurahan 

Tanajaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 

kemudian data yang sudah diperoleh diolah dengan metode 
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Partial Least Squere (PLS) yaitu metode berbasis keluarga 

regresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh etos kerja terhadap peningkatan 

pendapatan nelayan. Berdasarkan hasil peneellitian tersebut 

dapat diketahui bahwa variabel etos kerja berpengaruh 

signifikansi positif dengan nilai t hitung sebesar 4.081 dan t 

Tabel sebesar 1.667 terhadap variabel nelayan sedangkan 

hubungan antara variabel etos kerja terbukti tidak 

berpengaruh signifikansi terhadap variabel pendapatan 

dengan nilai t hitung sebesar 0.345 dan t Tabel sebesar 

1.667.
33

 Dari penelitian ini skripsi ini memiliki persamaan 

dan juga perbedaan, persamaannya adalah sama-sama 

membahas tentang dampak etos kerja terhadap pendapatan, 

sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Nurul 

Fahmi Amri membahas tentang objek nelayan sedangkan 

skripsi ini membahas tentang objek petani karet.  

2. Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Sutriani dalam sebuah jurnal ilmiah mahasiswa 

Universitas Negri Jember dengan judul “pengaruh etos kerja 

terhadap pendapatan penjual ikan keliling di Desa 

Jembewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi” 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan responden 

sebanyak 40 penjual ikan keliling di desa Jembewangi, 

kemudian data yang sudah diperoleh diolah dengan metode 

analisis inferensial dengan menggunakan analisis regresi 

linier sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh etos kerja terhadap pendapatan penjual 

ikan keliling di desa Jembewangi Kecamatan Sampu 

Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa etos kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pendapatan penjual ikan keliling di desa 
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Jembewangi Kecamatan Sampu Kabupaten Banyuwangi 

tahun 2014. Hal ini di perkuat oleh hasil analisis koefesien 

determinasi yang diperoleh angka R squere sebesar 0.791 

yang menunjukan bahwa etos kerja berpengaruh signifikansi 

sebesar 79,1 % terhadap penjual ikan keliling. 
34

Perbedaan 

antara skripsi yang akan dibuat ini dengan penelitian ini 

adalah pembahasannya, dimana dalam skripsi ini akan 

dibahas mengenai pengaruh etos kerja terhadap pendapatan 

para petani karet sedangkan penelitian ini membahas tentang 

pendapatan penjual ikan keliling.  

3. Penelitian yang dilakkukan oleh Nurmansyah dan Huriah Ali 

Hasan dalam sebuah Jurnal hukum ekonomi syariah dengan 

judul “pengaruh etos kerja kelompok tani muslim terhadap 

peningkatan produksi dan kesejahteraan” penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

metode survey atau penyebaran kuesioner terhadap 130 

orang petani muslim di desa Bontolemangan Kecamatan 

Bontolempangan Kabupaten Gowa, kemudian data yang 

sudah diperoleh diolah dengan metode  analiis regresi linier 

berganda dengan bantuan aplikasi Partial Least Squere 

(PLS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh etos kerja kelompok tani muslim terhadap 

peningkatan produksi dan kesejahteraan. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa margin etos kerja kelompok tani muslim 

peningkatan produksi dan kesejahteraan berpengaruh positif 

dan signifikansi terhadap etos kerja dengan hasil t hitung 

lebih besar dari t tabel.
35

 Perbedaan pada penelitian 

Nurmansyah dan Huriah ini adalah terletak pada cakupan 

bahasan nya, dalam penelitian Nurmansyah dan Huriah 
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cakupan yang di bahas adalah mengenai etos kerja, produksi, 

dan kesejahteraan. Sedangkan dalam skripsi ini cakupan 

yang dibahas adalah mengenai etoskerja dan pendapatan.  

 

E. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir dalam penelitian ini digunakan peneliti 

untuk dapat mempermudah melakukan penelitian dan supaya 

pelaksanaannya juga tersusun secara sistematis. untuk itu pada 

penelitian kali ini yang berjudul “Analisis Dampak Etos Kerja 

Terhadap Pendapatan Petani Karet Perspektif Ekonomi islam 

(Studi Pada Petani Karet Di Desa Kalibalangan Kecamatan 

Abung Selatan Lampung Utara).  
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Gambar 1.1: Kerangka Pikir  

  

ANALISIS DAMPAK ETOS KERJA 

TERHADAP PENDAPATAN PETANI KARET 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  

(Studi Pada Petani Karet Di Desa Kalibalangan 

Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara) 

Perspektif Ekonmi Islam 

Produksi Karet 

Indiator Etos Kerja:  

1. Kerja Keras 

2. Jujur 

3. Semangat 

4. Cermat 

5. Tangguh 

 

Petani Karet 

 

Tingkat Pendapatan Petani 

Karet 
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