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ABSTRAK 

 

Penurunan harga lada yang cukup drastis ditingkat petani 

menjadi persoalan sosial dalam bidang ekonomi yang berimplikasi 

persoalan kepada penurunan produktivitas dan kesejahteraan 

masyarakat, seperti yang dirasakan di Desa Wayharong Kecamatan 

Waylima Kabupaten Pesawaran. Kesejahteraan petani dapat 

diwujudkan mulai dari peningkatan pendapatan, peningkatan 

produksi, dan harga beli yang tinggi. Rumusan masalahdalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perubahan harga lada hitam 

terhadap kesejahteraan masyarakatdan bagaimana pengaruh perubahan 

harga lada hitam terhadap kesejahteraan masyarakat menurut 

perspektif ekonomi islam di Desa Wayharong Kecamatan Waylima 

Kabupaten Pesawaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk 

mengatahui dan menganalisa bagaimana pengaruh perubahan harga 

lada hitam terhadap kesejahteraan masyarakat 2) untuk mengetahui 

dan menganalisa bagaimana pengaruh perubahan harga lada hitam 

terhadap kesejahteraam masyarakat menurut perspektif ekonomi 

islam. 

Metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah metode 

kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Sumber data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil secara langsung 

melalui wawancara.Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 

102 orang  petani lada dan sampel yang digunakan sebanyak 23 orang 

terdiri dari 20 orang petani lada dan 3 orang pengepul lada. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti 

dari perpustakaan dan penelitian terdahulu. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh perubahan 

harga terhadap kesejahteraan masyarakat adanya pengaruh tetapi 

lemah, pendapatan mereka menjadi menurun untuk memenuhi 

kebututuhan sandang, pangan dan papan. Petani lada Desa Wayharong 

Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran tidak hanya 

mengandalkan tanaman lada yang dijadikan untuk mendapatkan 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi petani juga 

menanam tanaman lain atau mencari pekerjaan yang lain dan 

membuka usaha sehingga kesejahteraannya stabil sehingga tidak 

adanya   petani   yang   tidak   mempunyai rumah yang terbilang tak 

layak melainkan semua rumah   para   petani   mempunyai rumah yang 

layak huni semua. 

Kata Kunci: Lada Hitam, Kesejahteraan Masyarakat 
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ABSTRACT 

 

 The drastic decline in pepper prices at the farmer level has 

become a social problem in the economic field which has implications 

for the decline in productivity and community welfare, as felt in 

Wayharong Village, Waylima District, Pesawaran Regency. Welfare 

of farmers can be realized starting from increased income, increased 

production, and high purchase prices. The formulation of the problem 

raised in this study is how the effect of changes in the price of black 

pepper on the welfare of the community and how the effect of changes 

in black pepper prices on people's welfare according to an Islamic 

economic perspective in Wayharong Village, Waylima District, 

Pesawaran Regency. The aims of this study are 1) to identify and 

analyze how changes in black pepper prices affect the welfare of the 

community 2) to find out and analyze how changes in black pepper 

prices affect people's welfare according to an Islamic economic 

perspective. 

 The method used in this research is a qualitative method. 

Sources of data in the form of primary and secondary data. The 

primary data sources in this study were obtained from the results 

directly through interviews. The population in this study was 102 

pepper farmers and the samples used were 23 people consisting of 20 

pepper farmers and 3 pepper collectors. While secondary data 

obtained from existing sources such as from libraries and previous 

research. Data collection techniques consist of interviews, observation 

and documentation 

 The results of this study indicate that the effect of price 

changes on people's welfare has an influence but is weak, their income 

decreases to meet the needs of clothing, food and housing. Pepper 

farmers, pepper farmers, Wayharong Village, Waylima Subdistrict, 

Pesawaran Regency, do not only rely on pepper plants which are used 

to earn income to meet their needs, but farmers also plant other crops 

or look for other jobs and open businesses so that their welfare is 

stable so that there are no farmers who do not have a good house. 

considered unfit, but all the houses of the farmers have houses that are 

livable all.  

 

Keywords: Black Pepper, Community Welfare 
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MOTTO 

ٰلُمَعلَيَّيَْوَمُولِْدتَُّويَْوَماَُمْوتَُويَْوَماُْبَعثَُحيًّّا  َوالسَّ

“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari 

kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan 

hidup kembali” (Qs Maryam 33) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi maka 

penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang 

menjadi judul dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi yang 

dimaksu adalah: “Pengaruh PerubahanHarga Lada Hitam 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam(Studi Kasus Desa Wayharong Kecamatan 

Waylima Kabupaten Pesawaran)”. 

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul proposal ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengaruh 

adalah daya yang ada arau timbul dari suatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 Pengaruh merupakan suatu daya atau 

kekuatan yang timbul dari sesuatu baik itu orang maupun 

benda serta segala sesuatu yang ada dialam sehingga 

memperngaruhi apa-apa yang ada disekitarnya.  

 

2. Perubahan Harga 

Perubahan adalah hal (keadaan) berubah. Dimana 

keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang 

akan datang.Harga adalah kesepakatan nilai yang menjadi 

persyaratan bagi pertukaran dalam sebuah transaksi 

pembelian. Harga juga dapat diartikan dengan sesuatu yang 

harus dikeluarkan untuk menerima produk.
2
 Perubahan harga 

adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang 

                                                             
1Danu Prasetya Pius Abdilla, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,(Surabaya : 

Arloka, 2015), hal 256. 
2Arief Adi Satria, “Pengaruh Harga, Promosi, Dan Kualitas Produk Terhadap 

Minat Beli Konsumen Pada Perusahaan A-36”,Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis, 

Vol 2 No 1, (2017) hal 46. 
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atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar 

yang sama (masukan atau keluaran). 

 

3. Lada Hitam 

Lada disebut juga merica atau sahang yang mempunyai 

nama latin Piper Nigrum adalah sebuah tanaman yang kaya 

akan kandungan kimia, seperti minyak lada, minyak lemak, 

juga pati.
3
 Lada merupakan komoditas paling banyak yang 

digunakan oleh masyarakat didunia sebagai bumbu masak. 

 

4. Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat 

yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. 

Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia 

dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam 

keadaan sehat dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi 

itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai 

kemampuan yang dimiliki.
4
 

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang 

hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan 

bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-

norma, dan adat istiadat yang ditaati 

dilingkungannya.
5
Kesejahteraan masyarakat merupakan 

keadaan yang menyebabkan masyarakat merasa aman, 

santosa, makmur dan selamat serta terlepas dari segala 

macam gangguan dan kesukaran. 

 

5. Perspektif Ekonomi Islam 

Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun 

keyakinan tentang suatu hal.Ekonomi Islam adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 

                                                             
3 Adi Permadi, Membuat Kebun Tanaman Obat, (Jakarta : Pustaka Bunda, 

2008), hal 37. 
4Donny Prasetya,Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, 

Jurnal Manajemen Pendidikan dan ilmu Sosial (JMPIS),Vol.1 No.1 (2020), hal 1 
5Ibid.,hal 2 
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masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam yaitu Al-Qur’an 

dan Assunnah.
6
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian ini untuk 

mendapatkan fakta-fakta yang jelas tentang bagaimana 

pengaruh perubahan harga lada hitam terhadap kesejahteraan 

masyarakat dalam perspektif ekonomi islam. Khususnya 

masyarakat Desa Wayharong Kecamatan Waylima 

Kabupaten Pesawaran. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa alasan yang kuat 

sehingga dapat mengangkat beberapa permasalahan dalam judul 

di atas yaitu : 

1. Alasan objektif  

Indonesia adalah negara agraris dimana mempunyai 

kekayaan alam yang melimpah. Penyumbang ekspor di 

Indonesia yang merupakan suatu sektor potensial adalah 

komoditas lada. Produk lada yang terkenal di Indonesia 

yaitu Lampung lada hitam (black papper), dan Bangka 

Belitung lada putih (white papper).
7
Tanaman lada adalah 

termasuk salah stu jenis tanaman yang telah lama di 

usahakan. Lampung dikenal sebagai penghasil lada hitam 

terbesar di Indonesia dengan luas area produksi sebesar 

45.863 hektar. 

Kabupaten pesawaran merupakan salah satu 

penyumbang penghasil lada hitam di Lampung 

khususnya Desa Wayharong. Namun kini tanaman lada 

kurang di minati petani terutama lada hitam karena 

                                                             
6Sumar’in, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 11. 
7Ajeng Priantari, Nurhidayat, Rosyi Mirasari, “Pengaruh Perubahan Harga Lada 

Terhadap Kesejahteraan Petani Lada Kelompok Tani Mega Buana di Desa Batuah 
Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara,”Jurnal Agriment  5, No 2 (2020): 

91, https://e-journal.politanisamarinda.ac.id/index.php/jurnalagriment/article/view/298. 
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adanya penyakit yang menyerang. Seperti penyakit 

kuning dan akar busuk yang meneyebabkan pohon mati. 

Faktor utama lainya harga jual lada yang menurun 

membuat petani kurang bersemangat untuk menanam 

lada, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan 

masyarakat. Mengingat harga adalah salah satu persoalan 

penting bagi pembeli dalam memnentukan jenis barang 

yang akan di beli dan berdampak pada perekonomian 

rumah tangga dan usaha lainnya. Pendapatan petani 

merupakan salah satu indikator dalam menentukan 

kesejahteraan.
8
 

 

2. Alasan Subjektif 

Permasalah yang di bahas dalam skripsi ini 

merupakan salah satu masalah yang sedang di alami oleh 

petani lada. Permasalahan ini cukup menarik bagi 

peneliti, dimana peneliti ingin memberikan sumbangan 

berupa pemikiran, bagi pembaca sebagai bahan 

pembelajaran bersama tentang pengaruh perubahan harga 

lada hitam terhadap kesejahteraan masyarakat. Peneliti 

optimis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik 

dan tepat waktu. Lokasi penelitian yang terjangkau serta 

di dukung oleh ketersedianya literatur data yang 

menunjang dalam penelitian ini sehingga dapat 

mempermudah penelitian. Penelitian yang di lakukan ini  

ada hubunganya dengan ilmu yang di pelajari peneliti 

yaitu yang berkaitan dengan ekonomi islam di jurusan 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam 

cukup melimpah dan luas. Indonesia dikenal juga sebagai negara 

agraris. Pertanian merupakan sektor yang penting dalam memacu 

                                                             
8Utomo, Anif P, Negara Kuli : apa lagi yang kita punya? (Republika 2004) hal 

154. 
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pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Salah satu 

komoditas yang menjadi unggulan dan mempunyai potensi yang 

besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah lada. 

Potensi dan peluang yang dimiliki Indonesia sudah lama dikenal 

sebagai produsen utama lada dunia terutama lada hitam yang 

dihasilkan di Provinsi Lampung.  

Lada mempunyai nama latin piper nigrum adalah sebuah 

tanaman yang kaya akan kandungan kimia seperti minyak lada, 

minyak lemak, juga pati. Darijenis rempah rempah-rempah di 

dunia lada adalah salah satu yang paling banyak digunakan dalam 

berbagai jenis masakan dan menjadi barang perdangan dunia. Itu 

sebabnya, lada mendapat julukan sebagai rajanya rempah-rempah 

atau “King Of Spice”.
9
 Lada merupakan tanaman rempah-rempah 

yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai 

komoditas unggulan sektor perekebunan karena memiliki nilai 

ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadikan lada sebagi 

sumber devisa negara. Bahkan sejak dahulu Indonesia dikenal 

sebagai produsen lada didunia, terutama lada hitam (black 

papper) yang banyak dihasilkan di provinsi Lampung dan lada 

putih (white papper) yang banyak dihasilkan dari Bangka 

Belitung. Di Desa Wayharong Kecamatan Waylima Kabupaten 

pesawaran juga menjadi salah satu penghasil lada di provinsi 

lampung.
10

 Jumlah penduduk Desa Wayharong 5.768 jiwa 

jumlah keluarga 1.635 KK. Masyarakat yang berprofesi pertanian 

dan perkebunan 478 orang. 

Tanaman lada dapat tumbuh dengan baik pada daerah dengan 

ketinggian mulai dari 0-700 m diatas permukaan laut (dpl). 

Penyebaran tanaman lada sangat luas berada diwilayah tapioka 

antara 200 LU dan 200 LS, dengan curah hujan 1.000-3.000 

                                                             
9Shinta, Alisah Atmarani, “Tanoh Lampung Tanoh Lado”, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-artikel/13614/Tanoh-

Lampung-Tanoh-Lado.html (Diakses pada 03 september 2021). 
10 Nurul Husna, “Analisis Daya Saing Gabungan kelompok Tani 

(GAPOKTAN) Lada Hitam Di Kabupaten Lampung Utara”, Intenational Journal Of 
Business, Vol 1 No 1 (2018): 13, 

https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/technobiz/article/view/200. 
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mm/tahunn, merata sepanjang tahun dan mempunyai hari hujan 

110-170 hari pertahun musim kemarau hanya 2-3 bulan pertahun. 

Kelembaban udara 63%-93% selama musim hujan, dengan suhu 

maksimum 35
0
C dan suhu minimum 20

0
C. Lada dapat tumbuh 

pada semua jenis tanaman, terutama tanah berpasir dan gembur 

dengan unsur hara cukup, drainase (pengsiran) baik dan tingkat 

kemasaman tanah (Ph) 5,0-6,5.
11

 

Petani lada di Desa Wayharong Kecamatan Waylima 

Kabupaten Pesawaran rata-rata hanya memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah, serta pengetahuan bercocok tanamnya 

didapatkan hasil pengalaman secara turun menurun. Tanaman 

lada pernah menjadi andalan petani lampung termasuk petani di 

Desa Wayharong. Namun kini tanaman lada kurang diminati 

karena adanya penyakit yang menyerang, seperti penyakit kuning 

dan akar busuk yang menyebabkan pohon mati. Faktor utama 

lainya adalah harga jual lada yang menurun dan tidak stabil yang 

membuat petani lada kurang termotivasi untuk menanam lada. 

Penurunan harga lada yang cukup drastis ditingkat petani 

menjadi persoalan sosial dalam bidang ekonomi yang 

berimplikasi persoalan kepada penurunan produktivitas dan 

kesejateraan masyarakat.  

Kesejahteraan adalah tujuan akhir dari proses pembangunan 

suatu daerah. Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, 

pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat 

kesejahteraan masyarakat semakin baik, kesenjangan dan 

ketimpangan dalam kehidpuan masyarakat di akibatkan oleh 

keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa di sertai 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat 

yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat 

dari rumah yang layak, tercukupi kebutuhan sandang dan pangan, 

pendidikan, kesehatan, atau dimana seseorang mampu 

memaksimalkan utilitasnyapada tingkat batas anggaran tertentu 

                                                             
11 Dinas Perkebunan Jawa Barat, Lada, http://disbun.jabarprov.go.id/view/57-

id-lada (Diakses pada 03 september 2021). 
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dan kondisi diamana tercukupinya kebutuhan jasmani dan 

rohani.
12

 Kesejahteraan petani merupakan tujuan pembangunan 

pertanian dan pembangunan nasional yang menjadi perjuangan 

setiap rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan anggota 

keluarganya.  

Pasar yang bersaing dapat menghasilkan harga yang adil bagi 

penjual maupun pembeli titik karenanya jika mekanisme pasar 

terganggu maka harga yang adil tidak akan tercapai Demikian 

pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku 

pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, 

maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau 

terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian titik oleh 

karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil 

dan mekanisme pasar yang sempurna. 

Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian 

membentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa. 

Permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya 

harga pendapatan konsumen selera ekspektasi dan tingkat 

maslahah. Hubungan antara tingkat harga dan jumlah yang 

diminta konsumen disebut kurva permintaan. Sementara itu 

penawaran produsen juga dipengaruhi oleh banyak faktor 

misalnya maslahah keuntungan dan harga. Hubungan antara 

tingkat harga dan jumlah yang ditawarkan disebut kurva 

penawaran. 

Keseimbangan harga menurut Ibnu Khaldun disuatu kota 

berkembang dan kelanjutan populasinya bertambah banyak 

harga-harga barang kebutuhan pokok makan mendapat prioritas 

pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti 

turunnya harga. Adab untuk barang-barang mewah 

permintaannya tak meningkat sejalan dengan berkembangnya 

kota dan berubahnya gaya hidup akibat harga barang mewah 

meningkat. Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme 

penawaran dan permintaan dalam membentuk dan menentukan 

                                                             
12 Todaro, Stephen C.Smith, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi 

Kedelapan, (Jakarta : Erlangga, 2004) 
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harga keseimbangan. Cara lebih rinci yang menjabarkan 

pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan 

barang pada sisi permintaan. Setelah itu ia menjelaskan pula 

pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan 

penggunaan mutant lain di kota tersebut pada sisi penawaran.
13

 

Penetapan harga dalam pandangan islam, harga yang adil 

adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi (kezaliman) 

sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak 

yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan 

penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan 

yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara 

dengan harga yang dibayarkannya.Dalam konsep Islam, yang 

paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan 

permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan 

mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di 

pasar.
14

Namun ketika terjadi tindakan yang bersifat zhulm 

sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada paada titik 

keseimbangan, pemerintah sangat berperan untuk mengambil 

kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor 

penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga 

pada titik keseimbangan. Allah Berfirman dalam Surat An-Nisa 

Ayat 29 yang Berbunyi: 

 

ٓ اَْى تَُكْىَى تَِجاَسةً َعْي  ا اَْهَىالَُكْن بَْيٌَُكْن بِاْلبَاِطِل اَِّلا ٰيٓاَيُّهَا الاِزْيَي ٰاَهٌُْىا ََّل تَأُْكلُْىٓ

َ َكاَى بُِكْن َسِحْيًوا ًْفَُسُكْن ۗ اِىا ّللّاٰ ا اَ ٌُْكْن ۗ َوََّل تَْقتُلُْىٓ  تََشاٍض هِّ

 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

                                                             
13 A.Karim Adiwarman, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontenporer, (Jakarta : 

Islamic Micro enomics, 2001),  hal 163. 
14Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Zafar, “Konsep Penetapan Harga Dalam 

Perspektif Islam”, Jurnal Of Islamic Economic, Vol.2 No. 1  (Januari 2020), hal 7. 
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sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. 

An-Nisa: 29).15 

Pada ayat di atas Allah melarang orang yang beriman 

memakan harta mereka dengan cara yang batil dengan cara 

pencurian, penipuan, judi, riba, dal hal-hal yang mengarah 

kepadanya dari berbagai jumlah pengharaman yang lain. Setelah 

Allahmelarang memakan harta dengan cara yang batil, Allah 

membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara 

perniagaan dan pencaharian yang mengandung syarat-syarat 

seperti saling ridha dan sebagainya. 

TAHUN HARGA LADA HITAM 

2017 45.000 

2018 37.000 

2019 23.000 

2020 29.000 

2021 52.000 

 

Harga lada hitam di Desa Wayharong sebelum tahun 

2017 akhirmencapai 100.000/Kg, dan mengalami penurunan 

yang cukup signifikan pada tahun 2017 akhir menjadi 45.000/Kg. 

mengalami penurunan yang terus menurus hingga tahun 2020, 

mulai naik pada tahun 2021 menjadi 50.000/Kg. Naik turunnya 

harga lada saat ini banyak petani lada yang mulai menyikapi atau 

mulai mengambil tindakan, apakah tetap bertahan dengan 

pertanian lada atau mencari sumber penghasilan lain ataukah 

mencari penghasilan sementara hingga naiknya harga lada 

kembali normal. Namun beberapa tahun terakhir sudah mulai 

naik perlahan, dan membuat harapan baru bagi petani lada yang 

mengalami banyak kerugian pada tahun sebelumnya. 

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti “PENGARUH 

PERUBAHAN HARGA LADA HITAM TERHADAP 

                                                             
15 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Diponogoro, 

Bandung: 2014, hal 53. 
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KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” 

 

D. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

penulismengidentifikasi masalah yang akan muncul 

mengenai pengaruh perubahan harga lada hitam diantaranya:  

a. Perubahan Harga 

b. Lada Hitam 

c. Kesejahteraan Masyarakat 

2. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini tidak keluar dari pembahasan, maka 

diperlukan batasan masalah dalam penelitian pengaruh 

perubahan harga lada hitam. 

a. Pengaruh perubahan harga lada hitam 

terhadapkesejahteraan masyarakat menurut Perspektif 

Ekonomi Islam di Desa Wayharong Kecamatan Waylima 

Kabupaten Pesawaran. 

b. Sikap masyarakat dalam menghadapi perubahan harga 

lada hitam di Desa Wayharong Kecamatan Waylima 

Kabupaten Pesawaran. 

E. Fokus dan SubfokusPenelitian 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini berada di Desa Wayharong 

Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran. 

2. Subfokus Penelitian 

 Subfokus dari penelitian ini adalah pandangan ekonomi 

islam terhadap Pengaruh perubahan harga lada hitam 

terhadap kesejahteraan masyarakat menurut di Desa 

Wayharong Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran. 

 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana pengaruh perubahan harga lada hitam terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Wayharong Kecamatan 

Waylima Kabupaten Pesawaran? 

2. Bagaimana pengaruh perubahan harga lada hitam terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Desa Wayharong Kecamatan 

Waylima Kabupaten Pesawaran menurut perspektif ekonomi 

islam?  

 

G. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan 

harga lada hitam terhadap kesejahteraan masyarakat Desa 

Wayharong Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh 

perubahan harga lada hitam terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Desa Wayharong Kecamatan Waylima 

Kabupaten Pesawaran menurut perspektif ekonomi islam. 

 

H. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh 

perubahan harga lada hitam terhadap kesejahteraan 

masyarakat terhadap masyarakat Desa Wayharong 

Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran di tinjau dari 

perspektif Ekonomi Islam. 

b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur 

tentangPerubahan harga lada hitam terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis 

sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan 

dengan kasus nyata yang terjadi di lapangan sehingga 
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dapat menambah pengalaman dan wawasan yang baru. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

dan menambah wawasan terhadap permasalahan 

ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. 

b. Bagi Akademik  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi untuk peneliti lain berkait dengan penelitian. 

c. Bagi Pembaca  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

serta menjadi referensi penelitian berikutnya dengan 

topikserupa. 

 

I. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis lebih dulu 

melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu atau 

karya-karya ilmiah yang mendukung topik yang akan dibahas 

oleh peneliti. Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi 

landasan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian pertama dari Ilham Nurlah dan Jaya Iswari 

(2019) yang berjudul “Pengaruh Perubahan Harga 

LadaPutih Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 

Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat” 

perbandingan yang dilakukan Ilham Nurlah dan Jaya 

Iswari  dengan penulis adalah perbedaannya yaitu 

penelitian Ilham Nurlah dan Jaya Iswari penelitian yang 

di lakukan tidak menurut perspektif islam dan juga 

penelitian yang dilakukan Ilham Nurlah dan Jaya Iswari 

menggunakan objek lada putih sedangkan penelitian 

penulis mengunakan objek lada hitam. Namun bayak 

persamaan yang dilakukan peneliti dengan penulis yaitu 

variable bebas dan variable terikatnya sama. Pada 

penelitian Ilham Nurlah dan Jaya Iswari variable 

bebasnya perubahan harga lada, variable terikatnya yaitu 

kesejahteraan masyarakat. Sama dengan penelitian 

penulias variable bebas nya perubahan harga dan variable 

terikatnya kesejahteraan masyrakat. Metode penelitian 



13 
 

 
 

yang di gunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa sistem penanaman, sistem perawatan 

dan sistem sosial ekonomi petani yang tidak seimbang 

dengan sistem produksi dan produktivitas. Tingkat 

signifikasi tentang perbedaan tersebut secara signifikan 

menunjukan kurangnya kesejahteraan ekonomi 

masyarakat khususnya petani lada. Oleh sebab itu, 

rekayasa sosial (kelembagan) tentang lemahnya 

persaingan lada di pasar dunia tidak hanya berdampak 

kepada devisa negara, tetapi juga sangat berdampak 

kepada para petani khususnya di Kecamatan Jebus ini 

yang sudah banyak beralih profesi.
16

 

2. Penelitian kedua dari Aprilia Maharani dan Sumiyanti 

(2019) “Pengaruh Turunnya Harga Lada Terhadap 

Perekonomian Masyarakat Desa Bencah Bangka 

Belitung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan Aprilia Maharani 

dan Sumiyanti adalah 94,6% masyarakat Desa Bencah 

merasakan penurunan harga lada saat ini berdampak pada 

pendapatan mereka. Kisaran penurunan pendapatan yang 

dirasakan oleh kelompok petani sebesar 70-100%. 

Wiraswasta pendapatanya ikut menurun dalam kisaran 

40-70%, sedangkan bagi masyarakat yang bekerja 

sebagai PNS dan honorer penurunan pendapatan mereka 

berkisar antara 20-40%. Solusi yang diberikan 

pemerintah terkait permasalahan dalam penelitian ini 

adalah program resi gudang lada yang saat ini belum 

terealisasikan di lokasi penelitian.
17

 

                                                             
16Ilham Nurlah, Jaya Iswari, “Pengaruh Perubahan Harga Lada Putih Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat”, Jurnal 

Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, Vol 5 No 2 (Juli 2019), hal 224. 
17 Aprilia Mahrani, Sumiyati, “Pengaruh Turunnya Harga Lada Terhadap 

Perekonomian Masyrakat Desa Bencah Bangka Belitung”,Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol 18 

No 1 (2019): 63, https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/ekbis/article/view/3262. 
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3. Penelitian ketiga dari Ruslan Abdul Ghofur (2020), yang 

berjudul “Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam 

Dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat”. 

Perbandingan yang dilakukan Ruslan Abdul Ghofur dan 

penulis adalah variable bebas peran instrument distribusi 

ekonomi islam dan variable terikat yaitu kesejahteraan 

masyarakat. Sedangkan penulis variable bebasnya 

perubahan harga lada variable terikatnya kesejahteraan 

masyarakat. Namun keduaya mempunyai persamaan 

yaitu membahas tentang kesejahteraan masyrakat. Hasil 

penelitian ini ditemukan bahwa, sinergi instrumen 

distribusi  seperti zakat infak  sedekah dapat mampu 

menciptakan jaminan sosial yang menyelur uh bagi 

setiap segenap lapisa  masyarakat. Selain itu dengan 

terciptanya kesejahteraan akan meringankan beban 

pemerintah dalam mengatasi permasa lahan kemiskinan 

dan pengagangguran yang selama ini menjadi pekerjaan 

rumah pembangunan ekonomi Indonesia.
18

 

4. Penelitian keempat dari Pertiwi Utami ,Tulus Suryanto, 

Ruslan Abdul Ghofur, M. Nasor (2020) yang berjudul 

“Refleksi Hukum Zakat Pada Baznas Dalam Rangka 

Peningkatan Kesejahteraan Mustahik” perbandingan 

yang dilakukan Pertiwi Utami dkk dengan penulis adalah 

dari segi perbedaannya yaitu penelitian Pertiwi Utami 

dkk variable bebasnya refleksi hokum zakat digital, 

varibel terikatnya kesejahteraan mustahik. Pada 

penelitian penulis variable bebasnya perubahan harga 

lada sedangkan variable terikatnya kesejahetaan 

masyarakat.dari segi persamaanya yaitu keduanya 

membahas tentang kesejahteraan. Hasil analisis dan 

pembahasan, mengungkapkan bahwa hukum penggunaan 

teknologi digital sendiri diperbolehkan dan tidak 

                                                             
 18

Ghofur, R. A. (2016). Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam 

Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat. Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Islam, 1(1), 27-39, https://doi.org/10.24042/febi.v1i1.140. 
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bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, selama serta 

tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan bagi 

penggunanya. Sedangkan implementasi prinsip-prinsip 

syariah pada digital zakat baik penghimpunan dan 

penyaluran zakat sudah cukup baik.
19

 

5. Penelitian kelima dari Heni Noviarita (2018) yang 

berjudul “Pengaruh Pelatihan Kewirausahaan Terhadap 

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan Muslim 

Di Provinsi Lampung”. Perbandingan yang dilakukan 

Heni Noviarita dengan penulis adalah, dari segi 

perbedaannya penelitian yang dilakukan yaitu 

menggunakan variable bebas yaitu pelatihan 

kewirausahaan untuk variable terikat yaitu kesejahteraan 

ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

variable bebas yaitu perubahan harga lada variable terikat 

yaitu kesejahteraan masyrakat. Pendekatan penelitian 

yang di gunakan Heni Noviarita menggunakan metode 

kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

menggunkan metode kualitatif. Temuan dalam studi ini 

adalah Pelatihan dan Inovasi memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 

perempuan muslim di Provinsi lampung.
20

 

 

J. MetodePenelitian 

Dalam suatu penelitian harus menentukan metode yang akan 

digunakan. Metode penelitian adalah cara mengetahui sesuatu 

untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran 

secara sistematik, logis dan empiris menggunkan metode ilmiah. 

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar 

                                                             
 19 Utami, P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). Refleksi hukum 
zakat digital pada baznas dalam rangka peningkatan kesejahteraan mustahik. Jurnal Surya 

Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 11(1), 53-70, 

http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5608. 

 20 Heni, N. (2018). Pengaruh Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Peningkatan 
Kesejahteraan Ekonomi Perempuan Muslim Di Provinsi Lampung. JTMB (Jurnal 

Terapan Manajemen dan Bisnis), 4(01). 

http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5608


16 

hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal 

sebagaimana yang diharapkan, maka perlu seorang peneliti 

menggunakan suatu metode dalam melaksakan penelitian. 

Dengan ditentukanya metode penelitian, maka akan memandu 

seorang peneliti mengenai urutan-urutan bagaimana penelitian 

dilakukan.
21

 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mencari data dari lapangan yang dilakukan dalam 

kancah kehidupan yang sebenarnya.
22

 Penelitian di 

lapangan dilakukan dengan menggali data seperti data 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain 

menggunakan penelitian lapangan (field research), 

penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research). Penelitian kepustakaan adalah 

penelitian dengan membaca, mempelajari, dan menutup 

informasi dari berbagai sumber, seperti buku, surat 

kabar, hukum, Al-Qur'an, al-Hadits dan bahan-bahan 

terkait lainnya yang harus dipelajari dalam penelitian 

ini.
23

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifatpenelitian kualitatif merupakan 

metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. 

Oleh karenanya, pengunaan metode kualitatif dalam 

penelitian dapat menghasilkan kajian atau sutau 

fenomena yang lebih komprehensif. Data-data yang 

diperoleh dilapangan adalah berupa data–data tertulis 

                                                             
21 Surahman, Mochamad Rachmat, Sudibyo Supardi, Metode Penelitian, 

(Kebayoran Baru Jakarta Selatan: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2016), hal 1. 
22 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar 

Maju, 2006), cetekan ketiga, hal 33. 
23 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta : 

Graha Ilmu, 2010), hal 20 
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atau lisan dari orang–orang dan perilaku yang dapat 

diamati.Pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam 

hal tujuan penelitianya adalah untuk memahami 

bagaimana suatu komunitas atau individu dalam 

menerima isu tertentu. Dalam hal ini sangat penting bagi 

peneliti yang mengunakan metode penelitian 

kualitatifmuntuk memastikan kualitas dari proses 

penelitian, sebab peneliti tersebut akan mengintreprestasi 

data yang telah dikumpulkan.
24

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena 

peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup 

komplek dan dianmis sehingga data yang diperoleh dari 

para narasumber tersebut dengan metode yang alamiah 

yakni interview langsung dengan para narasumber 

sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Bentuk 

penelitiannya adalah deskriptif yaitu suatu penelitian 

yang menjelaskan suatu gambaran dari data-data 

penelitian secara spesifik berdasarkan pristiwa alam dan 

sosial yang terjadi di masyarakat.
25

Penelitian deskriptif 

berusaha untuk menjawab pertanyaan peniliti dengan 

memperhatikan aspek-aspek yang di dapatkan dari 

banyak data-data penelitian, sehingga dapat 

menggambarkan suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena 

dengan spesifik atau urut. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun data yang 

tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

                                                             
24Artikel DJKN, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif”, 

http://djkn.kemenkeu.go.id/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-kualitatif.html, Di 

akses pada 08 september 2021. 
25 Salma, “Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh”, 

https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif/amp/, di akses pada 10 november 

2021. 

https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif/amp/
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dokumentasi di tempat penelitian.Adapun data primer 

memuat data yang berasal dari sumber pertama dalam 

penelitian ini yakni dari kepala Desa Wayharong, perangkat 

Desa Wayharong, pengepul lada Desa Wayharong dan petani 

lada Desa Wayharong. 

Data Sekunder berupa data yang digunakan berupa data 

tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian. Data sekunder merupakan data 

tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data 

primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan disertasi. 

 

3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Populasi 

Populasi adalah adalah keseluruhan dari subjek 

penelitian. Menurut Djarwanto populasi adalah jumlah 

keseluruhan dari satuan-satuan atu individu-individu 

yang karakteristiknya hendak di teliti, dan satuan-satuan 

tersebut dinamakan unit analisa, dan dapat berupa orang-

orang,institusi-institusi, benda-benda dst.
26

 Populasi 

merupakan keseluruhan jumlah subjek yang akan di teliti 

oleh seorang peneliti. Populasi penelitian dapat 

dibedakan meryadi populasi "finit" dan populasi "infinit". 

Populasifinit adalahsuatupopulasi yang jumlah anggota 

populasi secara pasti diketahui, sedang populasi Infinit 

adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak 

dapat diketahui secara pasti.
27

 Populasi bukan hanya 

orang, tetapi juga objek dan benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada 

                                                             
26Syahfinidawaty, “Apa itu Populasi dan Sampel Dalam Penelitian”, 

http://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian// Di akses 

pada 21 Desember 2021. 
27Pekelitian, L. “Populasi dan Sampel Penelitian”, 

https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/download/5325/4958, diakses pada 21 Desember 

2021 Pukul 21.20. 
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obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu. Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat 

di Desa Wayharong Kecamatan Waylima Kabupaten 

Pesawaran yang berpofesi sebagai petani lada yang 

berjumlah kurang lebih sekitar 102 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki 

karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel 

disebut juga contoh. Melalui sampel sesorang dapat 

mengetahui karakter dari sejumlah subjek pada satu 

tempat tertentu. Sampel penelitian adalah bagian dari 

populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai wakil 

dari para anggota populasi. 

Populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling 

terkait dan dan tidak terpisahkan. Melaui sampel ini 

seseorang dapat mengetahui karakter dari sejumlah 

subjek pada satu tempat tertentu. Ketika peneliti ingin 

meneliti102 orang petani lada maka peneliti cukup 

mengambil sejumlah sampel dari 102orang tersebut 

untuk di teliti. Sehingga melalui sampel yang di ambil 

sebanyak 23 orang teridiri dari 20 orang petani lada dan 

3 orang pengepul lada akan di ketahui bagaimana 

perubahan harga lada terhadapkesejahteraan masyarakat 

di Desa Wayharong Kecamatan Waylima Kabupaten 

Pesawaran. Teknik pengambilan sampel atau teknik 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dari 

populasi. Sampel yang merupakan sebagaian dari 

populasi tersebut, kemudian di teliti (kesimpulan) 

kemudian dikenakan pada populasi (generalisasi). 

c. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data. Teknik ini paling luas digunakan 

untuk memperoleh informasi dari 
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responden/informan (subjek yang akan dimintai 

informasinya).
28

 Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondenya 

sedikit/kecil. Wawancara dilakukan guna 

mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para 

responden Adapun isi wawancara tersebut adalah 

berkaitan dengan rumusan masalah yang bertujuan 

untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data 

yang diperlukan peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data. Dengan maka peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam meginterprestasikansituasi dan 

fenomena yang terjadi. 

2) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan 

untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan 

menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari 

karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan 

sebagainya.
29

 Metode ini digunakan untuk 

memperoleh atau pengumpulan data dengan cara 

tidak langsung atau turun langsung ke pada objek 

penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti real 

terkait kejadian di lapangan sebagai bahan 

pembuatan laporan. 

3) Observasi  

Observasi merupakan salah satu metode 

pengumpulan data dengan cara mengamati atau 

                                                             
28 Nina Siti Salmaniah Siregar, “Metode dan Teknik Wawancara”,  Universitas 

Medan Area, (2002) hal 1. 
29 Sastri Sunarti, “Kajian Lintas Media”, Kepustakaan Gramedia, (2014) hal 3. 
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meninjau secara cermat dan langsung di lokasi 

penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi 

atau membuktikan kebenaran dari sebuah desai 

penelitian yang sedang dilakukan. Observasi sebagai 

Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. 

Teknik ini tidak hanya terbatas terhadap orang tetapi 

juga obyek-obyek alam yang lain.
30

Dengan 

melakukan observasi dilapangan peneliti akan lebih 

mampu untuk memahami konteks data dalam 

keseluruhan situasi social, jadi akan dapat diperoleh 

pandangan yang menyuluruh. Observasi atau 

pengamatan dilakukan dengan tujuan mendapatkan 

data dan suatu masalah secara visual sehingga 

diperoleh pemahaman terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya 

 

4. Metode Pengolahan dan Analisa Data 

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu 

uraian dasar. Menurut Bogdan dan Biken dalam Lexy analisa 

data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara 

mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang paling penting dan yang 

dipelajari, dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

Data yang baru didapat terdiri dari catatan lapangan yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen 

terkait dengan Pengaruh Perubahan Harga Lada Hitam 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam di Desa Wayharong Kecamatan Waylima 

Kabupaten Pesawaran. Analisa dilakukan dengan tujuan agar 

                                                             
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta 2019), hal 203. 
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informasi yang dikumpulkan menjadi jelas. Dalam penelitian 

ini teknik yang di gunakan adalah: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis 

data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, 

pengolahan, dan membuang dan membuang yang tidak 

perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat 

menghasilkan informasi yang bermakna dan 

memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Data yang 

sudah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang 

lebih tajam tentang Pengaru Perubahan Harga Lada 

Hitam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam di Desa Wayharong 

Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. 

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan 

informasi yang sudah disusun yang memungkinkan 

untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini 

adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari 

sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca. 

Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat 

memahami apa yang sedang terjadi dalam kancah 

penelitian dan apa yang akan dilakukan peneliti dalam 

mengantisipasinya. 

c. Kesimpulan Data 

Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau 

perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagi jawaban dari 

permasalahan yang ada. Penelitian pada pokoknya 

berupa kata-kata, tulisan dan tingkah laku sosial 

masyarakat yang berpropesi sebagai petani lada tentang 

Pengaruh Perubahan Harga Lada Hitam Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam Di Desa Wayharong Kecamatan Waylima 

Kabupaten Pesawaran. 
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K. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih 

judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini bersisi teori-teori yang relevan dan terkait dengan 

tema skripsi. Fungsi Bab II adalah memaparkan aspek-aspek 

teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga 

sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka 

pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian 

yang diteliti. 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang penggambaran objek penelitian 

yang dilakukan oleh penulis secara umum, serta fakta dan 

data penelitian yang diperoleh oleh penulis. Fungsi dari Bab 

III yaitu sebagai gambaran terkait pendeskripsian hasil 

penelitian yang diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan 

menyangkut data hasil penelitian, seperti gambaran lokasi 

penelitian dan data-data mengenai responden. 

 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang hasil analisis data penelitian serta 

temuan penelitian yang dilakukan peneliti sebagaimana yang 

telah dipaparkan di Bab II dan Bab III. Analisis data tersebut 

membahas mengenai rumusan masalah serta pertanyaan dari 

penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain berisi 

mengenai analisa dari permasalahan yang diteliti. 
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BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasl analisis dan 

interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil 

penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang 

perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian 

yang bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Harga  

1. Pengertian Harga 

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan 

untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat 

produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang 

diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan 

perusahaan terhadap produknya. Harga dalam bahasa Inggris 

dikenal dengan price, sedangkan dari Bahasa Arab berasal dari 

kata tsaman atau si’ru yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi 

atas dasar suka sama suka (an-taradin) pemakain kata tsaman 

lebih umum dari pada qimah yang menujukan harga ril yang 

telah disepakati. Si’ru adalah harga ditetapkan untuk barang 

dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa 

dalam satuan uang. 
31

 

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan 

dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari 

suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada 

waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan 

untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau 

jasa. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal 

besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang 

menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau 

jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan atau beli suatu 

produk barang atau jasa sekaligus sebagai variabel yang 

menentukan komparasi produk atau barang sejenis. 

Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk 

barang atau jasa) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga 

                                                             
31 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal 155. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Finansial
https://id.wikipedia.org/wiki/Angka
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Variabel
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komparasi&action=edit&redlink=1
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adalah suatu nilai atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang 

dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan 

bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki oleh pihak 

lain.
32

 

Menurut Kotler dan Armstrong harga adalah sejumlah uang 

yang di bebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlh dari 

nilai yang di tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena 

memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.
33

 

Menurut Kasmir dan Jakfar menyatakan bahwa harga 

merupakan salah satu aspek penting dalam kgiatan marketing 

mix. Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam 

pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.
34

 

Harga sendiri merupakan suatu permainan dalam 

pemasaran, apabila harga yang ditetapkan oleh penjual terlalu 

tinggi maka harga tersebut tidak mampu terjangkau oleh 

konsumen atau customer, akhirnya akan berdampak pada lesu 

atau menurunnya pemasaran suatu produk di perusahaan 

tersebut. Sebaliknya ketika harga yang ditetapkan oleh 

perusahaan tersebut terlalu rendah maka akan berdampak pada 

rendahnya tingkat profitabilitas serta konsumen menganggap 

barang yang ditawarkan dengan harga rendah tersebut 

merupakan barang lama atau barang yang kualitasnya buruk. 

Karena harga dari suatu barang itu dapat mencerminkan kualitas 

yang dimilikinya. 

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran 

yang sering kali dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

konsumen dalam melakukan pembelian tidak bisa 

dikesampingkan oleh perusahaan. Swastha mendefinisikan 

harga sebagai jumlah uang (ditambah beberapa produk) yang 

                                                             
32 Philip, Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid 2,  oleh Jaka Wasana, (Jakarta:PT 

Indeks, 2005), hal 49. 
33Luthfan Fazari Harsanto, Wahyu Hidayat, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, 

dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Pada UKM Martabak Mas Ipung Di 

Perumahan Plamongan Indah Semarang”, Jurnal Administrasi Bisnis, (2016), hal 4 
34 M.Amri Nasution, “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Alat Kesehatan 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada PT, Dyza Sejahtera Medan”,Jurnal 

Warta Edisi: 59, (2019), hal 7. 
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dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produk dan pelayananya.
35

 

Berdasarkanpendapat para ahli diatas maka penulis 

memberikan kesimpulan bahwa harga adalah sejumlah uang 

yang dibayarkan untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. 

Harga memiliki peranan yang sangat penting dalam 

memperngaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk, 

sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan pemasaran suatu 

produk. 

 

2. Penetapan Harga 

Penetapan harga adalah menurut Allen menetapkan harga 

untuk mengetahui secara persis biaya yang dikeluarkan untuk 

suatu produk dan memastikan bahwa konsumen mampu 

membayar produk dengan harga yang di tetapkan.
36

 Menurut 

Tjptono, penetapan harga adalah harga yang ditentukan 

berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah 

dengan jumlah tertentu. 

Penetapan harga adalah keputusan mengenai harga yang 

telah ditentukan berdasarkan biaya produksi dan mengikuti 

perkembangan pasar. Di dalam perkembangannya tujuan 

penetapan harga bukan hanya berdasarkan tingkat keuntungan 

dan perolehannya saja melainkan berdasarkan pertimbangan 

non ekonomis lainnya. Menurut Tjiptono tujuan penetapan 

harga adalah: 

a. Berorientasi laba 

Setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat 

menghasilkan laba yang paling tinggi. Asumsi teori 

ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan 

selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling 

                                                             
35 Kuat Supriyono, Leornardo Budi Hasiolan, Moh Mukery Warso, “Pengaruh 

Produk Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Konsumen Dalam membeli Rumah 

Dalam Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) City Semarang”, Jurnal Skripsi Ekonomi 

Manajemen, (2014),hal 4. 
36Franky, Hetty & Mey, Dasar-dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktik, 

(Jakarta: Indeks, 2016), hal 99. 
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tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. 

Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat 

kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap 

daya saing setiap perusahaan. Maksimisasi laba sangat sulit 

dicapai, karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan 

secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada 

tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak mungkin 

suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat 

harga yang dapat menghasilkan laba maksimum 

b. Berorientasi pada volume  

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula 

perusahaan yang menetapkan harga-harga berdasarkan 

tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang 

biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. 

Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai 

target volume penjualan (dalam ton, kg, unit, m3, dan lain-

lain), nilai penjualan (Rp) atau pangsa pasar (absolut 

maupun relatif). Tujuan ini banyak diterapkan oleh 

perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, perusahaan 

tour and travel, pengusaha bioskop dan pemilik bisnis 

pertunjukan lainnya,serta penyelenggaraan seminar-

seminar. Penetapan harga berorientasi pada volume 

tertentu. 

c. Berorientasi pada citra (image)  

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui 

strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan 

harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra 

prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan 

untuk membentuk citra nilai tertentu (image of value), 

misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya 

merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. 

Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun 

rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen 

terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan 

perusahaan 
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d. Stabilisasi harga  

Penetapan harga yang bertujuan untuk mempertahankan 

hubungan yang stabil antara harga 

perusahaandenganhargapemimpinpasar(marketleader).Dal

am pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap 

harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka 

para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. 

Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan 

stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang 

produknya sangat terstandarisasi (misalnya minyak bumi). 

Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan 

harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara 

harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri 

(industry leader). 

e. Tujuan lainnya yaitu menetapkan harga dengan tujuan 

mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas 

konsumen, mendukung penjualan ulang atau menghindari 

campur tangan pemerintah.
37

 

Kotler dan Keller menyatakan bahwa tujuan 

penetapanharga, yaitu: 

a. Kelangsungan hidup 

b. Laba sekarang maksimum 

c. Pendapatan sekarang maksimum 

d. Pertumbuhan penjualan maksimum 

e. Skimming pasar maksimum 

f. Kepemimpinan mutu produk.
38

 

Jenis kebijakan intervensi harga yang dikenal lazim 

diterapkan dalam perekonomian konvensional antara lain: 

a. Penetapan harga diatas harga pasar 

                                                             
37Nasution, “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Alat Kesehatan Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada PT, Dyza Sejahtera Medan”, hal 8. 
38Cristanti Natali Soei, H. Sabijono, & T Runtu,. Penentuan harga jual produk 

dengan menggunakan metode cost plus pricing pada UD. Sinar Sakti. Jurnal EMBA: 

Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, VOL2 No 3, (2014) hal 210. 
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 Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu 

tingkat diatas harga pasar. Hal ini dilakukan 

biasanya untuk melindungi produsen dari harga 

yang terlalu rendah seingga tidak memperoleh 

margin keuntungan yang memadai (bahkan merugi). 

Harga yang terjadi atas kekuatan pasar dipandang 

tidak menguntungkan produsen sehingga harus 

dinaikan oleh pemerintah. Salah satu contoh yang 

popular adalah kebijakan floor price (harga dasar) 

dimana pemerintah menetapkan tingkat harga 

terendah dari suatu barang, sementara harga ini 

diatas harga pasar. Contoh dari kebijakan ini adalah 

kebijakan harga pasar gabah yang telah lama 

dilakukan pemerintah untuk stabilisasi harga beras. 

Pada saat panen raya padi, maka penawaran beras 

dipasar menglami kenaikan sehingga secara alamiah 

harga akan turun. 

 Penetapan harga dasar gabah ini akan 

menimbulkan banyak distorsi bagi perekonomian. 

Penetapan harga diatas harga pasar akan 

menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran. 

Kelebihan ini kemungkinan besar tidak akan 

disaerap oleh konsumen, sebab harganya terlalu 

tinggi. Para konsumen akhirnya akan mencari beras 

dipasar-pasar gelap. Importir-importir gelap akan 

berlomba-lomba mendatangkan beras dari tempat 

lain yang bisa memberikan harga pasar. Dalam 

kenyataan, pembentukan harga gelap selalu disertai 

dengan munculnya kolusi, korupsi, dan nepotisme 

antara pihak-pihak yang terkait. Akibatnya beras-

beras dipasar resmi tidak akan laku. Dalam kondisi 

seperti ini biasanya dengan terpaksa paea produsen 

juga akan menjual berasnya pada harga pasar 

(daripada tidak laku). 

b. Penetapan harga dibawah harga pasar 
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  Mekanisme kebijakan ini merupaka kebalikan 

dari kebijakan sebelumnya, dimana pemerintah 

menetapkan harga lebih rendah dari pada harga 

pasar. Alasan yang umum dalam megambil 

kebijakan ini dalah untuk melindungi konsumen dari 

harga yang terlalu tinggi. Pengaruh penetapan harga 

ini juga tidak jauh berbeda, yaitu menimbulkan 

banyak distorsi bagi perekonomian. Karena harga 

terlalu rendah, maka akan terjadi kelebihan 

permintaan sebab konsumen membeli dengna harga 

lebih murah dari yang seharusnya. Namun bagi 

produsen harga ini jelas tidak menguntungkan 

sehingga kemungkinan akan enggan melepaskan 

barang-barangnya kepasar. Para produsen akan 

cenderung menjual barangnya kepasar lain (black 

market) yang bisa memberikan harga yang lebih 

tinggi. Senagaimana penetapan harga diatas harga 

pasar kemunculan pasar gelap ini selalu diikuti 

dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Sejalan 

dengan pemikiran Al-Baji seorang ahli fiqih mazhab 

maliki, berpendapat bahwa penetapan harga yang 

tidak memberikan margin keuntungan yang wajar 

bagi penjual akan menimbulkan ketidakteraturan 

harga (fasad al-as’ar), kemandegan penyediaan 

barang, dan akhirnya kerugian finasial kepada 

masyarakat. 

  Salah satu kebijakan yang populer dengan 

mekanisme ini adalah kebijakan harga tertinggi 

(ceiling price). Dalam kebijakan ini, pemerintah 

memberikan batasan tertinggi dari suatu barang. 

Tentu saja harga yang ditetapkan berada dibawah 

harga pasar yang seharusnya, sebab tujuan dari 
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kebijakan ini memang melindungi konsumen dari 

kenaikan harga pasar.
39

 

 

3. Tahap-Tahap Penetapan Harga 

Setelah mengetahui arah dan tujuan penetapan harga 

yang sudah ditentukan, maka hal yang harus diperhatikan 

oleh manajemen pemasaran dapat dialihkan kepada 

prosedur penentuan harga yang ditawarkan. Penetapan 

harga selalu menjadi masalah bagi perusahaan karena 

penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau 

kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha 

ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga dapat 

menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk 

yang dihasilakan atau dipasarkan. 
40

 Meskipun penetapan 

harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak 

perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani 

permasalahan penetapan harga tersebut.  

Apabila suatu perusahaan tidak  memiliki prosedur 

yang sama dalam menetukan dan menetapkan harga 

dimana menurut William J. Stanton bahwa penetapan 

harga memiliki 5 tahap yaitu: 

a. Mengestimasi untuk permintaan barang. Pada 

tahap ini seharusnya perusahaan dan 

mengestimasi barang atau jasa yang dihasilkan 

secara total yang akan memeudahkan perusahaan 

dalam melakukan penentuan harga terhadap 

permintaan barang yang ada dibandingkan 

dengan permintaan barang baru. Dalam 

mengestismasi permintaan suatu barang baru. 

Dalam mengestimasi permintaan suatu barang 

maka sebuah manajemen bisa menggunakan cara 

berikut.  

                                                             
39Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Univiersitas 

Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Yogyakarta) hal 337-338. 
40 Ibid., 
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b. Menentukan harga yang diharapkan (expected 

price) yaitu harga yang diharapkan dapat dterima 

oleh konsumen yang ditemukan berdasarkan 

pereedaran. 

c. Mengestimasi volume penjualan pada berbagai 

tingkat harga. 

d. Mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam 

persaingan kebijaksanaan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam penentuan harga harus 

mempertimbangkan kondisi persaingan barang 

yang tredapat dipasar serta sumber-sumber 

penyebab lainnya. Seperti bang sejenis yang 

dihasilakan oleh perusahaan lain barang 

pengganti atau substitusi. 

e. Barang lain yang dihasikan oleh perusahaan lain 

yang sama-sama menginginkan uang konsumen. 

Dalam menentukan sebuah pangsa pasar yang 

dapat diharapkan oleh kalangan perusahaan yang 

ingin bergerak maju lebih cepat dan tentu selalu 

mengharapkan market share yang lebih besar. 

Memmang harus disadari bahwa untuk 

mendapatkan market share yang lebih besar 

ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan 

lain dari eprsaingan non harga, disamping 

dengan penentuan harga tertentu. 

f. Startegi harga memilih stategi harga untuk 

mencapai target pasar terdapat beberapa strategi 

harga yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mencapai target pasar yang sesuai, yaitu: strategi 

ini berupa penetapan harga yang ingin mencapai 

setinggi-tingginya. Kebijaksanaan ini memiliki 

tujuan untuk menutupi biaya penelitian, 
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pengembangan dan promosi. Oleh karena itu 

strategi ini cocok untuk produk baru.
41

 

 

 

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga 

Menurut Fandy Tjiptono faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga meliputi dua faktor yaitu: 

a. Faktor yang secara langsung antara lain: bahan 

baku, biaya produksi, biaya pemasaran, 

peraturan pemerintah, dan faktor 

lainnya,sedangkan. 

b. Faktor tidak langsung antara lain yaitu harga 

produk sejenis yang djual oleh para pesaing, 

pengaruh harga terhadap hubungan antara 

produk subtitusi dan produk komplementer, serta 

potongan untuk para penyalur dan konsumen. 

Harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran 

dapat dialihkan kepada prosedur penentuan harga 

yang ditawarkan. 

Menurut Philip Kotler faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga meliputi faktor internal dan 

eksternal diantaranya yaitu: 

a. Faktor-faktor internal meliputi: Keputusan harga 

disesuaikan dengan sasaran pemasarannya, 

keputusan harga disesuaikan dengan kebijakan 

bauran pemasarannya, dimana manajemen harus 

mempertimbangkan bauran 

pemasaransebagaisatu keseluruhan, keputusan 

harga berdasarkan pada pertimbanganorganisasi. 

b. Faktor-faktor eksternal diantaranya: Pasar dan 

permintaan konsumen merupakan pelakon harga 

(harga tertinggi), harga dan tawaran pesaing 

                                                             
41Slamet Widodo, Strategi Pemasaran Dalam Meningatkan Siklus Hidup Produk 

(Product Life Cycle), Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 4 No 1, 2018, 

hal 86. 
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perlu diketahui untuk menentukan harga serta 

reaksi mereka setelah keputusan harga 

dilakukan, kondisi ekonomi seperti tingkat 

inflasi, deflasi, biaya bunga, resensi, booming, 

dan keputusan-keputusanpemerintah.
42

 

Faktor-faktor yang dipertimbangan dalam 

penetapan harga Kekuatan yang mesti dipantau oteh 

perusahaan ada 6 hal yang utama untuk 

pengidentifikasi peluang pemasaran yaitu: 

a. Lingkungan demografi.  

Kekuatan dari lingkungan demografi 

adalah bahwa populasi akan membentuk pasar. 

Semakin populasi ini tumbuh berarti peluang 

pasar juga akan bertumbuh. Pertumbuhan 

populasi dunia menunjukkan ledakan yang luar 

biasa. Ini berarti bahwa peluang pemasarannya 

juga semakin Iuas. Bila dicermati bahwa didalam 

kependudukan ini akan tumbuh berbagai 

kebutuhan hidup. Dari kependudukan ini bisa 

dikelompokan atas dasar umur, pendapatan, 

etnis, pendidikan dan lain-lain, mereka 

mempunyai kebutuhan yang berbeda, 

menghendaki produk yang berbeda dan tingkat 

harga yang berbeda sehingga dari aspek 

demografi ini dapat diidentifikasi berbagai 

peluang pemasaran. 

b. Lingkungan ekonomi. 

Pasar potensial pada dasarnya adalah 

pasar yang didukung dengan daya beli. Daya beli 

pada suatu perekonomian bergantung pada 

penghasilan masyarakat, tabungan, utang, dan 

ketersediaan kredit.Negara-negara mempunyai 

tingkat penghasilan dan distribusi pendapatan 

                                                             
42Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid 2, oleh Jaka Wasana, (Jakarta: PT 

Indeks, 2005). 
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yang berbeda. Tingkat penghasilan ini banyak 

dipakai sebagai ukuran daya beli masyarakat. 

Peluang pemasaran tentu berkaitan erat dengan 

seberapa besar tingkat penghasilan masyarakat. 

Pada masyarakat yang memiliki penghasilan 

tinggi, kebutuhan akan barang dan jasa juga 

tinggi, ini berarti bahwa banyak peluang yang 

dapat ditangkap oteh perusahaan atau pemasar. 

Namun demikian tidak hanya masyarakat yang 

berpenghasilan tinggi saja yang peluang 

pemasarannya besar. Sekarang ini peluang dapat 

tumbuh dari tabungan, utang dan ketersediaan 

kredit.Pengeluaran konsumen dipengaruhi oleh 

tabungan, utang dan ketersediaan kredit. Tingkat 

suku bunga akan mempengaruhi masyarakat 

dalam menentukan tabungan, utang dan 

ketersediaan kredit.  Dewasa ini untuk 

mendapatkan barang dan jasa tidak harus 

didukung dengan uang tunai. Barang dan jasa 

dapat diperoleh melalui jaminan tabungan atau 

utang atau melalui kredit dengan model cicilan. 

Bagi pemasar ini merupakan peluang yang 

sangat baik, yang penting adalah bahwa pemasar 

harus mengamati dengan cermat setiap 

perubahan dalam penghasilan, gaya hidup, pola 

peminjaman, suku bunga, tabungan. Karena 

faktor- faktor itu dapat menimbulkan dampak 

besar pada bisnis. 

c. Lingkungan Alam. 

Dibanyak kotadidunia polusi udara, air 

telah mancapai level yang membahayakan, 

keprihatinan tentanggas-gas rumah kaca” dan 

kerusakan lapisan ozon membawa perusahaan 

untuk mengurangi polusi industri. Para pemasar 

harus mewaspadai ancaman dan peluang yang 

terkait dengan kondisi lingkungan alam, yaitu 
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kekurangan bahan baku, khususnya air, 

peningkatan biaya energi, peningkatan level 

polusi dan perubahan peran pemerintah.Bahan 

baku yang ada dibumi terdiri dari yang tidak 

terbatas seperti udara, air; yang terbatas seperti 

minyak bumi dan yang dapat diperbaharui 

seperti hutan dan pangan.Penggunaanbahan alam 

tersebut tentunya harus bijaksana. Perusahaan 

yang melakukan penelitian dan pengembangan 

memiliki peluang yang sangat baik untuk 

mengembangkan bahan pengganti yang baru. 

d. Lingkungan teknologi. 

Salahsatu kekuatan yang paling 

mencengangkan dalam membentuk kehidupan 

manusia adalah teknologi.Teknologi telah 

menghasilkan keajaiban seperti bedah jantung, 

alat komunikasi, alat transportasi dan 

sebagainya.  Kemajuan teknologi akan 

membawa tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Kemajuan teknologi membawa inovasi pada 

berbagai produk misal perpaduan shampo dan 

kondisioner,anti keringat dandeodoran, alat 

kontraseosi dan sebagainya.Dengan kemajuan 

teknologi ini menciptakan peluang diberbagai 

sektor, banyak masyarakat yang memperoleh 

pendapatan dari sektor ini, yang pada gilirannya 

akan meningkatkan daya beli mereka, yang pada 

akhirnya akan menciptakan peluang-peluang 

yang baru.Bagi pemasar tentunya harus 

mengamati tren teknologi ini yaitu percepatan 

perubahan, peluang inovasi, anggaran R&D yang 

beragam dan peraturan perundang-undangan. 

e. Lingkungan politik-hukum. 

Tak dapat dipungkiri bahwa sejumlah 

keputusan pemasaran sangat dipengaruhi Oleh 
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perkembangan lingkungan politik dan hukum. 

Seringkali politik dan hukum ini membatasi 

beragam kegiatan organisasi dan individu, 

namun demikian peraturan-peraturan hukum 

yang dibuat kadang menciptakan peluang baru 

bagi dunia bisnis. Misalnya peraturan mengenai 

wajib daur ulang, hal ini akan menumbuhkan 

perusahaan- perusahaan baru yang membuat 

produk baru dari bahan- bahan yang bisa didaur 

ulang. 

f. Lingkungan sosial budaya. 

Dalam masyarakat kita ada kelompok-

kelompok yang membentuk keyakinan, norma. 

Mereka merumuskan bagaimana hubungan 

dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan 

organisasi, dengan alam sekitar. Masing-masing 

dari mereka mempunyai pandangan yang 

berbeda. Dunia bisnis melihat bahwa dalam 

lingkungan sosial budaya ini terdapat peluang 

bisnis yang begitu besar, seperti bagaimana 

hubungan kita dengan sesama dan dengan alam 

semesta menciptakan bisnis restoran 

pemancingan dengan alam terbuka. Adanya 

pengelolaan ke daerah-daerah yang masih alami. 

Digalakkannya produk-produk kerajinan dari 

daerah seperti kain   tenun, songket, batik dan 

sebagainya. 

 

5. Harga Dalam Perspektif Islam 

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada 

akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik 

lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. 

Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai 

oleh kedua pihak yang akad. Dari pengertian di atas 

dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu 

kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di 
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mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah 

pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua 

belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, 

atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh 

pihak penjual kepada pihak pembeli. Menurut Ibnu 

Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: 

“Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang 

boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah 

yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang 

dibolehkan.” 

Ilmu ekonomi islam merupakan ilmu ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. 

Allah Berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 29 yang 

Berbunyi: 

 

ٓ اَْى تَُكْىَى تَِجاَسةً َعْي  ا اَْهَىالَُكْن بَْيٌَُكْن بِاْلبَاِطِل اَِّلا ٰيٓاَيُّهَا الاِزْيَي ٰاَهٌُْىا ََّل تَأُْكلُْىٓ

َ َكاَى بُِكْن َسِحْيًوا ًْفَُسُكْن ۗ اِىا ّللّاٰ ا اَ ٌُْكْن ۗ َوََّل تَْقتُلُْىٓ  تََشاٍض هِّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29) 

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 29 dengan tegas 

melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya 

sendiri dengan jalan yang batil ialah dengan 

membelanjakan hartanya dengan apad jalan maksiat. 

Memakan harta orang lain dengan jalan yang batil ada 

berbagai caranya seperti pendapat Suddi, memakannya 

dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. 

Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang 

lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga jalan 

yang batil ini segala jual beli yang dilarang syara’ yang 
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tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling 

“berkeridhaan” atau suka sama suka diantaranya, yakni 

dari kedua belah pihak. Sudah tentu perniagaan yang 

diperbolehkan syara’. Menurut Rahmad Syafe’i harga 

hanya terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan 

dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama 

dengan nilai barang. Biasanya haga dijadikan penukar 

barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.
43

 

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan 

harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam 

mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi 

masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda 

pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan 

harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk 

menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan 

Negara untuk menetapkan harga. Setelah perpindahan 

(hijrah) Rasulullah Saw ke Madinah, maka beliau 

menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, 

mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya 

yaitu Rasulullah Saw menolak untuk membuat kebijakan 

dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik 

karena dorongan permintaan dan penawaran yang 

dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis 

yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam 

Nasa‟i).
44

 

Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut: 

Artinya: “Manusia berkata saat itu, Wahai Rasulullah 

harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk 

kami”. Rasulullah Saw bersabda: “SesungguhnyaAllah 

adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta 

Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat 

menemui Tuhanku Diana salah seorang di antara kalian 

                                                             
43 Rahmad Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia), hal 87.  
44 Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, “Konsep Penetapan Harga Dalam 

Perspektif Islam”,Journal of Islamic Economics, Vol 2 No. 1, (2020): 8, 

http://ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/30. 
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tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan 

harta”. Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan 

bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan 

kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika 

harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan 

menzalimi pembeli dan jika harga yang ditetapkan terlalu 

rendah, maka akan menzalimi penjual. Jadi dalam 

menetapkan harga harus adil terhadap penjual dan juga 

pembeli. 

Konsep makanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk 

kepada hadis Rasululllah saw sebagaimana disampaikan 

oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan 

harga-harga barang di kota Madinah. Sabda Rasulullah 

saw yang artinya: “Dari Anas ibn Malik ra. berkata: 

Harga komoditas perdagangan beranjak naik pada zaman 

Rasulullah Saw, lalu para sahabat mengadu kepada 

beliau seraya berkata: Ya Rasulullah, harga barang-

barang menjadi mahal, maka tetapkanlah patokan harga 

buat kami. Lalu Rasulullah Saw menjawab: 

Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (Zat) 

yang menahan dan yang membagikan rizki, dan 

sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan 

Allah Swt dalam kondisi tidak seorangpun di antara 

kalian yang menuntut saya karena kedzaliman yang 

menimbulkan pertumpahan darah dan harta.” 
45

 

Ini adalah teori ekonomi Islam mengenai harga. 

Rasulullah Saw dalam hadis tersebut tidak menentukan 

harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu 

diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. 

Rasulullah saw. menolak tawaran itu dan mengatakan 

bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena 

Allah-lah yang menentukannya. Ucapan Nabi Saw itu 

mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai 

                                                             
45 H. Idris Parakkasi, Kamiruddin, “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar 

Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 1, No. 1 (2018), hal 112. 
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dengan kehendak Allah saw yang sunnatullah atau sesuai 

hukum supply and demand. 

Harga yang adil Dalam islam dijumpai dalam 

beberapa terminologi, antara lain: Si'r al-mithl, thaman 

al-mithl dan qimah al-adl. Istilah qimah al-adl atau harga 

yang adil pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. 

Dalam mengomentari kompetensi kompensasi bagi 

pembebasan budak, di mana budak ini akan menjadi 

manusia merdeka dan majikan tetap memperoleh 

kompensasi dengan harga yang adil. Penggunaan istilah 

ini juga ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar 

Bin Khattab dan Ali bin Abi Tholib Umar Bin Khattab 

menggunakan istilah harga yang adil ini ketika 

menetapkan nilai baru atas Diah atau denda atau uang 

tebusan darah, setelah nilai dirham turun sehingga harga-

harga naik. Istilah qimah al-adl juga banyak digunakan 

oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum 

Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat 

yang dijual, perebutankekuasaan memaksa penimbun 

barang untuk menjual barang timbunan nya, membuang 

jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum 

mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah 

harga yang dibayar untuk objek yang sama yang 

diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka 

juga sering menggunakan istilah thaman al-mithl atau 

harga yang setara. 

Meskipun istilah-istilah diatas sering digunakan 

sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin namun 

Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi 

dalam pembahasan harga ini yaitu iwad al-mithl 

(kompensasi yang setara) dan thaman al-mithl (harga 

yang setara). Dalam Al hisbah ia mengatakan 

"Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh 

hal-hal yang setara, dan itulah esensi 

keadilan.Dimanapun ia membedakan antara dua jenis 

harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta 
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harga yang adil dan disukai titik dia mempertimbangkan 

harga yang setara ini sebagai harga yang adil. Dalam 

majmu fatawa nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan 

sebagai harga yang setara sebagai harga baku dimana 

penduduk menjual barang-barang mereka dan secara 

umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu 

dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat 

yang khusus. Sementara dalam Al hisbahmenjelaskan 

bahwa harga yang setara ini sesuai dengan keinginan 

atau lebihnya persisnya harga yang ditetapkan oleh 

kekuatan pasar yang berjalan secara bebas kompetitif dan 

tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.Ia 

mengatakan “jika penduduk menjual barangnya dengan 

cara yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang 

tidak adil kemudian harga itu meningkat karena pengaruh 

kekuranganketersediaan barang itu atau meningkatnya 

jumlah penduduk dalam(meningkatnya permintaan) itu 

semua karena Allah.”Dalam kasus seperti itu memaksa 

penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus 

merupakan paksaan yang salah. Adanya suatu barang 

yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam 

transaksi yang Islami pada prinsipnya transaksi bisnis 

harus dilakukan pada harga yang adil sebab Ia adalah 

cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan 

yang menyeluruh secara umum harga yang adil adalah 

harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau 

penindasan atau ke galiman sehingga merugikan 

merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak 

yang lain harga harus mencerminkan manfaat bagi 

pembeli dan penjualannya secara adil yaitu penjual 

memperoleh keuntungan dan normal dan pembeli 

memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang 

dibayarkan. 

Masalah perubahan harga, dalam literatur ekonomi 

islam sudah diperbincangkan oleh para ekonom Muslim 
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seperti Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang ekonom 

yang memperbincangkan peningkatan dan penurunan 

produksi dalam kaitanya dengan perubahan harga. 

Pemahaman yang terjadi pada masanya, Ketika terjadi 

kelangkaan barang, harga cenderung tinggi sedangkan 

pada saat barang melimpah, harga cenderung turun. 

Namun mneurutnya, pada kenyataannya tidak selalu 

terjadi harga mahal ketika persediaan barang sedikit dan 

harga murah Ketika persediaan barang melimpah. Ia 

menyatakan kadang makanan berlimpah tetapi harganya 

tetap mahal dan kadang makanan sedikit tetapi harganya 

murah. Menurut Abu Yusuf dapat saja harga tetap mahal 

kektika persediaan barang melimpah, sementara harga 

dapat saja murah walaupun persediaan barang berkurang. 

Ia menyatakan tidak ada Batasan tertentu tentng murah 

dan mahalnya harga, murah bukan karena melimpanya 

makanan, demekian pula mahal bukan karena kelangkaan 

makanan, hal tersebut ada yang mengaturnya. Murah dan 

mahal adalah ketentuan Allah.
46

 Ini berarti menurut Abu 

Yusuf harga tidak hanya ditentukan oleh persediaan 

barang saja, tetapi juga ditentukan olh permintaan 

terhadap barang tersebut. Bahkan factor lain juga 

mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar, 

penimbunan atau penambahan barang. Pandangan Abu 

Yusuf ini sering dijumpai ketika bulan Ramadhan dan 

Hari Raya Idul Fitri, walaupun stok barang melimpah, 

namun karena permitaan terhadap barang tersebut 

meningkat harganya tetap naik. Seperti pakaian, sembako 

dan lain sebagainya. 

Dalam penentuan harga dipasar faktor yang sangat 

berpengaruh menurut Ibnu Khaldun adalah permintaan 

dan penawaran. “Dikota besar penduduknya banyak 

persediaan makanan banyak meebihi kebutuhan mereka, 

harga kebutuhan pokok murah sedangkan harga 

                                                             
46Ibid., hal 163. 



45 
 

 
 

kebutuhan pelengkap mahal. Sebaliknya bila penduduk 

sedikit, permintaan akan bahan makanan besar”. Dikota 

masyrakatnya Makmur, barang-barang industry dan 

tenaga kerja cenderung mahal. Ibnu Khaldun 

menekankan bahwa kenaikan penawaran atau permintaan 

menyebabkan penurunan harga, demikian pula 

sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan 

permintaan akan menyebabkan menaiknya harga. 

Penetapan harga yang tidak adil apabila penetapan 

harga itu mengandung kezaliman terhadap masyarakat 

dengan memaksa mereka tanpa hak untuk menjual 

barang dagangannya dengan harga yang tidak 

disukainya. Atau melarang mereka trhadap apa yang 

dibolhkan Allah terhadap mereka, semua itu adalah 

haram. Keadaan ini terjadi Ketika naiknya harga Ketika 

kompetisi kekuatan pasar yang bebas yang diakibatkan 

oleh kekurangan supply dan naiknya permintaan. Ketika 

masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga 

yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang adil, 

harga naikkarena sedikitnya barang atau karena tingginya 

permintaan. Keadaan ini adalah kehendak Allah. 

Memkasa pedagang dalam keadaan seperti itu untuk 

menjual barang dagangan mereka denga harga tertentu 

adalah pemaksaan tanpa hak. Penetapan harga yang 

dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga 

ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi yang 

disebabkan oleh ulah spekulan. Pada saat 

ketidaksempurnaan pasar ketika kezaliman, seperti 

ihtikar pemerintah dapat memaksa muhtakir untuk 

menjual barang-barangnya pada harga yang adil karena 

pendduduk sangat membutuhkannya. 

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah 

harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan 

penawaran. Keseimbangan ini terjadi apa bila antara 

penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan 
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ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli 

dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga 

ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan 

barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan 

kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang 

tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang 

sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka 

itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat 

manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus 

campur tangan dalam menangani persoalan tersebut 

dengan cara menetapkan harga standar, dengan maksud 

untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah 

terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari 

kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan 

oleh Khalifah Umar bin Khattab. 

 

B. Kesejahteraan  

1. Pengertian Kesejahteraan 

Kata kesejahteraan mempunyai arti yang berbeda-

beda namun pada prinsipnya sama. Pengertian 

kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, santosa, 

makmur, selamat dan tidak kurang dari satupun (terlepas 

dari segala macam gangguan, kesukaran, dan lain-lain).
47

 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

Pasal 1 dan 2, menjelaskan bahwa kesejahteraan 

merupakan suatu keadaan kebutuhan hidup yang layak 

bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri 

dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat 

dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi 

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 

                                                             
47 Yuni Agustina, “Pengaruh Pendapatan Koperasi Terhadap Kesejahteraan 

Anggota, (Studi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “DHARMA KARYA” 

Palembang)”, (Skripsi  UIN Raden Fatah alembang, 2016) hal 54. 
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dan perlindungan sosial.
48

Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan 

jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi 

sesuai dengan tingkat hidup. 

Kesejahteraan adalah rasa tentram seseorang karena 

terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir dan batin, 

kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal 

menyangkut kesehatan, sandang, pangan dan papan 

(kesejahteraan ekonomi dan sosial), sedangkan 

kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat 

intelektual, emosional maupun spiritual seseorang. 

Kesejahteraan bukan alat perjuangan tapi tujuan 

perjuangan. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan 

yang menunjukkan bahwa masyarakat sejehtera dengan 

terpenuhinya kebutuhan secara materil dan 

sosial.
49

Kesejahteraan akan berkaitan dengan konteks 

kemiskinan, namun tidak dalam semua hal. Semakin 

tinggi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat maka 

semakin rendah kemiskinan. Semakin tinggi angka 

kemiskinan yang terjadi semakin banyak masyarakat 

yang tidak sejahtera. Kesejahteraan masyarakat adalah 

jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan 

kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tesebut 

dan akan maksimum apabila mayarakat dapat membaca, 

makan dan memberikan hak suaranya. Pembangunan 

yang dilakukan pemerintah dan masyarakat bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Diantara tujuan diselenggarakanya kesejahteraan 

sosial adalah: 

a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan 

kelangsungan hidup.  

                                                             
48Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 

dan 2. 
49 Garda Maeswara, Biografi Prolitik Susilo Bambang Yudhoyono, (Jakarta: 

Penerbit Narasi, 2009), hal. 246. 
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b. Memulihkan fungsi dalam rangka mencapai 

kemandirin.  

c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam 

mencegah dan menangani masalah kesejahteraan 

sosial.  

d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan 

tanggung jawab sosial dunia usaha dalam 

penyelenggaran kesejahteraan sosial secara 

melembaga dan berkelanjutan.  

e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian 

masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial secara melembaga dan berkelanjutan.  

f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial.
50

 

Kesejahteraan diartikan sebagai keamanan dan 

keselamatan dan kemakmuran dan sebagainya. Adapun 

kesejahteraan yang diartikan kemakmuran (prosperity), 

adalah “Yang dimaksud kemakmuran adalah keadaan 

dimana kebutuhan hidup tidak hanya untuk 

memungkinkan hidup tapi juga untuk mempermudah 

sehingga orang-orang yang dapat hidup layak sebagai 

manusia, mengembangkan diri dan mencapai 

kesejahteraan lahir dan batin”. 

 

2. Indikator Kesejahteraan 

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS 

memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pendapatan 

Pendapatan atau penghasilan adalah 

indikator yang dapat menggambarkan 

kesejahteraan masyarakat adapun yang dimaksud 

dengan pendapatan adalah penerimaan total kas 

                                                             
50 Amirus Sodiq,”Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”,Jurnal Ekonomi 

Syariah,Vol3No2,(2015): hal 

384,https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268. 
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yang diperoleh seseorang atau rumah tangga 

dalam periode waktu tertentu 1 tahun. 

Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan 

sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya 

yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa 

manusia bebas. Pendapatan rumah tangga adalah 

total pendapatan dari setiap anggota rumah 

tangga dalam bentuk uang atau natura yang 

diperoleh baik sebagai gaji atau upah usaha 

rumah tangga atau sumber lain. Kondisi 

seseorang dapat diukur dengan menggunakan 

konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah 

seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau 

rumah tangga selama jangka waktu tertentu. 

Apabila pendapatan seseorang tersebut tinggi 

dan mencukupi semua kebutuhan hidupnya maka 

orang tersebut dikatakan sejahtera. 

b. Perumahan dan pemukiman 

Perumahan dan pemukiman selain 

menjadi kebutuhan dasar manusia juga 

mempunyai fungsi dan strategi dalam perannya 

sebagai pusat pendidikan keluarga dan 

peningkatan kualitas generasi yang akan dating. 

Selain itu rumah juga merupakan determinan 

kesehatan masyarakat. Dimana rumah yang sehat 

dan nyaman adalah rumah yang mampu 

menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya. 

c. Pendidikan  

Pendidikan merupakan hak asasi dan hak 

setiap warga negara untuk dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

belajar. 

d. Kesehatan  

Kesehatan merupakan salah satu 

indikator kesejahteraan penduduk sekaligus 
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indikator keberhasilan program pembangunan 

masyarakat yang sakit akan sulit 

memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya 

dengan demikian pembangunan dan berbagai 

upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat 

menjangkau semua lapisan masyarakat serta 

tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya.
51

 

Menurut BKKBN standar kesejahteraan dapat 

digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu: 

a. Prasejahtera, keluarga yang belum dapat 

memenuhi kebutuhan secara minimal, yaitu 

kebutuhan pengajaran agama, sandang, pangan, 

papan, dan kesehatan. Atau keluarga yang belum 

dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator 

keluarga sejahtera tahap Satu. 

b. Sejahtera 1, indikator keluarga sejahtera tahap 1 

yakni melaksanakan ibadah menurut agama 

masing-masing yang dianut, makan 2 kali 

sehari/lebih, pakaian yang berbeda untuk 

keperluan, lantai rumah bukan dari tanah, bila 

anggota keluarga sakit berobat kesaran atau 

petugas kesehatan. 

c. Sejahtera ll, indikator keluarga sejahtera ll yakni 

anggota keluarga melaksanakan ibadah secara 

teratur menurut agama dan kepercayaan masing-

masing yang di anut, makan daging/ikan/telur 

sebagai lauk pauk paling tidak sekali dalam 

seminggu, memperoleh pakaian baru dalam satu 

tahun trakhir, luas lantai tiap penghuni rumah 

8m, anggota kelurga sehat dalam 3 bulan terakhir 

mempunyai penghasilan tetap.  
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Kesejahteraan Masyarakat, (Yogyakarta: Andi, 2020) hal 52-53. 
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d. Keluarga sejahtera lll, indikator keluarga 

sejahtera lll yakni upaya keluarga untuk 

meningkatkan/menambah pengetahuan agama, 

keluarga mempunyai tabungan, makan bersama 

paling kurang sekali sehari, ikut dalam kegiatan 

masyarakat, rekreasi bersama/penyegaran paling 

tidak sekali dalam enam bulan, memproleh berita 

dari surat kabar, radio televisi, dan majalah, 

anggota keluarga mampu menggunakan sarana 

transportasi sesuai daerah kondisi setempat. 

e. Keluarga sejahtera lll plus, keluarga yang dapat 

memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang 

bersifat dasar, sosial, psikologis, maupun 

pengembangan, serta telah mampu memberikan 

sumbangan yang nyata dan berkelanjutan 

bahagia masyarakat. Indikator keluarga sejahtera 

lll plus yakni memberikan sumbangan secara 

teratur dan sukarela dalam bentuk material 

kepada masyarakat, aktif sebagai pengurus 

yayasan. 

 

C. Kesejahteraan Menurut Pandangan Islam 

1. Pengertian Kesejahteraan Menurut Pandangan Islam 

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya 

kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan 

terpeliharanya tujuan syara’ (Maqasid al-Shari’ah). 

Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan 

kedamaian batin melainkan setelah tercapainya 

kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat 

manusia didunia melalui pemenuhan kebutuhan 

kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan 

syara’ agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau 

menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, 
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yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta.
52

 

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah 

menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang 

telah ditetapkan oleh Allaj Swt, jika hal itu tidak 

dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan 

kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-

Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang 

harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu:  

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.  

b. Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan 

keluarganya  

c. Untuk membantu orang lain yang sedang 

membutuhkan.
53

 

Tiga kriteria tersebut menunjukkan bahwa 

kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan 

mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai 

beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah 

satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang 

bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali 

dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan 

oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, 

karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam 

memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan 

papan.  

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah 

wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam 

memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah 

tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi 

ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim 

dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka 

                                                             
52P.Pardomuan Siregar, “Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam 

Perspektif Islam”, Jurnal Bisnis Net, Vol.1 No.1, (2018), hal 6-7, 
https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/45. 

53 Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, hal 389. 
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bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya 

dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia 

dan meningkatkan sisi kemanusiwaan manusia di segala 

bidang, baik pembangunan moral meupun material, 

untuk kemanfaatan seluruh manusia. 

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam 

adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, 

dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan 

masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum 

yang dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya 

dalam Alquran, melalui contoh dalam keteladanan 

Rasulullah Saw, dan melalui ijtihad dan kebaikan para 

ulama. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah 

cita-cita yang tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan 

perjuangan yang terus-menerus dan berkesinambungan. 

 

2. Kesejahteraan Menurut Al-Quran 

Islam sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk 

mengantarkan pemeluknya menuju kepada hidup 

kebahagaian yang hakiki, oleh karena itu islam sangat 

meperhatikan kebahagian manusia baik itu kebahagian 

dunia maupun kebahagian akhirat, dengan kata lain islam 

(dengan segala aturan) sangat mengharapkan umat 

manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan 

spriritual.   

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam 

dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian 

dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama 

Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan 

dalam Alquran bukanlah tanpa syarat untuk 

mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh 

Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang 

diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. 

Ayat-ayat Al-Qur’an yang memberikan penjelasan 

tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) 
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dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan 

dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, 

penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi 

satu pandangan tentang kesejahteraan.  

Kesejahteraan sosial menurut Jaseer Auda dalam 

jurnal Faizul Abrori "Maslahah adalah sasaran dari 

Maqasid al-Syari'ah dalam merealisasikan kesejahteraan 

secara masif". Dalam sistem ekonomi Islam, niat ibadah 

dalam melakukan segala aktivitas, akan menghasilkan 

maslahah, dimana tujuan akhir dalam kegiatan tersebut 

adalah tercapainya falah (keseimbangan kebutuhan dan 

akhirat). Falah adalah kunci untuk mendukung upaya 

konseptualisasi sistem keadilan ekonomi menurut Al-

Qur’an. Asal dari kata falah berarti abadi atau kekal (al-

baqa’) ia juga berarti kebahagiaan, kemenangan dan 

keberhasilan atau kesuksesan dalam kenikmatan dan 

kebaikan. Al-Raghib Al-Asfahani membagi falah 

menjadi dua yakni falah duniawi dan ukhrawi. Untuk 

kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian, yaitu 

kelangsungan hidup (survival), kebebasan berkeinginan 

(freedom from want) serta kekuatan dan kehormatan 

(power and honour). Sedangkan untuk kehidupan 

akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup 

yang abadi (eternal survival), kesejahteraan abadi 

(eternal prosperity), kemuliaan abadi (everlastin glory) 

dan pengetahuan dari segala kebodohan (knowledge free 

of all ignorance).54 

 

a. QS An-Nahl Ayat 97 yang Berbunyi 

 

ًْٰثً َوهَُى ُهْؤِهٌي فَلٌَُْحيِيٌَاٗه َحٰيىةً  ْي َرَكٍش اَْو اُ َهْي َعِوَل َصالًِحا هِّ

 َولٌََْجِزيٌَاهُْن اَْجَشهُْن بِاَْحَسِي َها َكاًُْىا يَْعَولُْىىَ 
 طَيِّبَتًًۚ

 

                                                             
54 Faizul Abrori, “Implementasi Kesejahteraan Perspektif BKKBN Dalam 

Kajian Maqᾱṣid al-Syarῑ‟ah”, Journal of Islamic Studies, Vol.09, No.02 (2019), 

https://ejurnal.stainh.ac.id/index.php/jurnal 
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“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik 

laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan 

beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya 

akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan”.(QS An-Nahl 97) 

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan 

perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama 

dan bahwa amal saleh harus disertai iman. 

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari 

Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun 

perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt 

juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik 

orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih 

baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah 

kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan 

rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup 

seluruh bentuk ketenangan apapun dan 

bagaimanapun bentuknya.
55

 

b. QSAl-A’raf Ayat 10 yang Berbunyi: 

 

ا  ُكْن فًِ اَّْلَْسِض َوَجَعْلٌَا لَُكْن فِْيهَا َهَعايَِشۗ قَلِْيًًل ها ٌّٰ َولَقَْذ َهكا

 تَْشُكُشْوىَ 

 “Sesungkijguhnya Kami telah menempatkan kamu 

sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di 

muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah 

kamu bersyukur.” (QS Al-A’raf 10) 

  Pada ayat ini, Allah Swt mengingatkan kepada 

hambaNya untuk mensyukuri nikmat yang telah 

diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk 

                                                             
55Ibid., hal 8-9. 
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mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang 

diciptakanNya untuk tempat tinggal, tempat 

memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, 

hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan 

tambangtambangnya. Allah Swt juga akan 

membalas berbagai amal perbuatan baik orangorang 

yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari 

amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan 

yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang 

halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh 

bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun 

bentuknya.  

c. QS Thaha Ayat: 117 – 119 yang Berbunyi: 

 

۱۱۱فَقُْلٌَا يَا آَدُم إِىا هََزا َعُذوٌّ لََك َولَِزْوِجَك فًََل يُْخِشَجٌاُكَوا ِهَي اْلَجٌاِت فَتَْشَق )  

 

“Kemudian kami berfirman,”Wahai Adam! Sungguh ini 

(Iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali 

jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari 

surga, nanti kamu celaka”(QS Thaha 117) 

 

 Pada ayat di atas, sebagai bentuk pemeliharaan dan 

perhatian Allah terhadap Adam dengan mengingatkan 

akan musuhnya (iblis) dan mewanti-wantinya dari tipu 

muslihatnya sehingga menyebabkan kamu (Adam) keluar 

dari surga. Dan jika kamu keluar dari surga maka kamu 

perlu bekerja, tercerai berai, sesat, gelisah, bingung, 

sedih, menanti, menderita, dan kehilangan. Padahal, 

kamu bisa terbebas dari hal itu semua sepanjang kamu 

berada dalam naungan surga. 

 

ًاَك ََّل تَْظَوأُ فِيهَا َوََّل َوأَ ( ۱۱۱إِىا لََك أََّلا تَُجىَع فِيهَا َوََّل تَْعَشي ) (۱۱۱)

 تَْضَحً
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“Sungguh ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak 

kelaparan dan tidak akan telanjang(118) Dan sungguh di 

sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan 

ditimpa panas matahari (119)”(QS Thaha 118-119) 

  

 Pada ayat ini menjelaskan bahwa ketika Adam 

tinggal di surga (dan tidak tergoda oleh iblis) maka 

kehidupannya tidak akan mengalami kesusahan. Segala 

kebutuhannya telah Allah siapkan.Panganmelimpah dan 

lezat sehingga kamu tidak akan lapar, pakaian tersedia 

cahaya maThahari yang sejuk dan nyaman karena 

rimbunnya daun-daun kayu. Sehingga panas juga tidak 

akan melukaimu seperti berada di dalam rumah yang 

berada di bumi. (Tafsir al-Munir). Segala fasilitas yang 

di miliki Adam di surga menjadi sebab kesejahteraan dan 

kedamaian hidupnya. Karena pada dasarnya kesibukan 

manusia di dunia tidak terlepas dari pemenuhan yang 

tergambar dari QS Thaha 118-119. Mencari makanan 

dan minuman untuk memenuhi rasa lapar, membeli 

pakaian untuk terhindar dari ketelanjangan dan membuat 

rumah sebagai tempat tinggal agar terlindungi dari 

sengatnya cahaya matahari. 

 Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini 

menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang di 

istilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, 

tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. 

Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang 

sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak 

puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya 

tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat 

tinggalnya. 

 

3. Indikator Kesejahteraan Menurut Pandangan Islam  

 Al-Qur’an telah menyinggung indikator 

kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4, “Maka 

https://al-maktaba.org/book/22915
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hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah 

ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada 

mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan 

mereka dari rasa takut” berdasarkan ayat di atas, maka 

kita dapat melihat bahwa indicator kesejahteraan dalam 

Al-Qur’an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) 

Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa 

takut.  

a. Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah 

ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan 

pemilik Ka’bah, indikator ini merupakan representasi 

dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan 

bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang 

berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu 

tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami 

kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang 

yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, 

harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah 

dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang 

mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal 

seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena 

itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya 

yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) 

kepada-Nya secara ikhlas merupakan indicator utama 

kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang 

sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, 

Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi 

dan merupakan negara paling aman di dunia.  

b. Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar 

(terpenuhinya Konsep Kesejahteraan dalam Islam 

kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan 

bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan 

untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut 

menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam 

terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang 

merupakan salah satu indicator kesejahteraan 
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hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk 

menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-

lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi 

mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika 

harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh 

agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam 

surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka 

kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, 

penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan 

lainnya.  

c. Indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, 

yang merupakan representasi dari terciptanya rasa 

aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam 

kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, 

pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan 

lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu 

menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan 

ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam 

kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum 

mendapatkan kesejahteraan.
56

 

 Kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah 

representasi dari kemiskinan yang merupakan lawan dari 

kesejahteraan. Pada surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:  

 

 َ ياتً ِضٰعفًا َخافُْىا َعلَْيِهْنْۖ فَْليَتاقُىا ّللّاٰ َوْليَْخَش الاِزْيَي لَْى تََشُكْىا ِهْي َخْلفِِهْن ُرسِّ

يَقُْىلُْىا قَْىًَّل َسِذْيًذاَولْ   

”dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah 

dibelakang merka yang merka khawatir terhadap 

(kesejahteraanya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara 

dengan tutur kata yang benar”.(QS An-Nisa 9) 

 Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah 

menganjurkan kepada manusia untuk menghindari 

                                                             
56 Ibid.,hal 390-391. 
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kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud iktiar 

dan bertawakal kepada Allah Swt. Hendaklah takut 

kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan dikemudian hari anak-anak 

yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu 

mandiri dibelakang mereka yang mereka khawatir 

terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, 

lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, 

hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah 

dengan mengindahkan perintah Nya dan menjauhi 

larangan Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan 

tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang 

terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. 

 Sebagaimana hadist Rasullah Saw yang 

diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “sesungguhnya Allah 

menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan 

atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh 

(profesional)”. Allah juga menganjurkan kepada manusia 

untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak 

keturunan) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, 

hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau 

mendidik generasi penerusnya (anak keturunanya) 

dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi 

pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak 

menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, 

karena anak merupakan asset trmahal bagi orang 

tua.
57

Kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk 

mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada 

sang pencipta (bertakwa kepada Allah Swt) dan juga 

berbicara dengan jujur dan benar. Allah Swt juga 

menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang 

kuat, baik kuat dalam ketaqwaan terhadap Allah maupun 

kuat dalam hal ekonomi. 

                                                             
57 Fadlan, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam : Perspektif Muqashid 

al-Syariah”,  Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 1 No 1, (2019). 
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 Apabila ditinjau dari Maqhasid Syari‟ah bagaimana 

masyarakat dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah 

untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya melalui 

maqhasid syari‟ah. Imam Al-Ghazalimenjelaskan 

tingkatan utama kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 

kategori yaitu: dharuriyat, sebelum hajiat dan 

tahsiniyat.58
 

a. Dharuriyat yaitu kebutuhan pokok, yakni 

kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan 

papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak 

dapat dinilai dari kehidupan minimum. 

Dharuriyat merupakan tujuan yang harus ada 

dan mendasar bari penciptaan kesejahteraan 

didunia dan diakhirat. Dharuriyat meliputi:  

1) Penjagaan agama (hifz al-din), menjaga 

agama (hifz al din) berrmakna menjaga 

agama dengan dengan memeliharadan 

melaksanakan kewajiban keagamaan 

seperti melaksanakan shalat lima waktu 

dan melaksanakan rukun islam. 

Melaksanakan kegiatan agama dengan 

tujuan menghindarkan dari sebuah 

kesulitan sekaligus menyempurnakan 

pelaksanaan kewajiban kepada Allah 

2) Penjagaan jiwa (hifz al-nafs), penjagaan 

jiwa (hifz al-nafs) Memelihara jiwa 

untuk memenuhi kebutuhan pokok 

berupa makanan untuk mempertahankan 

hidup dengan menikmati makanan yang 

halal dan bergizi serta melindungi diri 

sendiri dan juga keluarganya. Menjaga 

jiwa yang dimaksud dengan 

                                                             
58 Nur Inna, Arie, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Petani Perspektif Maqhasid Syari‟ah (Studi Kasus Di Desa Sambirejo)”, 
Journal Of Islamic Economics And Philanthropy (Jiep). Vol. 03, No. 04, (2020) hal 265-

335. 
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kesederhanaan hidup dalam segi 

sandang, pangan dan juga papan. 

3) Penjagaan akal (hifz al-aql), menjaga 

akal (hifz al-aql) Memelihara akal 

seperti diharamkan mengkonsumsi 

minuman yang memabukkan (minuman 

keras). Anjuran menuntut ilmu 

pengetahuan untuk menambah 

pengetahuan untuk mendorong 

kemampuan manusia untuk berfikir/ 

meningkatkan intelektualnya. Akal 

terbagi menjadi dua yaitu akal sehat dan 

akal tidak sehat. 

4) Penjagaan keturunan (hifz al-

nasl),memelihara Keturunan (Hifzh al-

Nasl) Memelihara keturunan yaitu 

larangan melakukan perzinaan, 

disyari‟atkan khitbah atau walimah 

dalam perkawinan. Hal ini dilakukan 

dalam rangka menyempurnakan kegiatan 

perkawinan. Adanya pendidikan juga 

untuk keturunannnya. 

5) Penjagaan harta (hifz al-mal), menjaga 

harta (hifdz maal) Memelihara harta 

yaitu larangan mengambil harta orang 

lain dengan cara yang ilegal. Karena hal 

iitu berkaitan dengan moral dan etika 

dalam bermuamalah atau etika bisnis 

serta halal haramnya proses untuk 

mendapatkan, mengelola, dan 

mengembangkan harta. 

b. Hajiat yaitu kesenangan dan kenyamanan, dapat 

diarikan hajiat yaitu kebutuhan-kebutuhan yang 

wajar seperti kebutuhan penerengan, kebutuhan 

pendidikan, dan lain sebagainya. Hajiatyakni 

kebutuhan manusia untuk memudahkan 
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kehidupan agar terhindar dari kesulitan. 

Kebutuhan ini tidak perlu dipeneuhi sebelum 

kebutuhan dharuriyat terpenuhi. Kebutuhan 

inipun masih berkaitan dengan limaa tujuan 

syariat. Syariat bertujua untuk memudahkan 

kehidupan dan menghilangkan kesempitan. 

c. Tahsiniyat yaitu kemewahan.
59Tahsiniyat juga 

dapat diartikan sebagai kesempurnaan yang lebih 

berfungsi sebagai kesenangan hidup yaitu 

kebutuhan yang dapat yang dapat menciptakan 

kebaikan dan kesejahteraan dalam keidupan 

manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung 

bagaimana pada pemenuhan kebutuhan primer 

dan kebutuhan sekunder serta berkaitan dengan 

tujuan syariah. Syariah menghendaki keidupan 

yang indah dan nyaman didalamnya.  

 

D. Lada 

1. Pengertian Lada 

Lada disebut juga merica atau sahang, yang 

mempunyai nama latinPiper nigrum adalah sebuah 

tanaman yang kaya akan kandungan kimia, seperti minyak 

lada, minyak lemak, juga pati.
60

 Lada adalah tanaman 

berbunga yang dibudidayakan untuk buahnya, yang 

dikenal sebagai merica, yang biasanya dikeringkan dan 

digunakan sebagai bumbu masakan. Rasa pedas pada lada 

disebabkan oleh adanya senyawa kimia yang disebut 

piperin, yang merupakan senyawa yang memberikan rasa 

pedas yang berbeda dari cabai yang pedasnya disebabkan 

karena senyawa yang disebut capsaicin.Tanaman lada 

(Piper nigrum) merupakan salah satu tanaman tertua yang 

diusahakan di Indonesia dan sangat dibutuhkan oleh dunia. 

                                                             
59 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami : Edisi Ketiga, (Jakarta : PT 

Rajagrafindo Persada) 2007, hal 62 
60Adi Permadi, Membuat Kebun tanaman Obat, (Jakarta:Pustaka Bunda Cet. 1 

2008) hal 37. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
https://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
https://id.wikipedia.org/wiki/Pati
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Pada tahun 2004, Indonesia merupakan produsen lada 

nomor tiga di dunia, yang meliputi lada hitam dan putih. 

Khusus lada putih, Indonesia tercatat sebagai penghasil 

terbesar dunia, sedangkan untuk lada hitam Indonesia 

sebagai penghasil nomor 4 dunia. Di pasar internasional, 

lada Indonesia mempunyai kekuatan dan daya jual 

tersendiri karena cita rasanya yang khas. Lada Indonesia 

dikenal dengan nama white pepper untuk lada putih dan 

Lampung black pepper untuk lada hitam. 

Lada (Piper nigrum) merupakankomoditas 

perkebunan yang sudah dikenalsejak sebelum masa 

penjajahan sampaisekarang, Indonesia tetap menjadi 

Negara penghasil lada utama dunia. Meskipundemikian, 

kualitas dan kuantitas produksi lada(Piper nigrum) perlu 

terus ditingkatkan,mengingat persaingan di pasar dunia 

jugasemakin meningkat.
61

 

 

2. Jenis-Jenis Lada 

a. Lada Hitam 

Lada hitam cukup populer di Indonesia. Rempah 

ini biasa ditambahkan pada proses akhir 

memasak. Penambahan lada hitam dalam masakan, 

dalam membuat rasanya sedikit pedas. Aroma 

hidangannya pun menjadi lebih harum dan sedap. 

Mengenai proses produksinya, lada hitam dibuat dari 

buah yang belum masak tapi sudah cukup berisi. Hasil 

panen tersebut lalu dijemur untuk menghilangkan 

kulitnya. Selama proses tersebut, terjadi reaksi 

okisidasi yang membuat warna hijau berubah menjadi 

hitam. Berkat proses pengolahan tersebut, lada hitam 

jadi memiliki rasa pedas yang cukup kuat. Terutama 

pada lada hitam yang baru digiling. Dalam 

penggunaannya, lada hitam ditambahkan pada proses 

akhir memasak atau digunakan untuk bumbu marinasi. 

                                                             
61 Ibid., Arwati 
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b. Lada putih  

Berbeda dengan lada hitam, lada putih dibuat 

menggunakan lada yang sudah masak. Namun proses 

pengolahannya justru lebih sukar dan panjang. Untuk 

mendapatkan lada putih layak konsumsi, buah yang 

sudah masak harus disimpan dan direndam dahulu 

selama satu sampai dua minggu. Proses ini dapat 

membuat selaput lada menjadi lunak, sehingga 

kulitnya mengelupas. Selanjutnya, dilakukan proses 

pengeringan untuk mendapatkan lada putih yang 

bersih. Walau telah melalui proses yang panjang, tapi 

lada putih tetap memiliki rasa pedas. Sebab, rasa 

tersebut terletak pada bijinya. Namun proses 

pengolahan yang panjang membuat aromanya 

berkurang.  Untuk penggunaannya, lada putih biasa 

dipakai sebagai bumbu sup, semur, atau tumis. Lada 

putih digunakan umumnya sudah dalam bentuk 

bubuk.  

c. Lada hijau  

Selain dua jenis di atas, ada pula lada merah dan 

lada hijau. Sama halnya dengan lada hitam, lada hijau 

juga dibuat menggunakan lada yang mentah. 

Selanjutnya, lada segar tersebut diawetkan dengan 

cara direndam dalam air garam atau cuka. Berkat 

penggunaan bahan baku yang masih mentah, lada 

hijau memiliki rasa pedas yang rendah. Namun sensasi 

segarnya lebih terasa. Masyarakat Indonesia sendiri 

jarang menggunakan lada hijau. 

d. Lada merah  

Ada pula lada merah yang bisa digunakan untuk 

membumbui masakan. Prinsip pengolahan lada merah 

sama dengan lada hijau, yakni direndam air garam 

atau cuka. Namun butiran lada yang digunakan 

berbeda.  Jika lada hijau memakai lada mentah, lada 

merah justru sebaliknya. Lada merah memiliki rasa 
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pedas dan aroma yang lebih kuat daripada lada hijau. 

Lada merah jarang digunakan dalam masakan 

Indonesia. Selain karena langka, harga lada merah 

juga cukup mahal.
62

 

 

3. Karakteristik Lada 

Tanaman lada termasuk tumbuhan memanjat yang 

memerlukan penyangga untuk hidupnya. Lada termasuk 

Kelas Dicotyledon, ordo Piperales, famili Piperaceae, 

genus Piper dan spesies Piper nigrum. Diperkirakan 

tanaman ini berasal dari lada liar yang tumbuh 

dipegunungan Malabar, India Barat Daya. Didunia 

terdapat tidak kurang dari 600 jenis dari genus Piper yang 

hidup di daerah tropis dan kurang lebih 40 jenis berasal 

dari Indonesia. Secara morfologi, tanaman lada merupakan 

tanaman tahunan yang memanjat. Batangnya beruas dan 

berbuku, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 10 meter 

dan diameter tajuk hingga 1,5 meter. Bagian tanaman lada 

meliputi akar, batang dan cabang, daun, bunga, buah, dan 

biji. 

e.  Akar  

Akar tanaman lada terdiri dari dua jenis, yaitu 

akar yang tumbuh dari buku di dalam tanah 

membentuk akar lateral dan berfungsi sebagai 

penyerap zat makanan, serta akar yang tumbuh diatas 

tanah yang berfungsi sebagai akar perekat. Akar 

lateral tanaman lada selain berserabut pada bagian 

bawah batang merupakan akar tunggang. Berjumlah 

10-20, dengan panjang antara 3-4 meter. Akar lada 

dapat melakukan penetrasi kedalam tanah sampai 

kedalaman 1-2 meter. Sementara akar perekat yang 

tumbuh dari buku-buku batang di atas tanah tidak 

memanjang. Panjangnya terbatas berkisar antara 3-5 

                                                             
62 Murdijati Gardjito, Bumbu Penyedap dan Penyerta Masakan Indonesia, Jawa 

Timur: Gramedia Pustaka Utama 2013, hal 145. 
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cm. Berfungsi utamanya untuk melekat pada tiang 

panjat. Fungsinya dapat berubah jika dilakukan 

perbanyakan secara vegetatif dengan memakai stek. 

Lada perbanyakan vegetatif dengan stek, akar lekat ini 

dapat berkembang menjadi akar adventif serabut yang 

biasa. 

f. Batang 

Batang tanaman lada berupa sulur memanjang 

berbentuk silindris dan berbuku-buku. Batang muda 

berwarna hijau sedang batang tua berkayu dengan 

diameter yang dapat mencapai antara 4-6 cm. Panjang 

buku ruasnya dapat mencapai 5-12 cm. Tanaman lada 

merupakan tanaman dimorphic yang memiliki dua 

macam sulur utama yaitu sulur panjat dan sulur buah. 

Sulur panjat mempunyai ruas dengan buku-buku yang 

membentuk akar lekat, panjang, tidak mempunyai 

potensi berbuah. Sulur (cabang) buah memiliki sistem 

percabangan sympodial dan tumbuh mendatar 

(plagiotrop). Sulur buah tidak memiliki akar lekat 

pada buku-buku ruasnya. Sulur buah bersifat positif 

fototrop sedangkan sulur panjat bersifat negatif 

fototrop. Selain dua macam sulur tersebut, pada 

tanaman lada juga dikenal adanya sulur gantung dan 

sulur tanah.  

g. Daun 

Daun lada berbentuk bulat telur, berbentuk 

asimetrik dengan ujung yang meruncing, duduk daun 

tunggal, tumbuh berselang-seling pada setiap buku 

batang. Panjang tangkai daun 1,8-2,6 cm, pangkal 

daun tumpul dan berlekuk, ujung daun meruncing, 

bentuk daun bervariasi bulat telur (ovalus) hingga 

berbentuk jantung (cordatus). Lebar antara 5-10 cm 

dan panjang 10-19 cm. Tulang daun terdiri atas ibu 

tulang dan tulang-tulang cabang yang melengkung 

berjumlah 3-4 pasang. 
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h. Bunga 

Bunga tanaman lada berbentuk malai, 

panjangnya 3-25 cm,tidak bercabang, berporos 

tunggal dimana tumbuh bungakecil-kecil berjumlah 

lebih dari 150 buah per tandan dan tumbuhnya 

berhadapan dengan daun dari cabang. Bunga 

ladaadalah bunga majemuk, warnanya hijau muda 

kekuningan.Malai menggantung ke bawah dengan 

panjang yang bervariasi.Malai Petaling 1 (± 11 cm) 

lebih panjang dari malai Chunuk (± 9cm). Bunga lada 

ada yang berbunga betina saja, berbungajantan saja 

atau yang hermaphrodite. Varietas yangterdapat di 

Indonesia maupun India umumnya 

hermaphrodite.Calon-calon bunga mula-mula berupa 

mata. Menjelang masa pembungaan mata tunas 

tumbuh menjadi kuncu yang diselubungi oleh 

seludang daun. Beberapa hari sesudah bulir atau malai 

bunga tersembul, bunga mulai bengkok ke bawahdi 

mulai dari ujungnya, lambat laun diikuti pangkalnya. 

Hasil pengamatan morfologi dari 8 spesies lada, 

serbuksarinya seragam, hanya berbeda dalam ukuran. 

Waktu yang diperlukan dari mulai terbentuknyabunga 

sampai buah masak kurang lebih tujuh bulan. 

i. Buah 

Buah lada umumnya berbentuk bulat atau agak 

lonjong.Menurut Martin dan Gegory ada tiga tipe buah 

yaitubuah normal, buah tidak normal dan bakal buah 

yang tidaktumbuh atau berkembang. Buah normal 

berwarna hijau apabilasudah masak berwarna merah 

orange. Buah yang tidak normalberukuran kecil-kecil 

berwarna hijau tua dan akan berubahmenjadi hitam. Di 

Indonesia ada beberapa varietas yang berbuah besar 

seperti Jambi dan Jaya Mulya. Diameter buah 

JayaMulya 7.28 mm, jauh lebih besar dibandingkan 

diameter buahvarietas Bengkayang yaitu 5.71 mm 

atau varietas LampungDaun Lebar (LDL) yaitu 5.15 
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mm. Kulit buah lada setebal 1-2mm, pada buah muda 

kulitnya keras, pada buah masak kulitlunak berair 

berwarna merah jingga dan mudah terkelupas. 

j. Biji 

Biji lada memiliki kulit biji berwarna putih 

coklat, permukaanya licin dengan diameter 3-4 mm. 

Embrio terletak didekatliang biji (mikrofil). 

Kandungan minyak terdapat pada kulit biji. 

Lada banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, 

parfum,industri kosmetik dan farmasi. MenurutKemala 

minyak lada terutama digunakan sebagai pemberiaroma 

dan rasa pada berbagai makanan dan juga dipakai dalam 

industri kosmetik dan farmasi. Indonesia baru 

berkontribusi 10% terhadap produksi minyak lada dunia 

saat ini, yaitu 10 ton/tahun.Penggunaan lada untuk 

pestisida nabati menjadi salah satu prioritaspengembangan 

produk. Penggunaan pestisida nabati lada untukhama dan 

penyakit tanaman mempunyai ± 21 klaim manfaat, 

sedangkan kandungan piperin dari lada dapat digunakan 

sebagaipengawet makanan.Tanaman lada di Provinsi 

Lampung dibudidayakan. Tanaman lada tumbuh baik pada 

ketinggian tempat antara 0sampai 1000 meter dari 

permukaan laut. Pada topografi yang agaklandai tanaman 

lada paling baik pertumbuhannya. Iklim yang panas dan 

berhujan banyak dengan rata-rata curah hujan 2300 

mm/tahun dan rata-rata tiap bulan tidak kurang dari 100 

mm, jumlah hari hujan 150-200 hari/tahun atau rata-rata 

177 hari/tahun.Tanaman lada tumbuh dan berproduksi 

dengan baik membutuhkan ketersediaan unsur hara yang 

cukup tinggi. 
63

 

 

                                                             
63 Yudiyanto, Tanaman Lada Dalam Perspektif Autekologi, (Lampung: CV 

Anugrah Utama Raharja) 2016, hal 21-24. 
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4. Manfaat Tanaman Lada 

Lada hitam populer sebagai bumbu masakan. 

Nyatanya, lada hitam juga dimanfaatkan dalam 

pengobatan herbal. Ini 7 manfaat lada hitam untuk 

kesehatan tubuh yaitu sebagai berikut: 

a. Baik untuk pencernaan  

Lada hitam mentah mengandung asam 

hidroklorat yang membantu pencernaan di 

lambung. Asam hidroklorat tersebut dapat 

membantu membersihkan usus dan juga 

mengurangi risiko gangguan pencernaan lainnya. 

b. Kaya nutrisi  

Lada hitam sebenarnya mengandung lebih 

banyak nutrisi daripada yang kamu pikirkan. 

Bahkan, mengandung sejumlah besar vitamin A 

dan kaya akan vitamin C dan K. Nutrisi lain 

yang terkandung dalam lada hitam termasuk 

tiamin, vitamin B2, vitamin B9, kalsium, dan 

tembaga.  

c. Mencegah sembelit  

Jika Anda buang air besar kurang dari tiga 

kali dalam seminggu, itu tandanya kamu 

mengalami sembelit. Menambahkan lada hitam 

ke makanan setiap hari akan membantu 

mengatasi masalah ini. Bahkan, jika dikonsumsi 

secara teratur, dapat membantu menurunkan 

risiko kanker usus, sembelit, mual, dan gangguan 

terkait bakteri tertentu lainnya.  

d. Membantu menurunkan berat badan 

Lada hitam membantu menurunkan berat 

badan dan dapat dicampurkan dengan teh hijau 

dua hingga tiga kali sehari. Sarat dengan 

fitonutrien yang berkontribusi pada pengurangan 

kelebihan lemak tubuh, bumbu yang luar biasa 

ini juga meningkatkan metabolisme.  
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e. Merawat Kulit  

Lada hitam juga dikatakan dapat 

mencegah pigmentasi kulit. Kondisi ini disebut 

bercak putih karena membuat kulit tampak putih. 

Memang ada banyak obat lain yang tersedia 

dipasaran yang membantu mengembalikan 

warna kulit, tetapi lada hitam juga membantu 

mempertahankan warna asli kulit dan mencegah 

pigmentasi kulit dalam bentuk apapun.
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64Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, “Manfaat Lada Hitam Untuk 

Kesehatan” 2021, http://dinkes.kukarkab.go.id/baca-berita-637-manfaat-lada-hitam-

untuk-kesehatan.html 
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