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ABSTRAK 

 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN 

USAHA TANI JAGUNG MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM  

(STUDI PADA PETANI JAGUNG DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN 

SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR) 

 Oleh :  

Cindy Anggraini 

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sumber mata pencaharian utama 

masyarakat adalah dibidang pertanian. Penerapan ekonomika pertanian dalam usahatani 

adalah untuk memilih jenis usaha tani yang paling menguntungkan disuatu daerah 

dengan cara mengalokasikan sumber daya seperti faktor produksi secara efektif dan 

efisien. Dengan demikian, akan diperoleh keuntungan yang tinggi. Keuntungan yang 

diperoleh tersebut merupakan salah satu pendapatan petani. Kegiatan usaha tani yang 

dijadikan sebagai penopang hidup oleh masyarakat petani mengusahakan berbagai 

macam produk pertanian baik pangan maupun subsektor tanaman perkebunan rakyat. 

Di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah 

bertani seperti menanam jagung dan singkong.  Seperti halnya di Desa Banjar Agung 

hampir setiap masyarakat yang ada bekerja sebagai petani jagung, meskipun desa 

Banjar Agung merupakan salah satu yang hampir semua penduduknya berprofesi 

sebagai petani jagung, namun kenyataannya menunjukan  tidak semua masyarakat 

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

perbedaan tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh petani jagung hal tersebut 

disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan petani. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer 

dan data skunder. Populasi yang pada penelitian ini berjumlah 250 responden dengan 

menggunakan sampel 25 petani jagung yang ada didesa banjar agung. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Metode analisi yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

induktif.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan usaha tani jagung di Desa Banjar Agung diantaranya faktor luas lahan, 

modal, tenaga kerja, etos kerja dan pengalaman kerja. Selain itu menurut pandangan 

ekonomi Islam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani jagung 

di Desa Banjar agung untuk meningkatkan ekonomi ada beberapa faktor diantaranya 

adalah luas lahan, modal, tenaga kerja, etos kerja dan pengalaman kerja dan faktor-

faktor tersebut sudah sesuai dengan aturan dan nilai-nilai dalam ekonomi islam. 

 

Kata Kunci: Faktor-faktor Produksi, Pendapatan, Ekonomi Islam. 
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ABSTRACT 

 

Indonesia is an agrarian country, where the main source of livelihood for the 

community is agriculture. The application of agricultural economics in farming is to 

choose the most profitable type of farming in an area by allocating resources such as 

production factors effectively and efficiently. Thus, high profits will be obtained at a 

certain time. The profit obtained is one of the farmers' income. Farming activities that 

are used as life support by farming communities seek various kinds of agricultural 

products, both food and smallholder plantation sub-sectors. In East Lampung Regency, 

most of the people's livelihood is farming, such as planting corn and cassava. As is the 

case in Banjar Agung Village, almost every community there works as a corn farmer, 

even though Banjar Agung village is one where almost all of the residents work as corn 

farmers, but the reality shows that not all people live in better conditions and with the 

same land area. but there are differences in the level of income generated by corn 

farmers. 

This research is a field research using primary data and secondary data. The 

population in this study amounted to 250 respondents using a sample of 25 corn 

farmers in the village of Banjar Agung. Collecting data in this study using the methods 

of observation, interviews and documentation. The analytical method used is a 

qualitative descriptive method with an inductive approach. 

The results of this study indicate that the factors that affect the income of corn 

farming in Banjar Agung Village include factors of land area, capital, labor, work ethic 

and work experience. In addition, according to the view of Islamic economics about the 

factors that affect the income of corn farming in Banjar agung Village to improve the 

economy there are several factors including land area, capital, labor, work ethic and 

work experience and these factors are in accordance with the rules. and values in 

Islamic economics. 

Keywords: Factors of Production, Income, Islamic Economics. 
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MOTTO 

 

                        

                  

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

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

 yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S At-Taubah: 105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini, penulis merasa perlu 

untuk menjelaskan pengertian judul pada skripsi ini yaitu “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tani Jagung Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung Desa Banjar Agung 

Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”. Dan berikut 

dalah uraian definisi dari judul penelitian : 

1. Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.
1
 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah jumlah faktor-faktor 

produksi yang dimiliki bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini atau 

pemberian. Harga per-unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini 

ditentukan oleh penawaran dan permintaan dipasar faktor produksi. Serta 

hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.
2
 

3. Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengalokasikan 

sumberdaya (lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen) yang dimiliki 

petani untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.
3
 

 

 

 

                                                             
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatifkuantitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.244 

2 Beodiono, Ekonomi Makro, (BPFE-UGM : 2002), h.150 
3 Moh. Saeri,Usaha Tani Dan  Analisisnya,(Malang : UNIDA Press, 2011), h.2 
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4. Jagung yang dalam bahasa latinnya bernama Zea Mays L merupakan salah 

satu serealia yang strategis dan bernilai ekonomi serta mempunyai peluang 

untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai sumber utama 

karbohidrat dan protein setelah beras juga sebagai sumber pakan.
4
 

5. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur‟an dan sunnah.
5
 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa 

maksud judul skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah untuk mengetahui 

faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan pendapatan petani jagung 

Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pertanian merupakan sektor yang mendapat perhatian utama dalam 

pembangunan komoditi tanaman pangan. Negara Indonesia merupakan negara 

agraris, dimana sumber mata pencaharian utama masyarakat adalah dibidang 

pertanian. Hal ini dilatar belakangi oleh letak geografis. Indonesia yang berada 

didaerah tropis sehingga keadaan cuaca, tanah dan sumber daya lainnya di 

Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk dapat mengembangkan sektor 

pertanian.  

Penerapan ekonomika pertanian dalam usaha tani adalah untuk 

memilih jenis usaha tani yang paling menguntungkan disuatu daerah dengan 

cara mengalokasikan sumber daya seperti faktor produksi secara efektif dan 

efisien. Dengan demikian, akan diperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu 

tertentu. Keuntungan yang diperoleh tersebut merupakan salah satu pendapatan 

petani. Kegiatan usaha tani yang dijadikan sebagai penopang hidup oleh 

                                                             
4  Wahyudin A. ,Dkk, “Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Jagung (Zea Mays L.) Toeran 

Hibrisida Akibat Peberianberbagai Dosis Herbisida Kalium Glisofat” Jurnal Kultivasi Vol.15(2) Agustus 

2016, H.86 
5 P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta : Rajawali Pres,2011), h.19 
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masyarakat petani mengusahakan berbagai macam produk pertanian baik 

pangan maupun subsektor tanaman perkebunan rakyat.
6
 

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan 

produktivitas hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat 

dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan 

pendapatan petani, memeperluas kesempatan kerja serta mendorong 

kesempatan berusaha. Dengan meningkatnya produktivitas ekonomi dan 

pendapatan masyarakat maka dapat tercapainya lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat dan kesempatan dan kesempatan berusaha lebih maksimal sehingga 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi.  

Aktivitas pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari bagai mana 

pendapatan masyarakat terhadap hasil-hasil faktor produksi yang dimiliki 

masyarakat.
7

 Provinsi lampung merupakan salah satu daerah yang 

menghasilkan jagung cukup besar di Indonesia, mengingat daerah ini 

mempumyai iklim, jenis tanah dan luas lahan yang sesuai dengan tanaman 

tersebut. Sektor ini diharapkan sebagai penggerak perekonomian masyarakat 

dan sebagai salah satu penghasilan utama bagi warga di Provinsi Lampung. 

Untuk melihat luas lahan dan produksi perkebunan jagung di Provinsi 

Lampung perkebunan/kota dapat dilihat tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Diah Retno Dwi Hastuti Dan Rahim, Pengantar Teori Dan Kasus Ekonomika Pertanian, 

(Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), h.158 
 
7  Ikhwanudin, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, Analisis Tingkat Pertumbuhan Dan 

Pembangunan Perekonomian Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Holistic 

Journal Of Management Research, Vol.6, No.2, November 2021, H.62 
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Tabel 1.1 

Luas Areal Dan Produksi Jagung Di Provinsi Lampung Menurut 

Kabupaten/Kota 2017 

No Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 

1 Lampung Barat 191 831 

2 Tanggamus 5072 25855 

3 Lampung Selatan 128034 690785 

4 Lampung Timur 141879 735743 

5 Lampung Tengah 78106 426966 

6 Lampung Utara 40629 206253 

7 Way Kanan 28883 139719 

8 Tulang Bawang 8603 40590 

9 Pesawaran 24486 118583 

10 Pringsewu 7751 40326 

11 Mesuji 5117 24177 

12 Tulang Bawang Barat 6688 30488 

13 Pesisir Barat 6051 32668 

14 Bandar Lampung 116 641 

15 Metro 1001 5269 

  Sumber: BPS Povinsi Lampung Tahun 20178 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten 

Lampung Timur memiliki luas lahan jagung dan hasil produksi yang paling 

tinggi dibandingan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Kabupaten lampung 

timur memiliki luas lahan seluas 141879 hektar mampu memproduksi jagung 

sebanyak 735743 ton. Daerah kabupaten/kota dipropinsi lampung yang 

memiliki perkebunan jagung paling sedikit adalah kota bandar lampung yang 

memiliki luas lahan 116 ha dan hasil produksi jagaung sebanyak 641 ton. 

Dikabupaten lampung timur sektor pertanian maupun perkebunan 

memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian, Secara teknis 

                                                             
8 Badan Pusat Statistik, Lampung Timur, (Lampung Timur : Bps.go.id, 2017) 
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komoditi lahan di Kabupaten Sekampung Udik sangatlah mendukung, karena 

iklim dan tekstur tanah yang subur sehingga mampu dimanfaatkan untuk 

menanam tanaman untuk sektor pertanian.  Salah satunya adalah Desa Banjar 

Agung memili lahan yang cukup luas dan kondisi tanah yang bagus sehingga 

hampir setiap rumah tangga yang ada didesa ini bekerja sebagai petani jagung, 

dan menggantungkan pendapatan mereka pada sektor pertanian jagung ini. 

Pendapatan petani saat ini merupakan masalah yang sangat serius 

karena pendapatan yang diperoleh petani selalu berubah disebabkan oleh 

berbagai faktor salah satunya faktor cuaca dan keadaan pasar.
9
 Ketika cuaca 

sedang tidak mendukung seperti musim hujan yang disertai angin pendapatan 

petani akan menurun, hal ini dikarenakan tanaman jagung akan roboh dan 

jagung yang mendekati panen tidak kunjung kering serta mempengaruhi 

pertumbuhan jamur sehingga harga jagung mengalami penurunan. Adapun luas 

lahan jagung  di Desa Banjar agung memiliki perkebunan jagung cukup luas 

yaitu 255 Ha dan pada tahun 2019 tanaman jagung mampu memproduksi  480 

ton setiap tahun dan dapat mengalami peningkatan, karena komoditi jagung 

dijadikan sebagai usaha tani utama bagi masyarakat yang tinggal di Desa 

Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik. Karena semakin banyak lahan 

yang semula ditanami kakao sekarang berubah ditanami tanaman jagung. 

Tanaman jagung dalam proses pengelolaan lahan dilakukan secara sederhana 

dan dalam penggarapannya banyak petani yang memerlukan tenaga kerja hal 

ini dikarenakan lahan jagung yang cukup luas sehingga pemilik lahan tersebut 

tidak sanggup untuk menanami lahan jagung sendiri. 

Pada awal musim tanam para petani memerlukan benih jagung yang 

berkualitas agar jagung yang dihasilkan nanti sesuai apa yang petani harapkan, 

namun pada saat musim tanam  tiba bibit yang berkualitas baik memiliki harga 

yang cukup mahal mencapai harga Rp 160.000/ kilo. Selain bibit yang 

berkualitas pemupukan tanaman secara rutin akan sangat berpengaruh terhadap 

tanaman dan hasil yang akan diperoleh nanti, pemupukan dilakaukan 2-3 kali. 

Pemupukan dilakukan pada tanaman jagung saat berusia 2 minggu dan usia 

                                                             

9 Rita Hanifa, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Yogyakarta: Andi Affset,2010), h.1 
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jagung 1,5 bulan. Penyemprotan pestisida pada tanaman jagung juga diperlukan 

agar terhindar dari hama yang ada pada tanaman. Saat musim panen tiba jagung 

yang dihasilkan akan diborong oleh para pemborong, jagung yang berkualitas 

baik akan dihargai sekitar Rp. 3.500. 

Biaya usaha yang dikeluarkan untuk perawatan dalam 1 kali tanam 

mencapai Rp. 7.000.000, per hektar. Mulai dari untuk pembelian bibit,  pupuk 

dan obat pestisida.  Namun tidak semua petani jagung memiliki lahan yang 

cukup luas, petani yang tidak memiliki lahan yang cukup luas biasanya bekerja 

membantu petani lain yang memiliki lahan jagung yang lebih luas. Kemudian 

upah bagi para pekerja, pemilik lahan memberikan gaji perhari yaitu Rp. 

80.000, para petani jagung menggantungkan pendapatan mereka dari hasil 

penjualan jagung dan ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka.
10

 

Dari paparan diatas menunujukan Desa Banjar Agung merupakan salah 

satu desa penghasil jagung di Lampung Timur, namun kenyataannya 

menunjukan tidak semua masyarakat petani jagung hidup dalam kondisi yang 

lebih baik dan dengan luas lahan yang sama tetapi adanya perbedaan tingkat 

pendapatan yang dihasilkan oleh petani jagung, hal ini menunjukan perlu untuk 

diketahui apa saja faktor yang berperan dalam meningkatkan pendapatan petani 

serta perlu dilakukan peningkatan variabel-variabel pendapatan petani jagung 

di Desa Banjar Agung agar pendapatan petani dapat meningkat Tingkat 

pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila 

pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan 

kesejahteraan daerah tersebut akan rendah, dan bila pendapatan masyarakat 

suatu daerah relatif tinggi maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah 

tersebut tinggi pula.
11

 

Pendapatan dalam islam terdapat parameter al-falah. Falah adalah 

kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana 

komponen-komponen ruhaniah masuk kedalam pengertian falah ini. Ekonomi 

                                                             
10 Monografi Desa Banjar Agung Tahun 2021 
11 Mahyu Danil, Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negri Sipil 

Dikantor Bupati Kabupaten Bireuen, Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh, Vol.4, No.7, 

h.9 
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islam dalam arti sebuah sistem ekonomi merupakan sebuah sistem yang dapat 

mengantarkan umat manusia kepada falah. Al-falah dalam pengertian islam 

mengacu kepada konsep islam tentang manusia itu sendiri. Maka dari itu selain 

memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan 

pendapatan islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-

instrumen wakaf, zakat, sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. 
12

 

Menurut Imam Syaibani kerja merupakan usaha mendapatkan uang 

atau harga dengan cara halal. Tenaga kerja dalam Islam adalah segala usaha 

dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk bekerja dan 

memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-

orang yang mampu, lebih darin itu allah akan memberi balasan yang setimpal 

yang sesuai dengan amal/kerja. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan 

manusia, sehingga tidak mungkin Allah Swt. Tidak mengatur masalah yang 

demikian penting. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja memproduksi 

dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi seperti: pertanian, 

perkebunan, perikanan, perdagangan dan perindustrian dan Islam memberkati 

pekerjaan dunia ini dan menjadikan nya bagian dari ibadah dan jihad jika di 

sertai dengan niat.
13

  Berikut Firman Allah SWT : 

                            

Artinya: “Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal 

mereka serta mereka tidak dizalimi” (Q.S Al-Ahqaf:19).
14

 

 

Ayat di atas menunjukkan hubungnnya dengan pendapatan yaitu Allah 

SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari 

semua makhluk ciptaan Allah, karena manusia memiliki akal untuk digunakan 

dalam membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dan Allah 

                                                             
12Muhammad Daud Ali, System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, (Jakarta : UI-Press,1988), h.56  
13

 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Surakarta: Erlangga, 2014), h. 68 
14 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2014), h.504 



8 
 

 
 

telah memberikan kelebihan kepada manusia agar mampu mencari nikmat yang 

telah Allah ciptakan di dunia ini dan menuntun kita supaya senantiasa bekerja 

dan mencari  nafkah dengan  cara yang halal  lagi baik. 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap pendapatan petani jagung  di Desa Banhar Agung dengan judul 

penelitian “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENDAPATAN USAHA TANI JAGUNG MENURUT PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi pada petani jagung Desa Banjar Agung, Kecamatan 

Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini fokus 

pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga 

diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasaran, ruang 

lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas pada: 

1. Objek penelitian ini adalah petani jagung Desa Banjar Agung, 

2. Penelitian ini membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan usaha tani jagung di Desa Banjar Agung, Kecamatan 

Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur 

D. Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus pada Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Usaha Tani Jagung Menurut Perspektif Ekonomi Islam Pada Petani 

Jagung Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung 

Timur 

 

 

 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni: 
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1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan usaha tani jagung 

Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung 

Timur? 

2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap faktor-faktor yang berperan 

dalam meningkatkan pendapatan petani jagung? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani 

jagung Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten 

Lampung Timur. 

2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap faktor-faktor yang 

berperan dalam meningkatkan pendapatan petani jagung. 

   

G. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperkaya hasanah  keilmuan dilingkungan UIN Raden Intan 

Lampung. 

b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dibidang ekonomi syariah khususnya pada usaha tani jagung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai tugas akhir menyelesaikan studi pada program studi pada  

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung. 

b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai ekonomi syariah, dalam 

model Analisis Faktor-faktor Pendapatan Usaha tani Jagung menurut 

ekonomi islam. 

c. Menjadi salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk 

memperdalam subtansi penelitian dengan melihat permasalahan dari 

sudut pandang yang berbeda. 
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H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Adapun beberapa penelitian yang telah melakukan riset tentang faktor-

faktor usaha tani jagung dalam meningkatkan pendapatan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan Huzair Syahran, pada tahun 2013 dengan judul: 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Jagung.
15

 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti pada uji-F faktor-faktor 

yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani jagung adalah umur, 

produktivitas, jumlah tanggungan keluarga, dan biaya sarana produksi. 

Sedangkan dari uji-t diketahui bahwa produktivitas, jumlah tanggungan 

keluarga, dan biaya sarana produksi,masing-masing berpengaruh nyata 

terhadap tingkat pendapatan petani jagung dan memberikan kontribusi 

positif. Sedangkan umur berpengaruh tidak nyata tetapi memberikan 

pengaruh positif terhadap tingkat pendapatan petani jagung. Karena umur 

merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi aktivitas seseorang 

dalam bidang usahanya. Umumnya seseorang yang masih muda dan sehat 

memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat dibanding dengan yang berumur 

tua. Seseorang yang masih muda lebih cepat menerima hal-hal yang baru, 

lebih berani mengambil resiko dan lebih dinamis. Sedangkan seseorang 

yang relatif tua mempunyai kapasitas pengelolaan yang matang dan 

memiliki banyak pengalaman dalam mengelola usahanya, sehingga ia sangat 

berhati-hati dalam bertindak, mengambil keputusan dan cenderung bertindak 

dengan hal-hal yang bersifat tradisional, disamping itu kemampuan fisiknya 

sudah mulai berkurang. Produktivitas para petani dalam mengolah lahan. 

jumlah tanggungan keluarga adalah semua anggota keluarga yangtinggal 

serumah maupun tidak dengan petani atau siapa saja yang biaya hidup dan 

kebutuhan lainnya ditanggung oleh petani responden sebagai kepala 

keluarga. Jumlah tanggungan keluarga yang besar menyebabkan besarnya 

pula beban biaya hidup yang ditanggung oleh petani, namun dengan 

banyaknya tanggungan keluarga dapat mempengaruhi motivasi petani untuk 

                                                             
15Huzair Syahran, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Jagung”, 

(Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar : Makassar,2013 ) 
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melakukan kreativitas dan sejumlah inovasi-inovasi baru dalam hal 

menambah ataupun meningkatkan produksi dan pendapatan petani dan 

tanggungan keluarga dapat pula dijadikan sebagai tenaga kerja pada 

usahatani. dan biaya sarana produksi.  

2. Penelitian yang dilakukan Evita Meilani, Pada tahun 2017 dengan judul : 

Analisis faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan pendapatan petani 

karet didesa Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu , Kabupaten Way 

Kanan.
16

 

Berdasarkan  penelitian tersebut hasil penelitian dan analisis data tentang 

variable yang berperan dalam meningkatkan pendapatan petani karet didesa 

Bhakti Negara, kecamatan Pakuan Ratu, kabupaten Way Kanan  fakator 

faktor yang berperan dalam meningkatkan pendapatan petani karet di Desa 

Bhakti Negara diantaranya faktor-faktor tersebut yang pertama Luas lahan, 

luas lahan yang digarap petani merupakan variable yang mempunyai peran 

terhadap pendapatan. Keberadaan lahan dan komoditi lahan sangat penting 

dalam kegiatan usahatani dan merupakan syarat utama. Secara teori luas 

lahan ini akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi usaha tani. 

Semakin luas lahan yang digarap oleh petani maka pendapatan petani akan 

meningkat, jika luas lahan ditambah sehingga produksi meningkat, dengan 

demikian pendapatan pun akan meningkat, maka kemampuan petani dalam 

mengelola lahan bertambah atau setiap penambahan luas lahan akan 

meningkatkan pendapatan petani karet. Faktor yang kedua  yaitu Modal, 

modal merupakan variabel yang mempunyai peran terhadap pendapatan, 

karena setiap penambahan modal maka jumlah pendapatan petani akan 

meningkat. Faktor selanjutnya yaitu Tenaga kerja, Dari hasil penelitian yang 

peneliti lakukan menunjukkan bahwa 48,28% petani yang menggunakan 

tenaga kerja dalam keluarga (TKDL) dan 51,72% menggunakan tenaga 

kerja luar keluarga (TKLK), banyaknya petani karet yang menggunakan 

tenaga kerja disebabkan karena ada sebagian orang yang memiliki lahan 

                                                             
16 Evita Meilani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Petani Karet Di Desa Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan ”, (Skripsi 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung : Lampung, 2017 ) 
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karet yang luas sehingga pemilik lahan tersebut tidak sanggup untuk 

merawat dan menyadap karetnya sendiri sehingga memerlukan tenaga kerja 

tambahan, kemuadian ada sebagian petani yang memiliki pekerjaan lain 

sehingga lahan karetnya dipercayakan kepada tenaga luar keluarga untuk 

disadap. Faktor selanjutnya yaitu  Etos kerja, etos kerja yang baik parapetani 

karet para petani karet yang ada di Desa Bhakti Negara adalah tepat waktu 

dalam bekerja dan bekerja keras.Beberapa etos kerja tersebut dilakukan oleh 

petani karet di Desa Bhakti Negara, mereka sadar dengan melakukan hal-hal 

tersebut dapat meningkatkan pendapatan sehingga mampu untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari dan bias membiayai pendidikan anak, dengan 

begitu dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Faktor yang terakhir yaitu  

Pengalaman kerja, pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya pendapatan seseorang, karena pengalaman 

kerja akan berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja seseorang. 

Pengalaman kerja yangakan diikuti oleh pendidikan dan latihan kerja dapata 

membuat seseorang menjadi mandiri. Dengan kemandirian ini seseorang 

akan mempunyai kemampuan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi, 

dan mampu memecahkan, mampu mengenal kekuatan, kelemahan dan 

kekurangannya serta pada akhirnya mampu memilih alternatif-alternatif 

pemecahan secara efektif. Pengalaman petani dalam berusaha tani yang 

dilakukan secara bertahun-tahun akan menambah pengalaman berusahatani 

dan dapat berperan  terhadap inisiatif petani dalam mengambil keputusan 

dalam  mengelola usahataninya. Semakin tinggi pengalaman berusaha tani 

semakin baik hasil produksi yang dihasilkan oleh petani tersebut. 

3. Penelitian yang dilakukan Harwati, M.I. Dkk, Pada tahun 2015, dengan 

judul : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Jagung (Zea 

mays L.) (Studi kasus di Desa Sidodadi, Kec. Patean Kab. Kendal)
17

 

Desa Sidodadi merupakan salah satu desa di Kecamatan Patean Kabupaten 

Kendal. Usahatani jagung menjadi aktivitas pertanian utama yang 

diusahakan para petani di Desa Sidodadi. Luas tanaman menurut komoditas 

                                                             
17 Harwati, MI, Dkk,faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani jagung(Zea mays L.) 

(Studi kasus di Desa , Kec. Patean Kab. Kendal), Jurnal MediaAgro, Vol.11, No.2, (2015),.  
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yang diusahakan jagung di desa tersebut sebesar 2.614,00 hektar atau 86,53 

persen dan diikuti komoditi padi sebesar 328,00 hektar atau 10,86 persen. 

Luas wilayah Desa Sidodadi yaitu 23,03 Km persegi yang dibagi menjadi 

wilayah menurut penggunaannya yaitu untuk lahan sawah, lahan bukan 

sawah, dan lahan bukan pertanian. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kendal 

dalam angka dapat diketahui bahwa penggunaan lahan terdapat lahan sawah 

yaitu sebesar 109,78 hektar atau 4,80 persen yang terdiri dari lahan sawah 

irigasi. Lahan bukan sawah sebesar 1.049,02 hektar atau sebesar 45,83 

persen yang terdiri dari lahan tegal sebesar 879,19 hektar dan perkebunan 

sebesar 169,83 hektar dan diikuti dengan luas lahan bukan pertanian sebesar 

1.130 hektar atau 49,37 persen yang terdiri dari rumah bangunan sebesar 

90,62 hektar dan hutan negara sebesar 1039,38. Tingkat keuntungan rata-

rata petani padi jagung di Desa Sidodadi di Kecamatan Patean, Kabupaten 

Kendal pada musim tanam bulan Maret-Juni 2014 sebesar Rp 6.911.185,00 

selama satu musim panen (empat bulan) atau Rp 1.727.796,00 setiap 

bulannya per musim tanam dengan penggunaan lahan rata-rata 7.166 m2. 

Pada usahatani jagung dikatakan layak diusahakan apabila biaya yang 

dikeluarkan maka akan diperoleh penerimaan yang lebih dan petani akan 

memperoleh keuntungan. Dalam penelitian ini perubahan naik turunnya 

pendapatan petani jagung dijelaskan oleh variasi faktor umur, pendidikan, 

lama menekuni usahatani,luas lahan, dan jumlah pupuk. Sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Secara bersama-sama faktor umur, pendidikan, 

lama menekuni usahatani, luas lahan, dan jumlah pupuk berpengaruh 

terhadap pendapatan petani jagung di Desa Sidodadi. Secara parsial faktor 

umur, lama menekuni usahatani, luas lahan, berpengaruh nyata terhadap 

pendapatan petani jagung. Sedangkan untuk faktor pendidikan dan jumlah 

pupuk berpengaruh tidak nyata terhadap pendapatan petani jagung di Desa 

Sidodadi. 

 

I. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 
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Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya.
18

 

Penelitian ini harus dilakukan langsung dilapangan untuk menemukan 

dan melakukan observasi, sehingga dapat menghayati langsung 

keadaan dilokasi penelitian dan dapat memberikan makna dalam 

konteks yang tepat. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang 

bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden 

yang ada di Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik, 

Kabupaten Lampung Timur. 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research) yang bertujuan untuk membantu mengumpulkan 

data-data untuk melengkapi informasi dengan bantuan berbagai materi 

yang terdapat diperpustakaan. Materi-materi tersebut terdapat pada 

buku, dokumen, catatan, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan 

faktor-faktor produksi, ekonomi syariah dan lainnya yang 

pembahasannya berkaitan dengan skripsi ini. 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai sesuatu 

yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentuserta menjawab 

persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat 

ini.
19

 Dalam penelitian ini akan digambarkan apa saja faktor-faktor 

yang mempengaruhi pendapatan usahatani jagung dalam perspektif 

ekonomi islam  

 

2. Sumber Data 

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini, peneliti 

membagi dalam dua kategori, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

                                                             
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatifkuantitatif Dan R&D, h.6 
19 Ibid, h.9 
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Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama 

baik dari individu atau perorangan seperti data hasil dari wawancara 

atau hasil pengamatan yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang 

yang melakukan penelitian yang bersangkutan.
20

 Yang menjadi data 

primer dalam penelitian ini adalah Petani jagung Desa Banjar Agung. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data skunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. data skunder digunakan 

untuk mendukung data primer.
21

 Dalam penelitian ini sumber data 

skunder berasal dari lembaga atu instansi yang terkait dengan penelitian 

seperti kantor desa setempat, dinas pertanian lampung timur dan BPS 

Lampung Timur. 

 

3. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang memounyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peniliti untuk di pelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya.
22

 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh petani jagung yang ada di Desa Banjar Agung Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yaitu berjumlah 250 

responden. 

 

b. Sampel 

Untuk mewakili populasi ini maka diperlukan sempel sebagai cerminan 

guna menggambarkan keadaan populasi agar lebih memudahkan dalam 

pelaksanaan penelitian. Sempel adalah sebagian atau wakil populasi 

                                                             
20 Husein Umar, Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran, (Jakarta: PT. Radja Grafindo 

Persada,1997), h.43 
21Ibid, h.43  
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatifkuantitatif Dan R&D, h.80 
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yang diteliti.
23

 Untuk menentukan besarnya sampel ini maka jika 

subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik digunakan semua, akan 

tetapi jika lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% 

atau lebih.
24

 Dalam penelitian ini peneliti mengambil 10% dari jumlah 

populasi, jadi responden yang akan diambil sebanyak 25 petani jagung 

yang tersebar di Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik 

Kabupaten Lampung Timur.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data informasi yang diperoleh dalam penelitian 

ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut: 

a.  Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan 

tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara 

yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode wawancara yang ditujukan langsung 

kepada responden yaitu petani jagung di Desa Banjar Agung. 

Wawancara ini dilakukan dengan tidak terstruktur dan tidak formal 

karena untuk menghindari kekakuan antara peneliti dengan pihak 

responden.
25

 

 

 

b. Observasi 

Metode observasi yang penulis gunakan untuk membuktikan data 

yang diperoleh selama penelitian dengan menerapkan metode observasi 

non-partisipan, dimana penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak 

ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh para petani 

jagumg, penulis menggunakan metode ini sebagai pelengkap yaitu 

untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari hasil 

                                                             
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu  Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h.62   
24 Ibid, h.64 
25 Ibid, h.140 
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wawancara.
26

 Observasi dilakukanpada petani jagung desa banjar, 

kecamatan sekampung udik, kabupaten lampung timur. 

c. Metode Dokumentasi 

Sitematika Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan 

untuk menyuguhkan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti 

yang akurat dari catatan sumber informasi khusus dari karangan arau 

tulisam, buku, undang-undang dan sebagainya. 

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori , 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang  lain. Metode 

yang penulis gunakan dalam menganalisi data yaitu dengan analisa 

deskriptif kualitatif, yakni hasil analisa dan gejala yang diamati dari semua 

adata yang telah terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan 

pola fikir induktif, yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus 

lalu pada yang umum atau menemukan ciri-ciri yang ada pada masalah 

sehingga dapat dikelompokkan pada masalah. 

Metode induktif ini dapat digunakan dalam mengolah hasil penelitian 

lapangan yang berngkat dari9 pendapat perorangan kemudian dijadikan 

pendapat dan pengetahuan yang bersifat umum. Kemudian mengadakan 

perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan guna 

mengambil kesimpulan. 

 

J. Sitematika Pembahasan 

Pada penulisan ini, penulis memaparkan secara singkat sistematika proposal 

skripsi atau karya ilmiah ini, sistematika penulisan sebagai berikut: 

                                                             
26Ibid, h.145  
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1. Bagian Awal 

Bagian awal usulan penelitian ini meliputi, halaman judul, bastrak, 

persetujuan, pengesahan, motto persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. 

2. Bagian Inti 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi (1) penegasan judul (2) latar belakang masalah (3) identifikasi 

dan batasan masalah (4) rumusan masalah (5) tujuan penelitian (6) manfaat 

penelitian (7) kajian penelitian terdahulu yang relevan (8) metode penelitian 

(9) sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran variabel penelitian. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Ba ini berisi (1) gambaran umum objek (2) penyajian fakta data penelitian 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini berisi (1)analisi data penelitian (2) temuan penelitian 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan 

3. Bagian Akhir  

Bagian akhir penelitian meliputi daftar pustaka dan lampiran  
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasrkan hasil penelitian dan analisis data tentang variabel yang 

berperan dalam meningkatkan pendapatan usaha tani jagung di Desa Banjar 

Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur beberapa 

kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan pendapatan usaha tani 

jagung di Desa Banjar Agung diantaranya faktor luas lahan, modal, tenaga 

kerja, etos kerja dan pengalaman kerja. 

2. Menurut pandangan ekonomi Islam tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan  usaha tani jagung di Desa Banjar Agung untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat terdapat beberapa faktor yang 

berperan diantaranya faktor luas lahan, modal, tenaga kerja, etos kerja dan 

pengalaman kerja. Dari faktor-faktor tersebut dikatakan sangat berperan 

bagi masyarakat karena kelima faktor tersebut sudah sesuai dengan aturan 

dan nilai-nilai dalam islam sehingga sangat dianjurkan untuk diterapkan 

oleh petani jagung yang ada di Desa Banjar Agung. 

 

B. REKOMENDASI 

1. Bagi pemerintah, dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan adanya 

sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat Desa Banjar Agung, salah satunya yaitu dengan memberikan 

pelatihan-pelatihan atau penyuluhan untuk para petani jagung agar para 

petabi bisa lebih baik dalam proses perawatan jagung. 

2. Bagi petani, dalam usaha meningkatkan pendapatan para petani diharapkan 

dapat memanfaatkan faktor-faktor pendapatan sebail mungkin yaitu dengan 

cara intensifikasi seperti pengolahan luas lahan, modal, tenaga kerja, etos 

kerja dan pengalaman kerja.terlebih untuk pengalaman kerja dianjurkan 

untuk lebih banyak mengikuti pelatihan atau penyuluhan sehinggaakan 

mendapatkan pengetahuan baru tentang pengelolaan tanaman jagung. 

Sebaiknya petani meningkatkan kualitas jagung dengan cara perawatan 
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yang lebih baik dan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil jagung 

yang berkualitas baik sehingga memperoleh harga jagung yang tinggi, 

dengan demikian pendapatan pertanian akan meningkat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu meneliti faktor-faktor yang 

mempengarugi pendapatan usaha tani jagung dengan memilih atau 

menambah data dan variabel lain sehingga mampu memberikan hasil 

penelitian yang lebih baik. 
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