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Peran Sektor Perikanan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten 

Pesawaran Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Tambak 

Desa Durian Kabupaten Pesawaran) 
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 Usaha tambak merupakan suatu kegiatan usaha ekonomis, dimana manusia 

mengusahakan, mengelola, dan mengendalikan sumberdaya hayati perikanan secara 

bijaksana untuk mendapatkan keuntungan yang lebih demi meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan, juga diarahkan untuk memperbaiki usaha budidaya perikanan yang 

sederhana menjadi budidaya yang maju, yaitu dengan cara mengelola sumber daya 

alam yang tersedia di bumi dengan baik dan benar. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran sektor 

perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Durian dan 

bagaimana peran sektor perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

Desa Durian, menurut perspektif Ekonomi Islam. Tujuan untuk Menganalisa 

bagaimana peran sektor perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Desa dan untuk Menganalisa bagaimana peran sektor perikanan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa Durian, menurut perspektif Ekonomi Islam. 

 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (fileld research). Metode yang 

digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang bersifat deskriptif 

analitik. Penelitian ini termasuk penelitian populasi karena seluruh jumlah populasi 

dijadikan sampel yakni 15 responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa indikator dalam memberikan 

pengaruh atau dampak positif yaitu terbukanya lapangan pekerjaan. Mayoritas 

masyarakat Desa Durian yang hanya mengandalkan penghasilan dari hasil bertani, 

nelayan bahkan buruh dengan pendapatan yang tidak menentu, dengan adanya petani 

tambak udang mereka mendapatkan penghasilan yang lebih pasti untuk mencukupi 

kebutuhan keluarganya seperti terpenuhinya berupa pangan serta kesehatan namun 

juga dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan anaknya. Dalam perspektif 

ekonomi islam peran tambak udang vanamei mampu meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat Desa Durian, tetapi hanya sampai pada pemenuhan kebutuhan 

Dharuriyat (primer) seperti makan dua kali sehari,mempunyai tempat tinggal yang 

nyaman, pakaian yang layak pakai dan Hajiyat (sekunder) telah menggunakan 

fasilitas listrik (PLN) memiliki kendaraan sepeda motor serta memiliki telfon gengam 

untuk mendapatkan inforasi, sedangkan kebutuhan Tahsiniyat (tersier) menunaikan 

rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji belum bisa terpenuhi. 

 


