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ABSTARK

Rohmah, Nurul. 2019. Budidaya Rempah-Rempah dalam Perspektif Produksi
secara Islam di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo. Pembimbing, Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

Kata Kunci: Petani, Menghasilkan, Kesejahteraan.

Pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia
adalah pembangunan di bidang perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup
dan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu, bagaimana
kita bisa membawa para petani ini pada  kehidupan berekonomi yang positif. Hal
ini dapat dilakukan dengan cara menanamkan sifat yang produktif agar para petani
lebih bisa berinovatif lagi akan hasil dari tanaman mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian
ini adalah: (1) untuk menganalisis dan menganalisis budidaya rempah-rempah
dalam perspektif produksi ekonomi Islam studi pada Desa Baosan Kidul,
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. (2) untuk menganalisis dan
menganalisis dampak produksi rempah-rempah terhadap kesejahteraan
kesejahteraan petani ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo..

Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik
pengumpulan datanya adalah wawancara,observasi, dan dokumentasi. Analisis
data dilakukan dengan induksi data yang kemudian menariknya menjadi
kesimpulan. Dari analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1)
Analisis budidaya rempah-rempah di Desa Baosan Kidul dilakukan dengan
pengembangbiakan tanaman dari bibit menjadi tanaman yang dapat dijual dan
ditanam kembali pada tahun berikutnya. Budidaya ini telah melibatkan banyak
tenaga kerja. Hasil dari budidaya ini telah dipisahkan berdasarkan kualitasnya. (2)
Dampak dari produksi rempah-rempah di Desa Baosan Kidul hanya mampu
memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari tetapi belum memberikan dampak positif
untuk kebutuhan tahsiniyat dan kamili.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam dipandang sebagai berkah yang turun dari langit

dan menjadi alat untuk membasmi kemiskinan. Sumber daya alam adalah

segala potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.

Produksi adalah bagian terpenting dari ekonomi Islam, karena produksi

merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang

kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.

Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan

produksi dapat dilakukan oleh manusia sendiri, maksudnya seseorang

memproduksi barang/ jasa kemudian dia mengkonsumsinya. Akan tetapi,

seiring dengan berjalannya waktu dan beragamnya kebutuhan akan

konsumsi serta keterbatasan kemampuan yang ada maka seseorang tidak

dapat lagi menciptakan sendiri barang dan jasa yang dibutuhkannya, akan

tetapi membutuhkan orang lain untuk menghasilkannya.

Dalam Kitab suci al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Konsep

produksi barang dan jasa dideskripsikan dengan istilah-istilah yang lebih

dalam dan lebih luas. Al-Qur’an menekankan manfaat dari barang yang

diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan

dengan kebutuhan hidup manusia. Berarti barang tersebut harus diproduksi

untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan bukan untuk memproduksi

barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan

1



2

manusia, karena tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang

tersebut dianggap tidak produktif.

Sumber daya alam ialah semua kekayaan alam baik berupa benda

mati maupun benda hidup yang ada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan manusia. Jumlah dan kualitas sumber daya alam

sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah termasuk di kota Ponorogo.

Salah satu kekayaan alam dari kota Ponorogo, yaitu rempah-rempah.

Rempah-rempah ini merupakan sumber kekayaan alam yang harus tetap

kita jaga dan kita manfaatkan. Rempah-rempah yang biasanya dihasilkan

dari Ponorogo diantaranya, Kunyit, Jahe, Lengkuas, Lada, Cengkeh.

Namun, sejatinya para petani belum bisa menikmati sepenuhnya

dari apa yang dihasilkan,1 petani yang ada di kota Ponorogo masih

termasuk dalam kelompok golongan yang kurang beruntung, meskipun

hasil dari pertanian mereka sangat melimpah. Begitu juga petani yang ada

di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo juga

mengalami nasib yang sama.

Petani yang ada di Desa Baosan Kidul, Kecamatan Ngrayun

Kabupaten Ponorogo ketika musim penghujan kebanyakan dari mereka

menanam padi di sawah atau menanam tanaman rempah-rempah di ladang

atau lahan kering. Untuk tanaman padi masyarakat tergolog

berpenghasilan rendah, dikarenakan persawahan yang ada di desa dataran

1 Rempah-rempah yang dihasilkan per tahun sebesar 205 ton grafik statistik Desa Bosan
Kidul.
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tinggi, tidak seluas sawah yang ada di dataran rendah. Hal ini di karenakan

sawah petani berada di lereng pegunungan.

Selain menjadi petani padi, sebagian besar masyarakat Desa

Baosan Kidul juga sebagai petani lahan kering, yakni petani rempah-

rempah. Berbagai macam rempah-rempah yang tumbuh, dikarenakan

lahan pertanian yang ada di desa adalah ladang atau juga disebut lahan

kering, maka tanaman yang cocok untuk lahan seperti ini adalah jenis

rempah-rempah. Adapun jenis rempah-rempah yang ada diantaranya, Jahe,

Kunyit, Temulawak, Kunci, Lengkuas, Cengkeh. Setiap panen petani yang

ada di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun ini mampu memanen

rempah-rempahsebesar 205 ton/ tahun.2

Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani lahan kering

begitupun yang ada di Desa Baosan Kidul ini. Selain mengolah lahan

sendiri, para petani yang ada di desa ini juga mengolah lahan milik

perhutani dengan memanfaatkannya untuk ditanami jenis rempah-rempah.

Sehingga, hasil rempah-rempah dari Desa Baosan Kidul ini sangat banyak.

Dari 6.909 jiwa penduduk Desa Baosan Kidul; 1.953 jiwa memiliki mata

pencaharian sebagai petani, 2.797 bermata pencaharian sebagai buruh

tani,3 443 jiwa sebagai tukang kayu, 247 jiwa sebagai tukang batu, 69 jiwa

sebagai angkutan/ sopir, 27 jiwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, 372 jiwa

2 Grafik Potensi Desa dan Kelurahan Desa Baosan Kidul tahun 2019.
3 Buruh tani adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani, namun mereka tidak

memiliki lahan atau memiliki lahan namun sedikit.
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sebagai pedagang, 19 jiwa sebagai penjahit, 19 jiwa sebagai pensiun,  dan

sisanya adalah lanjut usia dan anak-anak.4

No. Mata Pencaharian Jumlah Penduduk

1. Petani 1953

2. Buruh tani 2797

3. Tukang kayu 443

4. Tukang batu 247

5. Angkutan/ sopir 69

6. PNS 27

7. Pedagang 372

8. Penjahit 19

9. Pensiunan 19

10. Lain-lain 963

Jumlah 6909

Data di atas menunjukkan jumlah angka komunitas buruh tani lebih

banyak dari pada jumlah angka pekerjaan lainnya. Dari  jumlah penduduk

6909 jiwa 2797 jiwa adalah sebagai buruh tani, sehingga mayoritas penduduk

adalah bekerja sebagai buruh tani dan petani.

Lahan yang ditanami oleh petani mayoritas adalah lahan milik

perhutani. Yang mana perbandingan luas lahan penduduk dengan lahan milik

perhutani adalah 2:3, yaitu lebih luas lahan milik perhutani yang diolah oleh

4 Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Baosan Kidul 2019.
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setiap warga. Lahan milik sendiri yang diolah seluas 298 ha sedangkan luas

lahan perhutani yang diolah seluas 352 ha. Lahan milik perhutani adalah

hutan pinus yang dibawahnya oleh masyarakat sekitar ditanamai dengan

rempah-rempah.

Biasanya masyarakat memanen tanaman rempah-rempah setiap akan

mejualnya, mereka menjual rempah-rempah pada hari pon atau pada hari

wage.5 Sekali menjual hasil rempah-rempah, kurang lebih satu karung

beratnya antara 50-70 kg. hasil penjualan mereka gunakan untuk membeli

keperluan sehari-hari selama lima hari kedepan, sehingga tidak ada panen

raya untuk para petani.

Meskipun Desa Baosan Kidul menghasilkan rempah-rempah sangat

banyak namun, hasil yang diperoleh petani dalam bentuk uang masih

tergolong sedikit. Karena nilai jual hasil rempah-rempah di pasar desa

harganya rendah. Tanaman rempah-rempah untuk layak jual dengan harga

mahal perlu pengolahan lagi untuk bisa di konsumsi dan bisa menghasilkan

lebih banyak uang, sementara itu para petani di Desa Baosan Kidul ini

cenderung menjual rempah-rempahnya dalam keadaan basah tanpa ada

pengolahan terlebih dahulu.

Walaupun memiliki potensi sumber daya alam terutama dalam hal

rempah-rempah yang cukup besar, hal ini bukan jaminan bahwa petani di

Desa Baosan Kidul hidup sejahtera. Faktanya masih banyak petani yang

status ekonominya rendah. Sebuah ketimpangan dimana teori yang

5 Pasaran Jawa
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mengatakan kalau potensi yang besar akan menghasilkan masyarakat yang

sejahtera. Ada beberapa definisi indikator untuk mengukur kesejahteraan

masyarakat, diantaranya pendapatan, konsumsi pengeluaran, pendidikan,

perumahan, dan kesehatan.6 Sedangkan kesejahteraan dalam ekonomi Islam

sesuai dengan al-Qur’an surat Al-Quraisy ayat 3-4 dijelaskan ada beberapa

indikator kesejahteraan diantaranya menyembah Tuhan pemilik (ka’bah),

menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut membuat rasa nyaman.

Dari ungkapan reponden yang berhasil dihubungi penulis, mereka

berkeluh kesah tentang rendahnya harga penjualan rempah-rempah.

“Hoalah ndug, kerjo sampek semplah boyok e hasil e ora sepiro kunir

regane 1.700 repes, temu 1.000 repes, laos 1.500 repes, jahe 8500, kunci

1500, sing penting gawe mgan bendino.” Terjemahan “Haduh dek, kerja

sampai pingang patah hasilnya tidak seberapa Kunyit harganya 1.700

rupiah, Temulawak 1000 rupiah, Lengkuas 1500 rupiah, Jahe 8.500 rupiah,

Kunci 1500, yang penting bisa buat makan sehari-hari”.

Keadaan demikian yang membuat petani berada tetap berada di garis

kemiskinan, padahal mereka memiliki penghasilan yang luar biasa apabila

dikelola dengan lebih baik lagi. Faktor lain yang menjadikan kendala petani

untuk bisa memperoleh penghasilan lebih besar adalah karena mereka bekerja

hanya sebatas sebagai pemenuhan kebutuhan hiduk sehari-hari, tidak

berorientasi untuk pemenuhan pasar dengan hasil pertanian mereka.

6 Sub direktorat analisis Statistic, Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000,
(Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), 4.
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Selama ini rempah-rempah ditanam dengan cara yang masih

tradisional, yakni ditanam kemudian dipanen untuk dijual, belum ada upaya

untuk membudidayakan dengan cara yang terbaru dan mengelolanya agar

bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Padahal jika tanaman rempah-

rempah ini di olah lebih modern atau diolah menjadi barang setengah jadi

atau bahkan barang jadi, tentu harganya akan meningkat.

Dengan demikian jika para petani bisa menemukan hal yang lebih

inovatif untuk mengelola hasil tanamannya, khususnya dalam hal penanaman

dan pengolahan pasca panen maka petani-petani akan lebih meningkat lagi

hasil pertaniannya. Dalam kerangka kerja pengambilan keputusan bidang

produksi mempunyai lima tanggung jawab keputusan utama, yaitu proses,

kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu/ kualitas.7 Sedangkan dalam

ekonomi Islam ada beberapa prinsip produksi diantaranya prinsip tauhid,

prinsip keadilan (Al-Adl), prinsip tolong-menolong (Al-Ta’awun), usaha yang

halal dan barang yang halal, serta berusaha sesuai batas kemampuan. 8

Maka dalam hal ini, prinsip fundamental yang harus diperhaikan dalam

produksi adalah prinsip tercapainya kesejahteraan ekonomi. Dengan semakin

bertambahnya income pendapaan manusia dan semakin banyaknya unsur

manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi maka kesejahteraan manusia

akan dapat secara luas. Sehingga apabila para petani yang ada di Desa Baosan

Kidul mampu memproduksi hasil rempah-rempahnya menjadi produk

setengah jadi bahkan menjadi produk jadi, maka mereka bukan lagi menjadi

7 Irham Fahmi, Manajemen Produksi dan Operasi, (Bandung: Alfabeta, 2012), 5.
8 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2007), 102.
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penyumbang jumlah angka kemiskinan melainkan menjadi penyumbang

angka pertumbuhan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang di atas, penulis berusaha untuk mencari

bentuk permasalahan yang ada pada para petani yang bersangkutan

melalui beberapa rumusan masalah yang ada antara lain:

1. Bagaimana analisis budidaya rempah-rempah dalam perspektif

produksiekonomi Islam studi pada Desa Baosan Kidul, Kecamatan

Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana analisis dampak produksi rempah-rempah terhadap

kesejahteraan petani ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis budidaya rempah-rempah dalam

perspektif produksi ekonomi Islam studi pada Desa Baosan Kidul,

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak produksi rempah-rempah

terhadap kesejahteraan kesejahteraan petani ditinjau dari perspektif

ekonomi Islam di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten

Ponorogo.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis Ilmu Ekonomi Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

perbendaharaan atas pengembangan ilmu ekonomi syariah pada

umumnya dan pada khususnya tentang produksi ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini berguna bagi:

a. Petani

Hasil dari penelitian ini diharapkandapat membantu para petani

sebagai masukan dan pertimbangan dalam menentukan produksi

rempah-rempah.

b. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah

dalam mendukung para petani untuk pertimbangan dalam

melakukan .dan menentukan produksi rempah-rempah.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa karya

ilmiah atau skripsi yang sudah ada dan penulis menentukan beberapa

tulisan yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti, yaitu Analisis

Manajemen Mutu Produksi Terhadap Rempah-Rempah Dan Pengaruhnya

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Di Desa Baosan Kidul
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Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Di Tinjau Dari Perspektif

Ekonomi Islam. Adapun karya ilmiah atau skripsi yang penulis  jumpai

sebagai berikut:

Jurnal ditulis oleh: Kuntoro Boga Andri. “Analisis Manajemen

Rantai Pasok Agribisnis Tembakau Selopuro Blitar Bagi Kesejahteraan

Petani Lokal”. Jurnal (Madura, Universitas Trunojoyo, 2012). Hasil

penelitian menunjukkan, terdapat masalah-masalah internal yang dihadapi

dalam rantai pasok agribisnis tembakau Selopuro. Masalah internal dapat

dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu di tingkat on-fram, off fram dan

kelembagaan. Pengembangan agribisnis tembakau lokal ini harus

terkendali dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi pedesaan, sosial, dan

memberikan lapangan peerjaan dengan memperhatikan kelestarian

lingkungn hidup yang sehat dan memenuhi kebutuhan industri rokok dan

konsumen tembakau. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan

pemahaman: (a) Perlunya memperhatian keseimbangan antara permintaan

dan penyediaan (supplay and demand) produk ini, (b) Agribisnis tembakau

yang efisien serta menjaga lingkungan hidup yang sehat (tanah, air, udara,

flora dan fauna), (c) Menjaga kelangsungan pengusahaan tembakau

dengan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, (d)

Menerapkan Good Agricurtural Practies (GAP) dan Good Manufactural

Pracities (GMP) dalam pengusahaan tembakau, (e) menjaga kelangsungan

agribisnis melalui kemitraan yang baik dengan lembaga-lembaga terkait

baik pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta.
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Jurnal ditulis oleh: Rhena Pradhika. “Manajemen Usaha Rumah

Tangga Kerupuk Ikan Dan Renginan Pramasyarakat Di Desa Pabeyan

Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban”. Jurnal (Universitas Negeri

Surabaya, 2015). Hasil penelitan menunjukkan bahwa manajemen usaha

kerupuk ikan dan rengginan melalui proses pemilihan bahan, pengolahan

bahan, pengemasan bahan, dan proses pendistribusian masih

menggunakan cara tradisonal. Jenis peneitian ini sama-sama menggunakan

kualitatif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian dengan yang dibuat oleh

peneliti saat ini lebih kepada manajemen pengelolaannya dalam

pendekatan POAC.

Skripsi yang ditulis oleh: Miftakhul Khotimah “Analisis

Manajemen Pengelolaan Home Industry Kerajinan Sangkar Burung

Dalam Mengingkatkan Kesejahteraan masyarakat Di Tinjau Dari

Perspektif  Ekonomi Islam” (Studi Pada Desa Bnajar Negeri Kecamatan

Natar Lampung Selatan). Skripsi (Lampung, Universitas Islam Negeri

Raden Intan, 2018). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan

diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa manajemen

pengelolaan home industry kerajinan sangkar masih menerapkan

manajemen secara individual yang belum memakai manajemen modern

sehingga tidak adanya target dalam setiap memproduksinya. Dalam

ekonomi islam home industry kerajinan sangkar burung sudah sejahtera
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industri rumahan ini bisa menghidupi keluarga dimana kerja sesuai dengan

perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Kuntoro Boga Andri, yaitu perbedaan antara keduanya

terletak pada variabel yang digunakan yaitu proses, kapasitas, persediaan,

tenaga kerja, mutu/ kualitas. Kuntoro Boga Andri melakukan penelitian

pada tahun 2012 dengan objek penelitian petani tembakau di Selopuro

Blitar, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan objek

petani rempah-rempah di Desa Baosan Kidul, Kec. Ngrayun Kab.

Ponorogo.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Rhena Pradhika, yaitu antara keduanya memiliki

pembahasan yang berbeda, variabel dan studi kasus yang berbeda. Pada

penelitian ini variabel yang digunakan adalah proses, kapasitas,

persediaan, tenaga kerja, mutu/ kualitas.

Penelitian ini juga mememiliki perbedaan dengan penelitian yang

dilakukan sebelumnya terletak pada latar belakang, studi kasus, dan tempat

yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Khotimah objek

penelitiannya adalah pengrajin sangkar burung yang ada di Desa Banjar

Negeri Kecamatan Natar Lampung, dan dilakukan pada tahun 2018.

Sementara pada penelitian ini objeknya adalah para petani rempah-rempah

di Desa Baosan Kidul dan dilakukan pada tahun 2019.
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Penelitian ini melanjutkan tentang kesejahteraan masyarakat, dan

manajemen seperti yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang produksi secara Islam,

budidaya rempah-rempah, dan kesejahteraan secara Islam

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian9

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu

penelitian yang bertujuan mendeskripsikan kebutuhan suatu masalah

atau problem yang ada di Desa Baosan Kidul. Dengan kata lain,

pendekatan penelitian ini memusatkan perhatian pada fenomena-

fenomena atau keunikan yang ada. Fenomena yang dimaksud adalah

budidaya rempah-rempah di Desa Baosan Kidul, Kecamatan Ngrayun

Kabupaten Ponorogo.

Menurut Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa

fenomenologi merupakan suatu tipe/ jenis penelitian kualitatif yang

berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan interaksi orang

dalam situasi tertentu.10Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan

peneliti adalah penelitian lapangan yang berupa studi kasus,yaitu

uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek

seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas),

suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya

9Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2002), 2-4.

10 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 351.
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menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Baosan Kidul, Kecamatan

Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengambil obyek penelitian

di Desa Baosan Kidul karena melihat bahwa rempah-rempah yang ada

di daerah tersebut sangatlah melimpah di mana desa ini mampu

menghasilkan rempah-rempah sebanyak 205 ton/ tahun. Adapun

rencana waktu penelitian yang digunakan untuk penelitian ini kurang

lebih 2 bulan yang di mulai pada bulan Januari.

3. Sumber Data11

Data dalam penelitian adalah proses, tenaga kerja dan mutu

produksi rempah-rempah terhadap kesejahteraan petani di Desa

Baosan kidul, Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan dampak

produksi rempah-rempah terhadap kesejahteraan petani di Desa

Baosan kidul, Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Adapun

sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari

para petani rempah-rempah yang berada di Desa Baosan Kidul

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting

dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2104), 129.
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mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap

petani remah-rempah yang berada di Desa Baosan Kidul

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo mengenai proses,

tenaga kerja dan mutu produksi rempah-rempah sehingga dari

pengamatan ini dapat diketahui dampaknya terhadap

kesejahteraan petani di desa tersebut.

b) Wawancara12

Wawancara dalam penelitian ini memilih informan yang memiliki

pengetahuan khusus dan dekat dengan penelitian, yaitu para

petani yang berada di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun

Kabupaten Ponorogo. Wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data apabila peneliti ingin meakukan studi

pendahuluan untuk memerlukan permasalahan yang harus diteliti,

dan juga untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih

mendalam.

c) Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi data yang diperlukan

oleh penulis antara lain profil desa, struktur organisasi, dan

fungsi-fungsi bagiannya, proses, tenaga kerja dan mutu produksi

12 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Yogyakarta: UII Press, 2007),
55.
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rempah-rempah yang dilakukan di Desa Baosan Kidul,

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan metode

induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan dalam menganalisa

data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk

angka walaupun ada kemungkinan adanya data kuanitatif yang

berbentuk angka yang kemudian dideskripsikan secara verbal.13

Teknik analisis data dengan menggunakan metode induktif

merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan cara

mengomprasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus

penelitian atau dengan kata lain metode induktif adalah metode

analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus

untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.14

6. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengujian keabsahan dalam peneitian kualitatif menggunakan

validitas interbal pada aspek nilai kebenaran, pada penerapan ditinjau

dari validitas eksternal, dan realibilitas pada aspek konsistensi, serta

obyektivitas pada aspek naturalis. Adapun pada penelitian ini, tingkat

keabsahan akan di tekankan pada data yang akan diperoleh di

lapangan tempat penelitian.

13 Sutrisno Hadi, Metode Reserch, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 66.
14 Ibid.,
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima

bab, yaitu masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan gambaran umum untuk

memeberikan pola pemikiran dari isi keseluruhan penelitian

yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan

pembatasan masalah, penegasan istilah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian

terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Teori yang ditulis dalam bab ini merupakan teori yang

sesuai dengan rumusan masalah dan data yang akan dikaji

antara lain: konsep produksi, konsep produksi secara Islam,

konsep kesejahteraan, dan konsep kesejahteraan secara

Islam.

BAB III: PAPARAN DATA

Dalam bab ini akan membahas papran data dalam

penelitian yang terdiri dari data inti dan data pendukung.

Dalam bab ini juga akan dilakukan pengujian validitas dan

kredibialitas data melalui, perbandingan dengan data dari

teknik, sumber dan metode lain diantaranya: profil desa,

analisis budidaya rempah-rempah dalam perspektif
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produksi ekonomi Islam di Desa Baosan Kidul Kecamatan

Ngrayun Kabupaten Ponorogo, analisis dampak produksi

rempah-rempah terhadap kesejahteraan petani ditinjau dari

perspektif ekonomi Islam di Desa Baosan Kidul Kecamatan

Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: ANALISIS

Pada bab ini berisi tentang analisis budidaya rempah-

rempah dalam perspektif ekonomi Islam studi pada Desa

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo,

serta dampak produksi rempah-rempah terhadap

kesejahteraan petani ditinjau dari perspektif ekonomi Islam

di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten

Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai

budidaya rempah-rempah dalam perspektif ekonomi Islam

studi pada Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun

Kabupaten Ponorogo, serta dampak produksi rempah-

rempah terhadap kesejahteraan petani ditinjau dari

perspektif ekonomi Islam di Desa Baosan Kidul Kecamatan

Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Produksi

Manajemen produksi dan operasi tidak terlepas dari pengertian

manajemen, dengan istilah manajemen dimaksud adalah kegiatan atau

uasaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan

atau mengorganisasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Manajemen

produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan

mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber

daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan, secara

efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah keuntungan suatu

barang atau jasa.

Manajemen produksi merupakan suatu ilmu yang membahas

secara komperhensif bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan

mempergunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan

mengatur orang-orang untuk mencapai suatu hasil produksi yang

diinginkan.1 Karena itu seorang manajer operasional yang mengerti kata

seni juga memahami jika ilmu manajemen produksi merupakan sebuah

bidang ilmu operasional yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha

pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya-sumber daya (atau

sering disebut faktor-faktor produksi) tenaga kerja, mesin-mesin,

1Irham Fahmi, Manajemen Produksi Dan Operasi, (Bandung: Alfabeta, 2012), 3.

20
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peralatan, bahan mentah dan sebagainya dalam proses transformasi bahan

mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa.2

Ada beberapa hal yang harus diingat oleh bagian produksi untuk

melaksanakan tanggung jawab secara maksimal dalam menempatkan

setiap keputusan yang dibuat secara tepat dan tapat sasaran, dalam

kerangka kerja pengambilan keputusan bidang produksi mempunyai lima

tanggung jawab keputusan utama, yaitu:3

1. Proses

Keputusan-keputusan dalam kategori ini menentukan proses fisik atau

fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk berupa barang dan

jasa. Keputusan ini mencakup jenis peralatan dan teknologi, arus dari

proses penentuan lokasi fasilitas dan lay-out, serta pemeliharaan mesin

dan penanganan bahan baku.

2. Kapasitas

Keputusan kapasitas dimaksud untuk memberikan besarnya jumlah

kapasitas yang tepat dan penyediaan pada waktu yang tepat. Kapasitas

jangka panjang ditentukan oleh besarnya peralatan atau fasilitas fisik

yang dibangun.

3. Persediaan

Keputusan ini menyangkut dalam produksi dan operasi, mengenai apa

yang dipesan, berapa banyak pesanannya dan kapan pesanan dilakukan.

2 T. Hani Handoko, Dasar-Dasar Manajemen Produksi Dan Operasi, (Yogyakarta:
BPFE, 1984), 3.

3 Irham Fahmi, 5.
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Para manajer itu mengelola sistem logistik dari pembelian akan bahan

baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi.

4. Tenaga kerja

Manusia merupakan bidang keputusan yang sangat penting. Hal ini

karena, tidak akan terjadi proses produksi dan operasi tanpa adanya

orang atau tenaga kerja yang mengerjakan kegiatan menghasilkan

produk, berupa barang atau jasa.

5. Mutu/ kualitas

Fungsi produksi dan operasi ditandai dengan penekanan tanggung

jawab yang lebih besar terhadap mutu dan kualiatas dari barang yang

dihasilakan.

Proses produksi pertanian adalah proses yang mengkombinasikan

faktor-faktor produksi pertanian untuk menghasilkan produksi pertanian

(output).4 Soekartawi menjelaskan bahwa tersedianya sarana atau faktor

produksi (input) belum berarti produktifitas yang diperoleh petani akan

tinggi.

Dalam mengembangkan usaha tani kegiatan utama yang harus

dilakukan adalah peningkatan produksi barang pertanian yang di hasilakn

petani, meningkatkan produktivitas pertanian serta mendorong

perkembangan komoditas yang sesuai dengan potensi wilayah.5

Peningkatan produksi petanian apabila ingin meningkatkan

pendapatan petani merupakan keharusan dalam pembangunan petanian.

4 Sitti Arwati, Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan, (Makasar: CV Inti Mediatama,
2018), 33-34.

5 Ibid, 38.
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Kualitas dan kuantitas yang baik dari produk pertanian yang dihasilkan

petani sangat mempengaruhi pendapatan petani. Pasar sangat menuntut

kualitas produk sejalan dengan semakin meningkatkannya kesadaran dan

tingkat pendapatan masyarakat.

Menurut A.T Mosher dalam bukunya Getting Agriculture Moving

terdapat lima syarat mutlak yang harus ada dalam menunjang

pembangunan pertanian diantaranya:6

1. Adanya pasar (tataniaga) untuk hasil-hasil usaha tani

Tataniaga didefinisikan sebagai suatu runtutan kegiatan atau jasa yang

dilakukan untuk memindahkan suatu produk dari produsen

kekonsumen. Tataniaga/ pemasaran/ distribusi merupakan proses sosial

dan proses manajerial yang memungkinkan individu/ kelompok

memperoleh apa yang dibutuhkannya (needs) dan apa yang

diinginkannya (wants) melalui proses pertukaran.

2. Teknologi yang senantiasa berkembang

Teknolgi pertanian mencakup cara-cara bagaimana para petani

menyebarkan benih, memelihara tanaman, dan memungut hasil serta

memelihara ternak.  Termasuk didalamnya adalah benih, pupuk, obat-

obatan, alat-alat, dan sumber-sumber tenaga.

3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal

Berkaitan dengan teknologi pertanian yang saat ini lebih banyak

ditemukan oleh pihak luar negeri, sehingga masyarakat yang jauh dari

6 Ibid, 39-41.
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kota besar sulit untuk mendapatkan teknologi tersebut. sehubung

dengan hal itu maka adanya saprotan lokal akan sangat membantu

petani dalam memanfaatkan teknologi tersebut. terdapat lima sifat

sarana produksi yang diinginkan oleh petani, yaitu: efektif dari segi

teknis, mutunya dapat dipercaya, harganya tidak mahal, harus tersedia

pada saat dibutuhkan, dan harus dijual dalam ukuran/ takaran yang

cocok.

4. Adanya perangsang produksi bagi petani

Faktor perangsang utama yang membuat petani bergairah untuk

meningkatkan produksinya adalah yang bersifat ekonomis. Faktor

tersebut antara lain adalah harga hasil produksi pertanian yang

menguntungkan, pembagian hasil yang wajar, serta tersedianya barang-

barang dan jasa yang ingin dibeli oleh para petani untuk keluarganya.

Peran pemerintah sangat vital dalam hal ini, mereka harus dapat

menciptakan kondisi yang kondusif sehingga hal ini dapat berjalan

dengan baik.

5. Tersedianya trasportasi yang lancar dan kontinyu

Tanpa pengangutan yang efisien dan murah, keempat syarat mutlak

lainnya tidak dapat berjalan secara efektif, karena produksi pertanian

harus tersebar luas. Oleh karena itu diperlukan suatu jaringan

pengangkutan yang bercabang luas untuk membawa bahan-bahan

perlengkapan produksi ketiap usaha tani dan membawa hasil usaha tani

ke konsumen dikota-kota besar dan kecil. Tanpa alat transportasi
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mustahil pembangunan dapat dilakukan. Karena transportasi merupakan

akses untuk memasarkan hasil pertanian dari desa ke masyarakat luas di

Indonesia.

Produksi adalah kegiatan menambah faedah (atau kegunaan)

suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfat dalam

memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah suatu benda dengan mengubah

sifat dan bentuknya, dinamakan produksi barang. Sedangkan kegiatan

menambah faedah suatu benda tanpa mengubah bentuknya, dinamakan

produksi jasa.7

Kegiatan produksi dapat berlangsung jika tersedia faktor-faktor

produksi. Faktor produksi ialah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk

memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi terdiri atas:8

1. Faktor produksi alam (natural resources)

Faktor produksi alam ialah semua kekayaan yang terdapat dialam

semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi

asli di antaranya terdiri atas tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang

tambang.

2. Faktor produksi tenaga kerja (labar)

Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang tidak

kalah pentingnya dibanding dengan faktor produksi lain. Tenaga kerja

merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak

langsung menjalankan kegiatan produksi.

7 Alam S, Ekonomi Untuk SMA Dan MA Kelas X, (Jakarta: Esis, 2013), 52.
8 Ibid,  53-56.



25

3. Faktor produksi modal (capital)

Faktor produksi modal adalah benda-benda hasil produksi yang

digunakan untuk proses produksi barang dan jasa lain.

4. Faktor produksi keahlian (skill)

Faktor produksi terakhir yang tidak kalah penting adalah keahlian atau

faktor produksi kewirausahaan. Sebanyak dan sebagus apapun faktor

produski alam, tenaga kerja, dan modal yang dipergunakan dalam

proses produksi, jika tidak dikelola dengan tidak baik, hasilnya tidak

adakan maksimal. Faktor produksi keahlian adalah ketrampilan yang

digunakan seseorang dalam mengkoordinasikan dan mengelola faktor

produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.

B. Konsep Produksi Secara Islam

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan idarah. Idarah

diambil dari perkataan Adartasy-Syai’a atau perkataan Adarta Bihi juga

dapat didasarkan pada kata-kata Ad-Dauran. Oleh karena itu, dalam

elias’modern Directory English Arbic kata management sepadan dengan

tadbir, iradah, siyash dan qiyadah dalam bahasa arab. Dalam al-Qur’an

hanya ditemui tadbir. Tadbir berarti penertiban, pengaturan, pengurusan,

perencanaan dan persiapan.9

Produksi merupakan seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang

pada akhirnya ditunjukkan pada kemakmuran masyarakat. Taraf hidup

atau kemakmuran masyarakat ditentukan oleh perbandingan jumlah hasil

9 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonisi, 2004), 13.
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produksi yang tersedia dari jumlah penduduk. Produksi yaitu menciptakan

kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya dan manusia.

Mengingat poduksi merupakan bagian yang paling berarti dalam

menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf  penghidupan

penduduknya, al-Qur’an meletakkan penekanan yang snagat besar atas

produksi. Banyak contoh dapat diberikan baik dari al-Qur’an maupun as-

Sunnah, yang menunjukkan betapa kaum muslim dianjurkan agar bekerja

dalam memproduksi harta benda agar mereka tidak gagal atau ketinggalan

dari orang lain dalam memperjuangkan keberadaan mereka.10

Dalam buku karangan Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi yang

berjudul Fiqh Ekonomi Ummar Bin Khattab, produksi menurut

Muhammad Abduh merupakan setiap bentuk aktifitas yang dilakukan

manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambah dengan cara

mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah

SWT sehingga menjadi maslahah untuk memenuhi kebutuhan manusia.11

Produksi merupakan urat nadi kegiatan ekonomi. Karena, dalam

kehidupan ekonomi tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi,

ataupun perdagangan barang dan jasa tanpa diawali dengn produksi.

Secara umum produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu

barang dan jasa, atau proses peningkatan nilai suatu benda. Dalam istilah

ekonomi, produksi merupakan suatu proses atau siklus kegiatan-kegiatan

10 Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (ter). Dewi Nurjulinti, dkk,
(Jakarta: Swarna Bhumy, 1997), 216.

11 Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab, (Jakarta: Khalifah,
2006), Cet. Ke-1, 37.
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ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu dengan

memanfaatkan faktor-faktor produksi seperti amal/ kerja, modal, tanah

dalam waktu tertentu.12

Dalam kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa, dikenal

lima jenis kegunaan, yaitu:13

1. Guna bentuk adalah di dalam melakukan proses produksi, kegiatannya

ialah mengubah bentuk suatu barang sehingga barang tersebut

mempunyai nilai ekonomis.

2. Guna jasa adalah kegiatan produksi yang memberikan layanan jasa.

3. Guna tempat adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan tempat-

tempat dimana suatu barang memiliki nilai ekonomis.

4. Guna waktu adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan waktu

tertentu.

5. Guna milik adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan modal yang

dimiliki untuk dikelola orang lain dan dari produksi tersebut ia

mendapatkan keuntungan.

Jadi dari uraian pengertian manajemen dan pengertian

produksi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi merupakan

suatu ilmu yang membahas bagaimana pihak manajemen produksi

mempergunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan

mengatur orang-orang.

12 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global, (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2007), 47.

13 Nur Arianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2010),
Cet. Ke-1, 149-150.
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Dasar hukum dalam al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber yang

fundamental dalam Islam banyak sekali yang memberikan dorongan untuk

bekerja dan memproduksi salah satunya dalam surat At-Taubah ayat 105

Allah menyuruh manusia untuk bekerja, sebagimana firman-Nya:











Artinya: 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.”14

Pada dasarnya ekonomi Islam itu sendiri berkaitan erat dengan

kehidupan perekonomian manusia. Baik itu berhubungan dengan

kesejahteraan manusia, sumber daya, distribusi, tingkah laku manusia,

apakah sebagai pedagang atau pengusaha, industri atau pemerintah. Islam

mendorong umatnya untuk bekerja atau memproduksi bahkan

menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang

mampu lebih dari itu Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal

sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat Thaahaa ayat 54:






14 Al-Qur’an dan Terjemah, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015),
203.
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Artinya: “Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu.
Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan
Allah bagi orang-orang yang berakal”.15

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan

hewan untuk dimanfatkan oleh manusia. Hewan tersebut memberikan

daging, susu, dan lemak untuk tujuan ekonomi, industri, dan perhiasan.

Manusia harus bertanggung jawab untuk beternak dan

mengembangbiakkan binatang-binatang yang bermanfaat bagi manusia.16

Ada lima prinsip produksi dalam ekonomi Islam, di antaranya

sebagai berikut:17

1. Prinsip tauhid

Pada prinsip produksi yang kita jalani tidak terlepas dari ibadah kita

kepada Allah. Tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam

kegiatan apapun di dunia ini. Prinsip tauhid menyatkan bahwa semua

ada dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang

dinyatakan dalam kalimat La’ila Ha Illallah (tiada Tuhan selain Allah).

2. Prinsip keadilan (Al-Adl)

Keadilan dalam ekonomi Islam berarti keseimbangan antara kewajiaban

yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk

menunaikan kewajiaban itu. Dibidang usaha untuk meningkatkan

ekonomi keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan

15 Al-Qur’an dan Terjemah, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015),
315.

16 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 230-
231.

17 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), 102.
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kesejahteraan karena itu, harta jangan beredar pada segelintir orang

kaya tetapi pada mereka yang membutuhkan.

3. Prinsip tolong menolong (Al-Ta’awun)

Al-Ta’awun berarti tolong menolong antara sesama anggota

masyarakat, tolong-menolong diarahkan sesuai dengan tauhid dalam

meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Prinsip ini

menghendaki kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan

dan ketaqwaan.

4. Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pengikutnya untuk melakukan usaha

memperoduksi atau bekerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan

dengan cara yang halal, guna memperoleh rezeki yang halal, memakan

makanan yang halal, dan menggunakan secara halal pula.

5. Berusaha sesuai batas kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk

keluarganya secara berlebihan, karena mengira bahwa itu sesuai dengan

perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan

rumah tangganya. Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan

berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia.

C. Konsep Kesejahteraan

Teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu classical

utilitarian, neoclasicl welfare theory, dan new contractarian approach.

classical utilitarian menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan
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seseorang dapat diukur dan ditambah. neoclasicl welfare theory

menekankan pada prinsip pareto optimality. Pareto optimum didefinisikan

sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan sesuatu realokasi input

dan output untuk membuat orang menjadi lebih baik atau tanpa

menyebabkan sedikitpun seseorang menjadi lebih buruk. new

contractarian approach menekankan pada konsep dimana setiap individu

memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya.18

Menurut Friedlander mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial

merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan

sosial dan intitusi-intitusi yang dirancang untuk membantu individu-

individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan

kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga

memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan

kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga

dan masyarakat.19

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator.

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat

dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut adalah

beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa

organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan yang hanya

dengan indikator moneter menujukkan ketidak sempurnaan indikator

kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator. Oleh karena

18 Rudy Badhrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012),
27..

19 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 9.



32

itu, Berman membedakan indikator kesejahteraan masyarakat dalam 3

kelompok, yaitu:20

1. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan

masyarakat di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan

pendapatan nasional yang dipelopori Colin Clark, Gilbert, dan Kanvis.

2. Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan

masyarakat dibandingkan dengan pertimbangan perbedaan tingkat

setiap negara.

3. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat

kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat

moneter seperti jumlah kendaraan bermontor dan konsumsi minyak

yang dipelopori Banner.

Menurut Bintaro pada tahun 1989, Kesejahteraan dapat diukur

dari beberapa aspek kehidupan, yaitu:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah,

bahan pangan, dan sebagainya.

2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh,

lingkungan alam, dan sebagainya.

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas

pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.

4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika,

keserasian penyesuaian, dan sebagainya.21

20 Rudy Badhrudin, 147-148.
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Menurut BKKPN ada lima faktor indikator yang mepengaruhi

agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu:

anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diatur

masing-masing, seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali

sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempuyai pakaian yang

berbeda dirumah, sekolah, bekerja, dan bepergian. Bagian terluas dari

rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur)

ingin mengikuti KB pergi ke sarana/ petugas kesehatan serta diberi cara

KB modern.22

Dari beberapa definisi indikator kesejahteraan di atas dapat

disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:23

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang

berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan

angota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya

dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan

kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan dibedakan

menjadi 3 item, yaitu:

a) Tinggi > Rp. 5.000.000

b) Sedang Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000

21 Devani Ariestha Sari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan
Masyarakat di Kota Bnadar Lampung”, (Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Lampung, 2016), 19-20.

22 Sub direktorat analisi statistic, Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000,
(Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), 4.

23 Ibid, 17-18.
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c) Rendah < Rp. 1.000.000

2. Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu dari indikator

kesejahteraan rumah tangga keluarga. Selama ini berkembang

pengertian bahwa besar kecilnya  proporsi pengeluaran rumah tangga

dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih bersar untuk

konsumsi makan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan

rendah. Makin tinggi penghasilan tingkat rumah tangga, makin kecil

pengeluaran proporsi untuk makan terhadap seluruh pengeluaran rumah

tangga.dengan kata lain dapat dikatakan bahwa keluarga akan semakin

sejahtera bila presentase pengeluaran untuk non makan < 80% dari

pendapatan.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh

orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai

kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup melaksanakan tugas

hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian masyarakat

modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peran kunci

dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama dengan orang tua

telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-

besaran untuk  kemajuan sosial dan kemajuan bangsa untuk

mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur



35

yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-

norma yang berlaku, jiwa pratistime dan sebagainya. Menurut mentri

pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib berkisar 9 tahun.

4. Perumahan

Dalam data statistik perumahan dalam mengkonsumsi rumah tangga,

berikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik

(BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat

berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik. Bangunan

yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantai 10 m dan bagian

terluas dari rumah bukan tanah. Status penguasaan tempat milik sendiri.

5. Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial

yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial

ekonomis. Salah stau ukuran yang sering digunakan untuk

membandingkan pembangunan sumberdaya manusia antar negara

adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Index tersebut merupakan indikator komposisi yang

terdiri dari kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir). Pendidikan

(angka melek huruf), serta ekonomi (pengeluaran ril perkapita).24

Indikator kesehatan yang menjadi indikator kesejahteraan meliputi:

a) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum, yaitu

perkiraan kalori dan protein 2100 kkal setiap hari.

24 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Index Pembangunan Kesehatan Manusia,
13.
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b) Sandang, dinyatakan indikator pengeluaran rata-rata untuk

keperluan pakaian, alas kaki dan tutup kepala.

c) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata

untuk menyediakan obat-obatan di rumah, ongkos dokter,

perawatan, termasuk obat-obatan.

D. Konsep Kesejahteraan Secara Islam

Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat, dapat

terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara

seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak

yang disebut dengan maslahah dengan tujuan untuk mencapai falah.

Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik materil maupun

nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai

makhluk yang paling mulia.

Menurut as-Shatibi, maslahah dasar bagi kehidupan manusia

terdiri dari lima hal, yaitu jiwa (nafs), intelektual (‘aql), keluarga dan

keturunan (nasl), dan material (wealth). Kelima hal tersebut merupakan

kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi

agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu

dari kebutuhan diatas tidak terpenuhi dengan seimbang maka kebahagiaan

hidupnya juga tidak tercapai dengan sempurna.25

Sedangkan al-Qur’an menggunakan beberapa istilah yang berarti

kesejahteraan sosial. Diantara istilah-istilah yang cangkupan maknanya

25 Pusat Pengkajian Dan Pengambangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jskarta:
Rajawali Press, 2009), 5.
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luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial

mendasar adalah istilah al-falah yang menjadi tujuan akhir dalam

kehidupan manusia di dunia ini.26

Secara bahasa al-falah berarti keberuntungan, kesuksesan, dan

kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib al-

Ashfani menjelaskan  bahwa perkataan al-falah dalam kosa kata al-

Qur’an mengandung dua makna, yakni duniawi dan ukhrawi. Secara

harfiah, perkataan al-falah berarti mendapatkan atau memperoleh

keberuntungan.

Al-falah dalam konteks keduniaan di tandai dengan keberhasilan

mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, dan menyenagkan dengan

kesinambungan, berkecukupan, dan bermartabat. Al-falah dalam konteks

kehidupan akhirat dibangun di atas empat penyangga, yaitu:27

1. Kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan

2. Berkecukupan tanpa mengalami kefakiran

3. Kemuliaan tanpa mengalami kebinaan

4. Pengetahuan tanpa mengalami kebodohan sehingga bisa dirumuskan

tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat.

26 Asep Usman Ismail, Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial, (Tanggerang: Lentera Hati,
2012), 1.

27 Ibid, 2.
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Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat

dalam ekonomi islam tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima

tujuan dasar, yaitu:28

1. Agama (al-dien), merupakan sistem yang mengatur tata keimanan

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta

tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta

lingkungannya.

2. Hidup atau jiwa (an-nafsi), yaitu seluruh kehidupan batin manusia

yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan lainnya.

3. Keluarga atau keturunan (nasl), yaitu suatu kumpulan manusia yang

dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan atau pengabilan

anak angkat.

4. Harta atau kekayaan (maal), merupakan segala sesuatu yang dapat

dihimpun, disimpan (dipelihra), dan dapat dimanfaatkan berdasarkan

adat dan kebiasaan.

5. Intelek atau akal (aql), yaitu kemampuan daya fikir, memahami dan

menganalisis.

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada

pandangan yang komperhensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan

menurut Islam mencankup dua pengertian, yaitu:29

28 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2012), 62.

29 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, 4.
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1. Kesejahteraan holistic dan seimbang

Kesejahteraan holistic dan seimbang merupakan kecukupan materi yang

didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencangkup

individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa,

karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara

keduanya, dengan demikian pula manusia memiliki dimensi individu

sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat

keseimbangan antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat

Manusia tidak hanya hidup di dunia melainkan juga akan hidup di

akhirat. Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk

memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tiak dapat

dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia

merupakan kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan

kehidupan di dunia.

Sumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar

dalam ekonomi, di antaranya:30

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran,

keberanian, dan konsistensi pada kebenaran.

2. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta

sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki

tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam

30 Ruslan Absul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2013), 63.
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mewujudkan kemaslahatan. Serta harus memiliki tanggung jawab

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan

kesejahteraan pribadi atau kelompok keluarga.

3. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dari masyarakat akan

mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan

masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal,

tetapi juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Adapun indikator kesejahteraan dalam Islam merujuk kepada al-

Qur’an surat Al-Quraisy Firman Allah SWT:







Artinya: ”Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik

rumah Ini (Ka'bah).Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk
menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.31

Dari ayat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyembah tuhan pemilik (ka’bah)

Maka tauhid bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut di

dahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat

sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang paling utama

adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah Swt. Sebagai

pelindung, pengayom, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada

sang khalik.

31 Al-Qur’an dan Terjemah, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015),
602.
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2. Menghilangkan lapar

Mengandung makna bahwa di awali dengan penegasan kembali

tentang tauhid bahwa yang member makan kepada orang yang lapar

tersebut adalah Allah SWT, jadi ditegaskan bahwa rezeki berasal dari

Allah SWT, bekerja merupakan saran dari Allah SWT.

3. Menghilangkan rasa takut membuat rasa nyaman

Nyaman dan tentram merupakan bagian dari indikator sejahtera atau

tidaknya suatu masyarakat. Dengan demikian, pembentukan pribadi-

pribadi yang sholeh dan menjaga kesolehan merupakan bagian dari

proses mensejahterkan masyarakat.

Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi

kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu

dan sosial yang tripartite melalui kebutuhan (dururiyat), kesenangan atau

kenyamanan (haajiat), dan kemewahan (tahsiniat). Kunci pemeliharaan

dari lima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertma, yaitu

kebutuhan seperti makan, pakaian, dan erumahan. Kelompok kedua

kebutuhan yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital

tetapi dibutukan untuk menghilangkan kesukaran dalam hidup.32

32 Adiwarman A. Karim, 88.
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BAB III

PAPARAN DATA

A. Paparan Data Umum

1. Profil Desa

Desa Baosan Kidul merupakan salah satu desa yang terletak di

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, tepatnya berada di sebelah

selatan Kabupaten Ponorogo. Untuk menuju desa ini membutuhkan

waktu kurang lebih satu setengah jam perjalanan dengan menggunakan

kendaraan roda dua. Jarak dari pusat kota menuju desa kurang lebih 42

km, melewati jalan yang menanjak, menurun, berkelok-kelok, dan juga

jalanan yang rusak.

Secara geografis Desa Baosan Kidul berada di ketinggian 750

m di atas permukaan laut  (dpl). Selain itu desa ini juga di apit oleh

pegunungan yang membentang luas dan tinggi. Tidak heran jika desa

ini memiliki udara yang sejuk dan dingin dengan suhu rata-rata 15-250

c ditambah banyak tumbuh-tumbuhan yang masih hijau dan rindang.

Desa Baosan Kidul memiliki luas wilayah kurang lebih

2.777.300 ha yang terdiri dari luas pemukiman/ pekarangan 545.000

ha, luas sawah 343.150 ha, luas lading 850.400 ha, luas hutan negara

825.100 ha, dan untuk lainnya 213.650 ha.1

1 Data demografi Desa Baosan Kidul.

42
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No. Lahan Luas (ha)

1. Pemukiman/ pekarangan 545.000

2. Sawah 343. 150

3. Ladang 850. 400

4. Hutan Negara 825.100

5. Lainnya 213.650

Jumlah 2.777.300

Sumber data demografi Desa Baosan Kidul

Dari data luas desa, terlihat bahwa hutan dan ladang

menduduki peringkat terluas. Hal ini karena Desa Baosan Kidul

Berada di pegunungan yang mana juga termasuk wiayah perhutani.

Sehingga tidak heran jika hutan dan ladang masih sangat luas sekali.

Area hutan yang masuk wilayah desa berada di sebelah timur, selatan,

barat dan utara yang mengelilingi desa.

Desa Baosan Kidul memiliki batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baosan Lor Kecamatan

Ngrayun.

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gedangan Kecamatan

Ngrayun.

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sembowo Kecamatan

Sudimoro, Pacitan.
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d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonokarto Kecamatan

Ngadirajo, Kabupaten Pacitan dan Desa Mrayan Kecamatan

Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

PETA DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN

PONOROGO
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Desa Baosan Kidul dihuni sebanyak 6.909 jiwa yang dibagi

dalam jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.454 jiwa dan perempuan

sebanyak 3.455 jiwa. Jumlah tersebut tersebar dalam 64 rukun

tetangga (RT), 17 rukun warga (RW) dan 5 kepala dusun. Dusun yang

ada di Desa Baosan Kidul diantaranya Dusun Kerajan, Dusun Konto,

Dusun Kedung, Dusun Bendo, dan Dusun Patuk.

2. Sejarah Desa Baosan Kidul

Desa Baosan Kidul merupakan desa pecahan yang dahulunya

bernama Desa Baosan. Nama Baosan sendiri diambil dari nama

seseorang yang pertama kali menempati daerah tersebut. Dahulu Desa

Baosan ini wilayahnya sangatlah luas kemudian dipecah menjadi dua

desa, yakni Desa Baosan Lor dan Desa Baosan Kidul. Setelah dipecah

Desa Baosan Kidul membentuk struktur desa, adapun figure-figur yang

pernah menjabat di Desa Baosan Kidul diantaranya:2

a. Dorijo (1908-1912)

Pada masa kepemimpinan Dorijo, Desa Baosan Kidul sangat luas,

jumlah penduduk masih sedikit, dan pemukiman masyarakat masih

sangat jarang. Beliau berasal dari daerah Lorok Kabupaten Pacitan,

kemudian beliau menikah dengan warga Desa Baosan Kidul

tepatnya di Dukuh Patuk. Selama kepemimpinan beliau belum ada

kantor desa karena beliau adalah lurah pertama kali  dan untuk

melayani masyarakat langsung kerumahnya. Dimasa

2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) tahun 2014.
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kepemimpinanya hasil pertanian harus disetor ke desa sebagai

jagan (upeti) yang nantinya oleh lurah akan dibagikan kepada

perangkat desa yang lain sebagai danti dari bengkok.

b. Donokarijo (1912-1921)

Donokarijo merupakan putra dari Dorijo yang menggantikan

kepemimpinan lurah karena meninggal. Dimasa kepemimpinannya

beliau lebih mengutamakan tentang bercocok tanam agar hasil

panen bagus, akan tetapi hasil pertaian tetap tidak membawa hasil

yang memuaskan karena masyarakat kurang kesadaran dan

pengetahuan. Dimasa ini pula pembangunan rumah-rumah mulai

terlihat bagus. Rumah-rumah warga yang dulunya ilalang lambat

laun berganti genting yang dibuat sendiri secara gotong royong.

Dimasa beliau juga masi belum ada kantor desa.

c. Demang Sutokarijo (1921-1927)

Pada masa kepemimpinan Demang Sutokarijo ini pun perubahan

masih sangat sederhana, masyarakat masih banyak yang buta huruf,

hanya sedikit sekali orang yang bisa menulis dan membaca karena

sarana pendidikan masih sangat jarang.

d. Partomedjo (1927-1930)

Pada masa kepemimpinan Partomedjo dikenal dengan

kepemimpinan yang sabar, jujur, dan bijaksana. Tidak segan-segan

masyarakat datang kerumah kepala desa untuk meminta

pertimbangan ketika mengalami kesulitan.
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e. Setokarijo (1930-1942)

Setokarijo merupakan pengganti Partomedjo yang menggundurkan

diri dari jabatannya. Dimasa kepemimpinan ini muncul peraturan

yang mengatur desa yaitu Inlandse Gemeente Ordonantie

(Penguasa Desa dijalankan oleh Kepala Desa dibantu beberapa

orang yang ditunjuk olehnya, mereka bersama-sama menjadi

Pemerintah Desa) stbl 1938 nomor 490 jo stbl 1938 nomor 6 81.

Namun aturan ini tidak membawa dampak kemajuan, masyarakat

tambah mengalami angka kemiskinan yang meningkat. Masing-

masing daerah mempunyai cirri khas sendiri-sendiri sehingga sulit

untuk pembinaan taraf hidup masyarakatnya.

f. Saidjo (1942-1984)

Beilau terpilih menjadi lurah pengganti Setrokarijo karena beliau

seorang petni yang jujur, adil, dan sangat disegani masyarakat.

Dimasa kepemimpinan ini tantangan yang paling berat yakni,

rakyat harus ikut melawan Belanda untuk mempertahankan

kemerdekaan.

g. Kardjojo (1948-1973)

Dimasa kepemimpinan Kardjojo dikenal dengan masa kelaparan

dan kekurangan pangan, karena banyak hama yang menyerang

tanaman petani, tidak ada perubahan yang berarti meskipun

Indonesia sudah merdeka.
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h. Sarmin (1973-1975)

Beliau merupakan Pj kepala desa sebelumnya. Dimasa ini pula

muncul pemilihan yang dinamakan karteker yakni, kepemimpinan

yang berasal dari aparat kepolisian. Adapun yang ditunuk menjadi

karteker adalah bapak Sama’oen.

i. Sama’oen (1975-1989)

Pada masa kepemimpinan Sama’oen ini mulai kelihatan

pembangunan sarana prasarana. Pada masa ini pula balai desa

dibangun untuk kepentingan administrasi. Mulai dari sarana

pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan jalan mulai dibangun

demi kemajuan Desa Baosan Kidul. Pada masa ini juga mulai

tertata kehidupan masyarakat desa.

j. Pj Bambang Sugiono

k. Sri Basuki

Dimasa kepemimpinan Sri Basuki mulai terlihat kemajuan, dengan

ditunjukkan pembangunan pukesmas desa yang ada di Dusun

krajan. Selain itu, pada masa ini Desa Baosan Kidul menerima

bantuan dari pemerintah berupa penerangan LMD (Listrik Masuk

Desa) berupa diesel 1500 watt. Namun demikian tidak mampu

menjangkau seluruh desa dikarenakan luasnya desa.

l. Sumarsono (1999-2007)

m. Pada masa kepemimpinan beliau mengutamakan pembangunan

desa yang berupa pembangunan jalan. Mulai dari pemakadaman
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jalan dusun, pengaspalan jalan antar desa, dan pembangunan jalan

lainnya untuk dilalui kendaraan.

n. Pj Miswandi (2007-2008)

o. Sri Basuki (2008-2014)

Dimasa jabatan yang kedua, beliau mengutamakan lagi

pembangunan sarana prasarana. Baik itu memperbaharui maupun

membangun kembali. Pembangunan yang dilakukan diantaranya

pembangunan gedung pasar, pembangunan gedung balai desa, dan

pengerasan jalan makadam antar dusun. Selain itu, pada masa

kepemimpinan beliau, mulai ada pembangunan pendidikan yang

berupa SMA, MA, dan Mts sehingga pembangunan sarana

prasarana pada masa ini mengalami peningkatan.

p. Pj Sri Basuki (2014-2015)

q. Pj Saikun (2015-2016)

r. Pj Bambang Hermadi (2016)

s. Parwanto (2016-2022)

Pada masa kepemimpinan Parwanto ini, beliau mengutamakan

pembangunan sarana prasarana diantaranya yaitu, pengembangan

pembangunan infrastruktur jalan desa dengan anggaran dana desa,

relokasi puskesmas Baosan Kidul yang mana dulu tempatnya

kurang strategis, mendirikan rintisan wisata jurug pitu,

pembangunan gedung kesenian di Dukuh Kedung dengan anggaran

desa, pendirian organisasi Nu dan Musalimat, pendirian karang
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taruna BATARA sebagai wadah pemuda Baosan Kidul, pendirian

BUMDESA AMARTA sebagai pengembangan usaha

perekonomian desa.

3. Adat Dan Kebudayaan

Desa Baosan Kidul merupakan bagian dari masyarakat Jawa

yang kental dengan adat istiadat dan mitos-mitos serta kearifan lokal

yang hingga saat ini masih dipegang teguh dan dipercayai. Bahkan

masyarakat Jawa menganggap hal tersebut bisa digunakan sebagai

pegangan untuk mengetahui kehidupan dimasa-masa yang akan

datang. Selain hal tersebut, kearifan menurut masyarakat Jawa bisa

digunakan untuk memprediksi arah keselamatan, rejeki, jodoh, dan

bahkan kematian.

Sebagai contoh pada masyarakat Jawa, terutama yang masih

menganut ilmu-ilmu kejawen menganggap seorang laki-laki yang

lahir pada hari pasaran Pahing dilarang menikah dengan perempuan

yang lahir pada hari Wage, begitu juga sebaliknya. Apabila hal itu

dilanggar maka pernikahannya akan mengalami banyak cobaan atau

musibah.

Ketidakbaikan yang dimaksud adalah apabila sampai terjadi

pernikahan tersebut maka rumah tangganya akan banyak menemui

godaan, sering mendapat musibah, susah mencari rejeki, dan bahkan

bisa dari salah satu keluarga meninggal dunia. Selain itu Desa Baosan

Kidul juga memiliki adat istiadat dan mitos-mitos lain yang sampai
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sekarang masih dipercayai oleh para warga, diantaranya sebagai

berikut:

a. Megengan

Megengan adalah salah satu adat istiadat yanga ada di Desa

Baosan Kidul sebelum menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan.

Tujuan dari megengan ini untuk meminta keselamatan kepada

Allah SWT agar yang menjalankan puasa diberi kelancaran dan

juga keselamatan. Megengan ini biasanya dilakukan oleh setiap

rumah, acara ini biasanya dihadiri oleh orang laki-laki, sementara

ibu-ibu menunggu di dapur menanti sisa hidangan yang di sajikan

pada saat megengan.

Hidangan dalam acara ini biasanya berupa nasi lemak yang

ditaruh diatas sebuah wadah besar diatasnya di taruh ayam dan

juga jenang abang. Maksud dan tujuannya diadakan megengan ini

sendiri adalah mengirim doa kepada nabi Muhammad SAW.

b. Apeman

Apeman adalah serangkaian adat yang dilakukan ketika

buan Ramadan, yakni dilakukan pada hari-hari ganjil diantaranya

tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Apeman ini sendiri bertujuan untuk

menyambut datangnya malam lailatul qodar agar diberi berkah,

ampunan, dan juga keselamatan. Biasanya setiap masyarakat tidak

bersamaan melakukannya terkadan malam 21 beberapa orang saja,

malam 23 berberapa orang dan seterusnya.
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Hidangan yang disajikan biasanya terdiri dari apem,

memettri, jenang abang, nasi rames dan ketan. Apem sendiri

merupakan hidangan yang wajib ada. Makanan ini dibuat dari

tepung beras yang dicetak dalam daun nagka berbentuk kerucut.

Kemudian dikukus hingga matang. Memetri adalah nasi beras yang

dicetak dalam tempurung kelapa disajikan dalam sebuah wadah

diberi kelapa parut yang digoreng/ sangrai dan menggunakan lauk

ikan atau telur.

Jenang abang yakni tepung beras yang dimasak dengan gula

jawa atau gula merah, disajikan diatas piring berbentuk adonan

yang lembut. Jenang abang biasanya terhitung ganjil yakni, tiga

atau lima. Nasi rames yaitu, nasi yang ditaruh dalam piring diberi

lauk kelapa parut yang digoreng dan diberi lauk ikan atau telur.

Tujuannya adalah memintakan ampunan kepada keluarga yang

sudah meninggal. Ketan yaitu, makanan yang terbuat dari beras

ketan yang disajikan dalam piring.

c. Riyaya

Riyaya adalah salah satu adat istiadat yang berhubungan

dengan megengan. Jika megengan ini dilakukan untuk menyambut

awal bulan Ramadan, riaya dilakukan untuk menutup bulan

Ramadan dan menyambut bulan syawal.tujuan dari riyaya juga

sama dengan megengan yakni, meminta keselamatan dan juga

keberkahan setelah menjalankan puasa sebulan penuh.
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d. Kethingan

Kethingan adalah salah satu upacara adat yang diadakan

ketika seseorang mempunyai bayi. Kethingan ini terbagi dalam

beberapa bagian yakni, maguti, neloni, mitoni, nyetahuni, dan

ngarotengahi.

Maguti yaitu, ketika bayi berusia 35 atau 45 hari dimana

pada saat itu potongan pusar bayi suah lepas dari perutnya. Neloni

yaitu, dilakukan pada saat bayi berusia 3 bulan. Mitoni yaitu,

dilakukan pada saat bayi berusia 7 bulan. Nyetahuni yaitu,

dilakukan pada saat bayi berusia satu tahun. Sedangkan

ngarotengahi dilakukan pada saat bayi berusia 2 setengah tahun.

e. Bersih Desa

Bersih desa dilakukan untuk membersihkan mala peta yang

menganggu kehidupan masyarakat. Adat ini adalah membersihkan

sumber mata air dari rumput-rumput, dedaunan yang kering, dan

dari sampah lainnya. Biasanya disepanjang jalan menuju sumber

mata air ini juga ikut dibersihkan.

Adapun hidangan yang disajikan sama dengan acara lainnya

yang membedakan adalah adanya sesaji yang diletakkan di tempat

sumber mata air. Adapun sesajinya terdiri dari teur ayam kampong,

kemenyan, bunga kenanga yang ditaruh dalam anyaman daun

kelapa. Tujuanya adalah agar penunggu sumber mata air terus

menjaga sehingga mata air tidak akan kering.
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f. Ngruwat

Ngruwat adalah salah satu yang dilakukan oleh seseorang

keluarga untuk menjaga rumahnya dari hal-hal keburukan. Ngruwat

dilakukan dengan cara mengadakan pagelaran wayang kulit

kemudian dibalik layar ada beberapa sesajen untuk menolak mala

petaka.

Biasanya tradisi ngruwat dilaksanakan bersamaan dengan

acara pernikahan anaknya atau khitanan anaknya yang diselingi

dengan buwuhan. Mitosnya ketika tidak melakukan ngruwat salah

satu dari keluarganya terutama anaknya akan dimakan Betharakala.

g. Slametan

Selamatan ini dilakukan masyarakat ketika akan melakukan

sesuatu pekerjaan atau ketika tertimpa sebuah musibah. Tujuannya

adalah meminta keselamatan agar selalu dilindungi oleh Allah

SWT, dihindarkan dari mala petaka yang akan mencelakakan.

h. Syukuran

Syukuran adalah sebuah acara yang dilakukan ketika

seseorang mendapatkan rizki. Biasanya dilakukan ketika masa

panen, atau setelah mendapatkan rezeki yang lainnya. Tujuannya

agar rizki yang ada tidak cepat habis dan juga membawa berkah.
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B. Paparan Data Khusus

Hasil dan pembahasan didasarkan pada seluruh data yang berhasil

penulis himpun pada saat melakukan penelitian di Desa Baosan Kidul,

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Data yang dimaksud dalam

penelitian ini merupakan data primer yang bersumber dari jawaban para

informan dengan menggunakan pedoman wawancara secara langsung

sebagai media pengumpulan data yang digunakan sebagai keperluan

penelitian.

Dari data ini diperoleh beberapa jawaban menyangkut tentang

“Pengaruh Produksi Rempah-Rempah terhadap Kesejahteraan Petani di

Desa Baosan Kidul, Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo” dengan

mengambil studi kasus di Desa Baosan Kidul, Kecamatan Ngrayun

Kabupaten Ponorogo.

1. Identitas Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang petani,

dimana dalam menentukan informan ini dipiih secara sengaja

berdasarkan kriteria tertentu, yakni petani rempah-rempah yang

tinggal dan melakukan kegiatan bertani di Desa Baosan Kidul.

Penentuan informan pada awalnya hanya dipilih tiga atau empat orang

saja, akan tetapi karena dengan tiga orang saja belum merasa cukup

data yang diperoleh maka peneliti mencari petani rempah-rempah lain

sehingga sampai 10 orang petani yang peneliti temukan.



56

Wawancara ini difokuskan kepada beberapa petani rempah-

rempah dengan kriteria tinggal di Desa Baosan Kidul dan lamanya

menjadi petani rempah-rempah minimal 5 tahun. Orang-orang dengan

kriteria tersebut dianggap peneliti mampu memberikan informasi yang

jelas dalam mengumpulkan data yang penulis cari untuk penelitian ini.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

a. Nama : Suparmi

Umur : 50 Tahun

Pendidikan terakhir : SMA

Status : Menikah

Mata pencaharian

utama : Petani

sampingan : Berdagang

Jumlah anggota

keluarga : 3

Lama bertani : 30 Tahun

Luas lahan usaha

tani : ± 1.000 m2

b. Nama : Fitri Aningsih

Umur : 25 Tahun

Pendidikan terakhir : SMP

Status : Menikah

Mata pencaharian



57

utama : Petani

sampingan : Berdagang

Jumlah anggota

keluarga : 3

Lama bertani : 5 Tahun

Luas lahan usaha

tani : 250 m2

c. Nama : Sarmini

Umur : 51 Tahun

Pendidikan terakhir : SMA

Status : Menikah

Mata pencaharian

utama : Petani

sampingan : -

Jumlah anggota

keluarga : 6

Lama bertani : ± 15 Tahun

Luas lahan usaha

tani : ± 1.000 m2

d. Nama : Sutini

Umur : 45 Tahun

Pendidikan terakhir : SD

Status : Menikah



58

Mata pencaharian

utama : Petani

sampingan : -

Jumlah anggota

keluarga : 5

Lama bertani : 20 Tahun

Luas lahan usaha

tani : ± 1.000 m2

e. Nama : Suprih

Umur : 43 Tahun

Pendidikan terakhir : SD (tidak lulus)

Status : Menikah

Mata pencaharian

utama : Petani

sampingan : -

Jumlah anggota

keluarga : 4

Lama bertani : ± 15 Tahun

Luas lahan usaha

tani : 1.000 m2

f. Nama : Sunarti

Umur : 35 Tahun

Pendidikan terakhir : SMP
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Status : Menikah

Mata pencaharian

utama : Petani

sampingan : -

Jumlah anggota

keluarga : 4

Lama bertani : ± 13 Tahun

Luas lahan usaha

tani : 2. 000 m2

g. Nama : Jamini

Umur : 47 Tahun

Pendidikan terakhir : SD

Status : Menikah

Mata pencaharian

utama : Petani

sampingan : -

Jumlah anggota

keluarga : 6

Lama bertani : ± 29 Tahun

Luas lahan usaha

tani : ± 2.000 m2

h. Nama : Paikem

Umur : 67 Tahun
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Pendidikan terakhir : SD (tidak lulus)

Status : Menikah

Mata pencaharian

utama : Petani

sampingan : -

Jumlah anggota

keluarga : 4

Lama bertani : ± 40 Tahun

Luas lahan usaha

tani : ± 1.000 m2

i. Nama : Maysaroh

Umur : 43 Tahun

Pendidikan terakhir : SD

Status : Menikah

Mata pencaharian

utama : Petani

sampingan : -

Jumlah anggota

keluarga : 4

Lama bertani : ± 14 Tahun

Luas lahan usaha

tani : ± 1.000 m2

j. Nama : Tukiyem
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Umur : 50 Tahun

Pendidikan terakhir : SD

Status : Menikah

Mata pencaharian

utama : Petani

sampingan : -

Jumlah anggota

keluarga : 3

Lama bertani : ± 30 Tahun

Luas lahan usaha

tani : 750 m2

Berdasarkan  identitas informan diatas dapat dilihat bahwa

informan yang ditemui adalah perempuan semuanya. Informan yang

memiliki lahan terluas ada 2 orang, yaitu Ibu Sunarti dan Ibu Jamini

dengan luas 2.000 m2. Informan yang memiliki lahan sedikit adalah

ibu Fitri Aningsih, yaitu seluas 250 m2. Informan yang ditemui rata-

rata tidak memiliki pekerjaan sampingan dan hanya mengandalkan

hasil dari pertanian mereka.
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2. Budidaya Rempah-Rempah dalam Perspektif Produksi Ekonomi

Islam Studi pada Desa Baosan Kidul, Kecamatan Ngrayun

Kabupaten Ponorogo

Proses merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh

seseorang ketika akan menjalankan suatu kegiatan. Kegiatan yang

dimaksud dalam proses disini adalah proses penanaman.

Penanaman adalah pemindahan bibit dari tempat penyemaian ke

lahan pertanaman untuk di dapatkan hasil produk dari tanaman

yang di budidayakan. Proses pemindahan ini tidak boleh di

lakukan dengan sembarangan, perlu adanya metode agar tanaman

dapat belangsung hidup di media dan lingkuanganya yang baru.

Dalam hal pemenuhan proses penanaman ini ada beberapa

hal  yang harus diperhatikan oleh petani, diantaranya jenis

tanaman yang ditanam oleh petani, alat-alat yang digunakan untuk

bertani, waktu penanaman yang pas, waktu panen dan lain

sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Suparmi

yang menyatakan bahwa: “Ya tanaman yang ditanam seperti

Kunyit, Jahe, Kunci, Laos”.3

Dalam proses penanaman rempah-rempah ini tidak bisa

apabila dilakukan setiap bulan, akan tetapi ada bulan tertentu yang

biasanya para petani melakukan proses penanaman rempah-

rempah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Jamini

3 Hasil wawancara dengan Ibu Suparmi Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei  2019.
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mengungkapkan bahwa: “tidak bisa apabila ditanam setiap bulan,

bisanya ditanam pada saat musim penghujan saja, kira-kira bulan

November dan Desember”4

Sedangkan dalam proses penanaman sampai siap untuk

dipanen rempah-rempah ini sendiri memiliki waktu yang cukup

variatif. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Paikem

mengkungkapkan bahwa: “Kira-kira 4 sampai 6 bulan sudah siap

dipanen”5

Para petani ini juga dalam proses penanaman dan juga

pemanenan masih menggunakan alat-alat seadanya atau juga

disebut dengan peralatan tradisional seperti cangkul, kayu yang

diruncingkan, pisau. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu

Sutini yang menyatakan bahwa: “masih menggunakan peralatan

yang tradisional, ya menggunakan cangkul. Proses penanamannya

sendiri lahan itu pertama dicangkul kemudian diangklir lalu

membuat tempat trus ditanami, dipupuk sudah”6

Dalam proses penanam sendiri beberapa petani mengalami

kesulitan dalam hal dana maupun pupuk yang sulit dicari. Hal ini

seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sunarti yang menyatakan

4 Hasil wawancara dengan Ibu Jamini Petani di Desa Baosan Kidul, 08 Mei  2019.

5 Hasil wawancara dengan Ibu Paikem Petani di Desa Baosan Kidul, 07 Mei  2019.

6 Hasil wawancara dengan Ibu Sutini Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei  2019.
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bahwa: “Ada itu untuk pupuk pabrik sulit dicari dan harganya

kadang mahal”7

Sedangkan untuk pendapatan para petani sendiri untuk

sekali jual dalam waktu 5 hari sekali kebanyakan tidak lebih dari

Rp. 300.000 hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Maysaroh yang

menyatakan bahwa: “Tidak pasti nduk, kadang ya Rp. 150.000 itu

semua kadang ya hanya Rp. 80.000”8

Dalam waktu satu bulan biasanya para petani hanya

menjual rempah-rempah ini 4 sampai 6 kali. Hal ini disebabkan

karena mereka hanya menjual rempah-rempah setiap 5 hari sekali

pas hari Pon atau Wage.9 Hal ini seperti yang diungkapkan oleh

Ibu Suprih yang menyatakan bahwa: “Satu bulan ya bisa empat

sampai enam kali nduk, tergantung keadaan badan”10

Biasanya para petani ini menjual hasil rempah-rempah

mereka kepengepul bukan ketengkulak langsung. Hal ini

disebabkan karena lokasi pengepul lebih dekat pemukiman para

petani daripada harus menjual ketengkulak langsung sedangkan

perbandingan harganya juga tidak terlampau jauh. Hal ini sesuai

seperti yang dinyatakan oleh Ibu Fitri Aningsih yang menyatakan

bahwa: “Harga Kunyit Rp. 1.700, Laos Rp. 1.500, Rp.8.500,

7 Hasil wawancara dengan Ibu Sunarti Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei  2019.
8Hasil wawancara dengan Ibu Maysaroh Petani di Desa Baosan Kidul, 08 Mei  2019.
9Hari Pasaran Jawa.
10Hasil wawancara dengan Ibu Suprih Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei  2019.
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Kunci Rp. 1.000, Kencur Rp. 40.000 untuk perbandingan harga

antara Rp. 200 sampai Rp. 300”.11

Lahan yang digunakan oleh petani di Desa Baosan Kidul

ini mayoritas lahan milik perhutani dan ada juga milik sendiri,

akan tetapi tidak ada sistem pinjam lahan hanya saja apabila

perhutani mempunyai program para petani harus ikut adil dalam

kegiatan tersebut. hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Tukiyem

yang menyatakan bahwa: “Tidak ada kalo itu, tetapi tanah

perhutani boleh diolah tapi apabila perhutani ada acara minsalnya

menanam pohon pinus seperti dahulu ya tanahnya harus

ditanami”12

Proses penanaman rempah-rempah ini sendiri tidak lepas

dengan yang namanya tenaga kerja. Manusia merupakan bidang

keputusan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan, tidak akan

terjadi proses produksi tanpa adanya orang atau tenaga kerja yang

mengerjakan kegiatan untuk menghasilka suatu barang atau jasa

tertentu.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tenaga

kerja diantaranya para petani mengolah lahan sendiri atau tidak,

biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan lahan dan juga sistem

pengupahan apabila para petani memperkerjakan orang lain untuk

menggarap lahannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu

11 Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Aningsih Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei
2019.

12 Hasil wawancara dengan Ibu Tukiyem Petani di Desa Baosan Kidul, 08 Mei  2019.
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Sarmini yang menyatakan bawa: “Kadang saya menggarap sendiri,

kadang dibantu tetngga dan juga mempekerjakan orang lain”13

Proses pengarapan lahan ini sendiri para petani

membutuhkan biaya yang cukup besar mulai dari pembelian

pupuk pabrik dan terlebih lagi apabila para petani harus

mempekerjakan orang lain untuk membantu menggarap lahan

mereka. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Jamini yang

menyatakan bahwa: “Biayanya kurang lebih sekitar Rp. 200.000

sampai Rp. 400.000”.14

Para petani di Desa Baosan Kidul ini apabila

mempekerjakan orang harus mengeluarkan biaya yang lebih

banyak lagi. Hal ini dikarenakan, sistem pengupahan yang

dijalankan berdasarkan sistem harian. Hal ini seperti yang

diungkapkan Ibu Suparmi yang menyatakan bahwa: “Harian,

sehari Rp. 50.000 per orang”.15

Sedangkan untuk kualitas rempah-rempah yang dihasilkan

oleh para petani mayoritas berkualitas sangat bagus, akan tetapi

ada beberapa jenis rempah-rempah yang gampang terserang hama

sehingga membusuk ketika akan dipanen. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Ibu Suprih yang menyatakan bahwa: “Kalau

13 Hasil wawancara dengan Ibu Sarmini Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei 2019.
14 Hasil wawancara dengan Ibu Jamini Petani di Desa Baosan Kidul, 08 Mei  2019.
15 Hasil wawancara dengan Ibu Suparmi Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei  2019.
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kualiatas sangat bagus untuk Kunyit tapi kalo Jahe biasanya sering

membusuk”.16

Untuk presentase kerusakan tanaman Jahe ini bisa

mencapai 50-70% hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Fitri

Aningsih yang menyatakan bawa: “Hampir separuh kalau Jahe dan

juga pernah mengalami hampir gagal panen juga banyak yang

busuk”.17

Sedangkan untuk rempah-rempah yang mengalami

kerusakan biasanya para petani membuangnya dan tidak ikut

dijual. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sarmini yang

menyatakan bahwa: “Ya dibuang, meskipun itu yang busuk cuma

satu rempang saja tidak ikut dijual kasian pembelinya”18

3. Dampak Produksi Rempah-Rempah terhadap Kesejahteraan

Petani Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Baosan

Kidul, Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Kesejahteraan hidup merupakan suatu hal yang menjadi

tujuan dari masyarakat umumnya. Kesejahteraan dalam hidup hanya

bisa dicapai apabila segala macam kebutuhan hidup untuk sehari-hari

terpenuhi. Kebutuhan ini sendiri terdiri dari tauhid, sandang, pangan

dan juga papan. Kebutuhan hidup tersebut menjadi tolak ukur

16 Hasil wawancara dengan Ibu Suprih Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei  2019.
17 Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Aningsih Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei

2019.
18 Hasil wawancara dengan Ibu Sarmini Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei 2019.
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terhadap kehidupan sosial ekonomi seseorang maupun sekelompok

orang.

Pembangunan tauhid ini sendiri menjadi hal yang paling

utama dan penting sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka

terlebih dahulu masyarakat benar-benar menjadikan Allah SWT

sebagai pelindung, pengayom, dan menyerahkan diri sepenuhnya

kepada sang Khalik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu

Maysaroh yang menyatakan bahwa: “Ya kalau ada musibah apa saja,

misalnya tanamanku tidak panen ya sabar dan tetap disyukuri aja

mungkin belum rejeki nduk”.19

Kehidupan bermasyarakat juga harus saling hormat

menghormati agar terciptanya keamanan dan kerukunan antar

tetangga. Kerukunan menyangkut keseimbangan sosial dalam

masyarakat, dimana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik

tanpa pertikaian, masyarakat juga harus memiliki rasa aman, nyaman

dan juga memiliki jati diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini

seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sutiti yang menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah aman tidak ada pencuri tidak seperti dikota rawan

kemalingan, ya nyaman-nyaman saja, ya sudah”.20

Dalam segi pendapatan yang dihasilkan oleh petani rempah-

rempah termasuk dalam kategori rendah sedangkan untuk konsumsi

pengeluaran masyarakat di Desa Baosan Kidul ini cenderung sedang.

19Hasil wawancara dengan Ibu Maysaroh Petani di Desa Baosan Kidul, 08 Mei  2019.
20 Hasil wawancara dengan Ibu Sunarti Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei  2019.
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Hal ini seperti yang diungkapkan ole Ibu Sutini yang menyatakan

bahwa: “Kalau hanya mengandalkan pendapatan dari rempah-rempah

sebesar Rp. 500.000 - Rp. 600.000 hanya cukup untuk makan sehari-

hari saja tapi kalau pengeluaran selalu membengkak antara Rp.

1000.000 – Rp. 2000.000 per bulannya”.21

Selain pendapatan dan juga konsumsi pengeluaran

infastruktur juga sangat berperan penting dalam mensejahterakan

masyarakat. Dengan adanya pembangunan infrastruktur maka akan

banyak manfaat dan kenyamanan yang bisa dirasakan masyarakat.

Ketika masyarakat sudah merasakan manfaat dan kenyamanan dari

infrastruktur yang ada maka segala sendi kehidupan pun akan semakin

berjalan lancar. Saat segala sendi kehidupan berjalan lancar maka

kesejahteraan masyarakat pun akan bisa terwujud. Hal ini terjadi

karena keberadaan infrastruktur bisa membuat roda perekonomian

bergerak dengan lancar.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Paikem

yang menyatakan bahwa: “Untuk masjid ya alhamdulillah ada, ya

dekat kalau mau ke masjid meskipun masjidnya belum jadi, trus

pusdes ya ada tapi belum lengkap peralatannya, trus jalannya ya sulit

banyak yang rusak”.22

Pendidikan merupakan modal dasar dalam mencapai

kehidupan yang sejahtera. Pendidikan sendiri berguna untuk mengejar

21 Hasil wawancara dengan Ibu Sutini Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei  2019.
22 Hasil wawancara dengan Ibu Paikem Petani di Desa Baosan Kidul, 07 Mei  2019.
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semua yang ditargetkan oleh seseorang dalam hidupnya sehingga

tanpa pendidikan maka logikanya semua yang diimpikannya akan

menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Memang tidak semua orang

yang berpendidikan sukses dalam hidupnya tetapi jika dilakukan

perbandingan, maka orang yang berpendidikan lebih jauh banyak

yang bisa mencapai kesuksesan daripada orang yang belum pernah

merasakan pendidikan baik itu formal maupun non formal.

Masyarakat di Desa Baosan Kidul ini juga cukup

mementingkan pendidikan dalam keluarga mereka. Seperti yang

diungkapkan oleh Ibu Tukiyem yang menyatakan bahwa: “Anak juga

sekolah sampai SMA akan tetapi sekarang sudah bekerja”23

Selain pendidikan kesehatan juga sangat penting, karena

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Desa Baosan

Kidul ini harus bekerja dengan keras sehingga tingkat kesehatan

sangat penting. Hal ini sesuai yang diungkapakan oleh Ibu Suprih

menyatakan bahwa: “Sehat semua tidak ada yang sakit”.24

23 Hasil wawancara dengan Ibu Tukiyem Petani di Desa Baosan Kidul, 08 Mei  2019.
24 Hasil wawancara dengan Ibu Suprih Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei  2019.
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BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Budidaya Rempah-Rempah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Studi pada Desa Baosan Kidul, Kecamatan Ngrayun Kabupaten

Ponorogo

Peningkatan produksi pertanian apabila ingin meningkatkan

pendapatan petani merupakan keharusan dalam pembangunan pertanian.

Kulitas dan kuantitas yang baik dari produk pertanian yang dihasilkan

petani sangat mempengaruhi pendapatan petani. Pasar sangat menuntut

kualitas produk sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan

tingkat pendapatan masyarakat.

Produksi rempah-rempah di Desa Baosan Kidul, Kecamatan

Ngrayun Kabupaten Ponorogo tentunya perlu suatu peningkatan produksi

pertanian yang lebih baik dengan mendasari tingkat kemampuan petani

sehingga mampu meningkatkan kualiatas produksi rempah-rempah yang

berkualitas baik. Di karenakan peningkatan produksi pertanian rempah-

rempah dapat mempengaruhi kesejahteraan para petani. Dengan

menjalankan pengelolaan proses produksi rempah-rempah yang semakin

baik, maka pendapatan para petani akan semakin meningkat.

Pengambilan keputusan bidang produksi mempunyai lima

tanggung jawab keputusan utama, yaitu proses, kapasitas, persediaan,

tenaga kerja, dan mutu untuk mencapai keputusan yang dibuat secara tepat

dan cepat sasaran. Demikian pula pada peningkatan kesejahteraan petani

71
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yang dapat dilihat dalam peningkatan produksi pertanian rempah-rempah.

Dalam pertanian diperlukan pengambilan keputusan produksi.

Produksi merupakan seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang

pada akhirnya ditunjukkan pada kemakmuran masyarkat. Taraf hidup atau

kemakmuran masyarakat ditentukan oleh perbandingan jumlah hasil

produksi yang tersedia dari jumlah penduduk. Konsep produksi dalam

pandangan Islam tidak jauh berbeda dengan produksi secara umum. Pada

dasarnya ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur’an dan as-Sunnah serta

Ijma’ ulama banyak mengajarkan bahwa produksi sebagai proses

peningkatan utility suatu barang. Dalam hal ini konsep produksi Islam

merupakan langkah awal dalam menghasilkan suatu barang atau benda

yang terdiri dari proses, tenaga kerja, dan mutu.

1. Proses

Keputusan-keputusan dalam kategori ini menentukan proses

fisik atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk berupa

barang atau jasa. Keputusan ini mencangkup lokasi, fasilitas, dan lay-

out serta pemeliharaan mesin dan penanganan bahan baku.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses

produksi adalah:

a) Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang

tercela (haram).

b) Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada

kezaliman, seperti riba.
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c) Segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan

bagi masyarakat.

d) Memelihara lingkungan.

Dalam hal ini proses yang dilakukan oleh para petani rempah-

rempah sudah sesuai dengan prinsip proses produksi yang mana para

petani yang ada di Desa Baosan Kidul ini menjual barang yang halal

berupa rempah-rempah dan tidak ada unsur riba didalamnya. Para

petani juga tidak pernah menimbun hasil dari pertanian mereka, hal ini

dapat dibuktikan dengan cara mereka memanen rempah-rempah, yaitu

ketika mereka akan menjualnya baru akan dipanen biasanya para

petani ini menjual hasil dari pertanian mereka yang berupa rempah-

rempah dalam kurun waktu 5 hari sekali. Serta para petani ini juga

sangat memilhara lingkungan dengan tidak membiarkan ladang

mereka kosong tanpa ada tanaman.

2. Tenaga kerja

Islam mengangkat nilai tenaga kerja dan menyuruh orang

bekerja baik untuk mencapai penhidupan yang layak dan menghasilkan

barang atau jasa yang menjadi keperluan manusia maupun amal yang

bersifat ibadah semata-mata kepada Allah swt. Seperti yang tertera

dalam surat At-Taubah ayat 105.

Kerja merupakan kemuliaan dan kebanggaan bagi seorang

pekerja muslim dan segala keahlian yang diperlukan untuk kehidupan

dan kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam hal ini tenaga kerja
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yang dilakukan oleh para petani sudah sesuai dengan nilai Islam.

Dilihat dari kelayakan upah para pekerja dimana biasanya para pekerja

dalam satu hari diupah Rp. 50.000 dan juga biasanya mereka dikasih

makan dan minum oleh orang yang menyewa tenaga mereka.

3. Mutu

Kualitas dalam Islam tidak berarti hanya memproduksi produk

berkualitas agar konsumen merasa puas, tetapi lebih dari itu

mencangkup keseluruhan aspek kualitas individu, organisasi dan

masyarakat, sehingga hasilnya dapat bermanfaat untuk kesejahteraan

seluruh umat manusia.

Dalam Islam kualitas lebih penting dibandingkan dengan

kuantitas. Kualitas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bukan

hanya pada masalah yang besar tetapi juga dalam masalah kecil seperti

dalam rempah-rempah, kondisi kualitas yang tinggi diterapkan dengan

rempah-rempah dalam keadaan segar, bersih yang dimaksud tidak ada

serangan hama, tidak ada serangan jamur keriput, tidak ada bercak.

Tetapi, dalam kondisi ini bukan berarti kuantitas tidak diperhitungkan,

kuantitas tetap diperhitungkan jika telah memenuhi kriteria mutu/

kualitas, yaitu dilakukan sesuai dengan risalah al-Qur’an dan Hadis.

Dalam hal ini kualitas rempah-rempah yang dijual para petani

sudah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan dalam Islam

yang mana para petani ketika akan menjual rempah-rempah mereka

membersihkan akarnya serta tanah yang menempel ketika rempah-
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rempah dipanen. Selain itu, para petani juga akan membuang hasil dari

panen rempah-rempah yang memiliki cacat seperti keriput dan juga

busuk.

B. Analisis Dampak Produksi Rempah-Rempah terhadap Kesejahteraan

Petani Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Baosan Kidul,

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

kesejahteraan dalam hal ini adalah aspek yang penting dari

kuaitas manusia secara keseluruhan. Keadaan lingkungan dan tingkat

perekonomian menjadi gambaran kesejahteraan masyarakat. Adapun

tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi

masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan yang

banyak, menciptakan keadilan dan pembangunan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dibangun bertujuan untuk mengembangkan

kualitas keluarga agar dapat memiliki rasa aman, nyaman, tentran dan juga

memiliki harapan masa depan yang baik daam mewujudkan kesejahteraan

lahir dan baitin. Dalam hal ini Badan Pusat Statistika engukur tingkat

kesejahteraan menjadi beberapa indikator diantaranya sebagai berikut:

1. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat

yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan

angota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya

dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan
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kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan dibedakan

menjadi 3 item, yaitu:

a) Tinggi > Rp. 5.000.000

b) Sedang Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000

c) Rendah < Rp. 1.000.000

Pendapatan petani rempah-rempah tergantung dari banyak

tidaknya rempah-rempah yang dipanen, rata-rata para petani dalam

kurun waktu satu bulan hanya dapat menjual 4-5 kali hal ini didasarkan

pada hari pasaran yang mana mereka hanya menjual rempah-rempah

setiap 5 hari sekali. Sedangkan dalam waktu sekali memanen petani

tidak lebih dari 50 kg Kunyit sedangkan untuk Jahe hanya mampu

panen dibawah 20 kg itupun tidak setiap 5 hari sekali mereka jual.

Tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para petani ini

tergolong rendah, yakni < Rp. 1.000.000, akan tetapi dalam hal ini

sebagian dari petani memiliki kegian lain, yaitu berdagang dan

kebanyakan dari kepala keluarga yang petani juga bekerja di luar Jawa.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Sutini

sebagai salah satu petani rempah-rempah, beliau mengatakan bahwa

pendapatan yang dihasilkan dari penjualan rempah-rempah dalam

waktu satu bulan kurang dari Rp. 1.000.000. Beliau mengatakan

pendapatan yang ia peroleh dari hasil menjual rempah-rempah hanya

berkisar Rp. 500.000 – Rp. 700.000 saja hal ini tergantung dari
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banyak atau tidaknya rempah-rempah yang dipanen setiap bulannya.1

Jika dilihat dari data sebar angket yang dilakukan peneliti dapa

dikatakan bahwapendapatan masyarakat petani rempah-rempah dapat

dikaegorikan dalam pendapatan tingkat rendah.

2. Konsumsi Pengeluaran

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari dua, yaitu

pengeluran pangan dan non pangan, untuk mengukur tingkat

pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat dari besar jumlah

pengeluran tersebut. Petani rempah-rempah memiliki tingkat

pengeluaran konsumsi yang berbeda. Dilihat dari pendapatannya yang

tidak menentu dan dilihat dari hasil panen rempah-rempah.

Berdasarkan hasil dari data penelitian pengeluaran

konsumsi rumah tangga dalam kebutuan pokok dan non pokok

informan rata-rata menjawab Rp. 1.000.000 sampai Rp. 3. 000. 000

dari hasil pernyataan 10 informan menyebut bahwa dari 8 responden

memiliki usia anak sekolah sedangkan untuk 2 anaknya sudah tidak

bersekolah lagi atau sudah tamat.

Dalam hal ini pengeluaran rumah tangga mengalami

peningkatan karena harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya

semakin tinggi dan mahal. Pengeluaran rumah tangga informan terdiri

dari biaya konsumsi sehari-hari, namun untuk kebutuhan biaya non

pangan jauh lebih banyak disbanding biaya pangan. Sejauh ini untuk

1 Hasil wawancara dengan Ibu Sutini Petani di Desa Baosan Kidul, 06 Mei  2019.
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pengeluaran pendidikan dan kesehatan setiap informan berbeda-beda.

Pengeluaran rumah tangga ini juga dipengaruhi oleh jumlah keluarga

yang harus ditanggung informan. Semakin banyak jumlah anggota

keluarga maka semakin besar pula pengeluaran yang harus dibayar

perbulannya.

3. Pendidikan

Pendidikan sendiri merupakan sebuah bimbingan ataupun juga

bisa disebut pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada

perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan

agar anak cukup melakukan tugas hidupnya sendiri tidak dengan

bantuan orang lain. Oleh karena itu, disetiap level maupun kegiatan

pendidikan harus didasari dan direncanakan secara baik.

Berdasarkan kuisoner yang disebarkan oleh peneliti, diketahui

bahwa tingkat pendidikan petani rempah-rempah pada tingkat SD 5

orang, tingkat SMP 2 orang, tingkat SMA 2 orang dan yang tidak lulus

SD 2 orang. Dapat dilihat dari tingkat pendidikan informan, yaitu

tingkat pendidikan mereka tergolong asih kurang, dikarenakan

kurangnya biaya dan kesadaran akan pendidikan untuk melanjutkan

kejenjang yang lebih tingga serta desakan orang tua yang ingin

anaknya segera menikah.

4. Perumahan

Data statistic perumahan dalam konsumsi rumah tangga,

mengatakan bahwa perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat
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berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik.

Berdasarkan hasil dari informan menjawab lahan yang mereka tempat

tinggali adalah milik sendiri. Dilihat dari indikator perumahan dapat

dilihat bahwa:

a. Kondisi Dinding

Pada saat peneliti melakukan wawancara dirumah kondisi dinding

rumah 9 dari 10 orang sudah menggunakan batu-bata sedangkan

untuk informan 1 masih menggunakan kasibut.

b. Kondisi Lantai

Kondisi lantai 8 dari 10 informan dikatakan memiliki kondisi antai

yang baik, hal ini ditunjukkan bahwa material lantai yang sudah

menggunakan keramik sedangkan untuk yang 2 rumah masih

berlantaikan tanah.

c. Kondisi Atap

Kondisi atap 10 dari 8 informan sudah menggunakan genting

sedangkan untuk 2 informan masih menggunakan asbes.

5. Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan dimana badan, jiwa dan sosial

merasa sejahtera yang memungkinkan setiap orang mampu hidup

produktif secara ekonomis. Dalam dinyatakan dengan pengeluaran

rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter,

perawatan, termasuk didalamnya obat-obatan. Berkaitan dengan
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pelayanan kesehatan di Desa Baosan Kidul memiliki pelayanan

kesehatan berupa pusdes yang lumayan terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan dari data yang peneliti lakukan kepada informan

dapat disimpulakan bahwa hampir dari semua informan apabila

merasa sakit maka mereka memilih membeli robat di warung sesuai

dengan sakit yang dirasakan dan untuk penyakitnya sendiri merupakan

penyakit yang ringan dan biasa sehingga mereka tidak terlalu khawatir

dengan penyakitnya. Sedangkan untuk penyakit yang serius tidak ada

maka pengeluaran akan biaya rumah sakit tidak terlalu besar. Dalam

hal gizi memiliki kecukupan asuan dalam keluarga. Hal ini

menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga petani rempah-rempah

ini sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi dan memiliki kondisi

kesehatan yang bagus.

Dilihat dari kepemilikan MCK dapat dilihat bahwa informan yang

sudah mempunyai MCK di dalam rumah hanya 1 orang saja untuk sisanya

berada di luar rumah. Adapun rumah yang dimiliki oleh para petani ada

yang terbuat dari kasibut dan juga bata. Akan tetapi rumah yang dibangun

ini mereka bukan dari hasil pertanian mereka melainkan hasil dari

merantau. Dalam hal ini tempat tinggal mereka sudah menggunakan atap

genteng, dinding tembok dan juga lantai keramik meskipun masih ada juga

informan yang lantainya belum dikeramik.

Pencapaian kesejahteraan tidak hanya berpatok pada pemenuhan

rumah yang layak akan tetapi juga pemenuhan akan pendidikan,
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kesehatan, serta keterkaitan dengan tingkat pendapatan dan pengeluaran.

Berdasarkan 5 indikator kesejahteraan diatas mengenai petani rempah-

rempah dilihat dari aspek pendapatan petani memiliki pendapatan yang

cukup rendah dan juga dilihat dari indikator kesejahteraan lain terdapat

indikator yang tidak dapat terpenuhi seperti masih ada sarana perumahan

yang kurang bagus, dan juga masih ada perumahan yang berlantaikan

tanah serta kondisi MCK masih berada diluar rumah.

Maka disini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan

petani rempah-rempah berada pada tingkat kesejahteraan III dilihat dari

teori, yaitu jika keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan

dasar dan kebutuhan sosial pesikologinya, akan tetapi belum memenuhi

keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk

peningkatan pengetahuan aama, interaksi dengan anggota keluarga dan

juga lingkungannya, serta akses kebutuhan akan informasi. Mengenai

tingkat kesejahteraan masyarakat yang sewaktu-waktu bisa berubah secara

signifikan.

Pertanian sendiri merupakan sarana bagi masyarakat di Desa

Baosan Kidul yang digunakan mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam

hidup mereka. Selain itu pertanian juga pencarian utama dalam masyarakat

di Desa Baosan Kidul ini. Dilihat dalam pandangan ajaran Islam tidak

terlepas dari nilai keadilan, dari hasil penelitian nilai keadilan belum

terlaksana sebagaimana mestinya dimana belum adanya peran pemerintah

dalam pertanian rempah-rempah tersebut. Padahal mereka bertani sudah
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puluhan tahun lamanya tetapi belum terlaksana bantuan yang diberikan

oleh pemerintah seperti pinjaman maupun bantuan alat untuk penambahan

modal. Berdasarkan hasil observasi peralatan serta benih yang ditanaman

merupakan hasil yang halal bukan dari hasil mencuri.

Dilihat dari tingkat pendapatan yang tidak merata dan kurang adil

dikarenakan rempah-rempah yang dihasilkan tidak menentu dikarenakan

tidak adanya target setiap bualannya sehingga mempengaruhi

kesejahteraan petani. Dalam hal ini sesuai dengan kata adl yang memiliki

arti “seimbang” yaitu keseimbangan.

Dikatakan seimbang apabila setiap manusia memiliki

keseimbangan yang tidak memiliki kadar baik itu kadar yang berlebihan

maupun kadar yang berkurang dari segala aspek. Dalam hal ini dikatakan

tidak adil karena pendapatan yang di dapat petani tidak sesuai dengan apa

yang dikerjakan. Bertani memiliki tingkat resiko yang tinggi serta

pendapatan yang didapat tidak seberapa ketimbang pengorbanan para

petani.

Dimana dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan

kehidupan yang layak bagi kaum muslimin merupakan kewajiban syar’i

yang mana jika disertai dengan ketulusan niat akan naik pada level tingkat

ibadah. Terealisasinya pengembangan ekonomi di dalam Islam adalah

dengan keterpanduan antara upaya-upaya individu dan upaya pemerintah.

Dimana peran individu sebagai asas dan pemerintah sebagai pelengkap.

Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat
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dari ketidakadilan., selain itu negara juga berkewajiban memberikan

jaminan sosial agar seluruh mayarakat hidup secara layak.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan itu tidak melulu

diukur dari materi atau terpenuhinya kebutuhan jasmani seperti makan dan

tempat tinggal. Akan tetapi, dalam ekonomi Islam kesejahteraan lebih

ditetankan kepada spiritual, yakni ketenangan serta kenyamanan hati juga

dalam berekonomi konvensional berbicara mengenai bagaimana

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, maka dalam ekonomi Islam

lebih mengarahkan bagaimana berekonomi memberikan manfaat yang

baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam

QS. AL-Quraisy ayat 4.

Dalam ayat tersebut terdapat tiga indikator ekonomi masyarakat,

yakni Menyaembah Tuhan, menghilangkan rasa lapar, dan menghilangkan

rasa takut. Para petani yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi

terhadap Tuhannya akan merasakan sebuah kesejahteraan di dalam

hidupnya. Serta mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut adalah

salah satu tanda bahwa petani sudah mencapai taraf hidup sejahtera sesuai

dengan hakikat pandangan Islam.

Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk membangun

material dari individu masyarakat dalam sebuah negara, tetapi juga

memperhatikan pembanguanan aspek-aspek lain yang merupakan susunan

penting bagi kehidupan sejahtera dan bahagia. Al-Qur-an mendefinisikan

tentang kesejahteraan yang mengatakan bahwa kesejahteraan individu
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yang mempunyai tauhid yang kuat kemudian tercukupi kebutuhan

dasarnya sehingga suasana menjadi aman, nyaman, dan tentram.

Berdasarkan masalahnya pertanian yang ada di Desa Baosan

Kidul ini memiliki manfaat bagi kehidupan orang banyak untuk memenuhi

kebutuhan akan ibadah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan

semacamnya yang merupakan bentuk dari pemeliharaan jiwa masyarakat.

Kemudian terpenuhinya pendidikan sebagai pemeliharaan akal. Menurut

Imam Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan

sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki utility individu dan sosial melalui

kebutuhan (dururiyat), kesenagan atau kenyamanan (hajiyat), kemewahan

(tahsiniat), dan pelengkap (kamili).

Kebutuhan dharuriyat, bagi masyarakat Desa Baosan Kidul

adalah kebutuhan paling dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan

harta benda. Bagi informan kelima poko tersebut sudah dapat terpenuhi,

berarti mereka sudah mendapatkan kemaslahatannya. Kebutuhan hajiyat,

merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan

serta menghilangkan kesulitan yang menyebabkan bahaya dan ancaman,

dalam hal ini Desa Baosan Kidul sudah memenuhi unsur kesenangan serta

memiliki kehidupan yang nyaman, itulah yang dirasakan para informan

yang telah mendapatkan pendapatan yang lumayan dalam memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tahsiniyat, merupakan kebutuhan-

kebutuhan yang berfungsi sebagai penghias yang didalamnya terdapat

kenikmatan hidup yang berbeda pada tingkatnnya diatas kebutuhan
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dharuriyat dan hajiyat. Dalam hal ini seseorang dalam memenuhi

kebutuhannya bukan hanya kebutuhan dharuriyat saja melainkan juga

harus memenuhi kebutuhan yang lain seperti kamili (pelengkap) dalam hal

ini budidaya rempah-rempah belum bisa memenuhi kebutuhan pelengkap

lainnya.

Dari kebutuhan tersebut para informan sudah mampu memenuhi

kebutuhan dharuriyat dan hajiyat saja sedangkan untuk kebutuhan

tahsiniyat dan kamili belum mampu terpenuhi. Ekonomi Islam tidak hanya

berorientasi untuk membangun fisik material dari individu masyarakat

dalam negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek

lain yang merupakan juga elemen penting bagi kehidupan sejahtera dan

bahagia. Begitulah al-Qur’an secara sempurna mendefinisikan tentang

kesejahteraan, yaitu kesejahteraan individu-individu yang mempunyai

tuhid yang kuat kemudian tercukupi kebutuhan dasarnya dan tidak

berlebih-lebihan, sehingga suasana menjadi aman, nyaman dan tentram.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis, maka dapat diambil

beberapa kesimpulan:

1. Analisis budidaya rempah di Desa Baosan Kidul dilakukan dengan

pengembangbiakan tanaman dari bibit menjadi tanaman yang dapat

dijual dan ditanam kembali pada tahun berikutnya. Budidaya ini telah

melibatkan banyak tenaga kerja. Hasil dari budidaya ini telah

dipisahkan berdasarkan kualitasnya.

2. Dampak dari produksi rempah-rempah di Desa Baosan Kidul hanya

mampu memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari tetapi belum

memberikan dampak positif untuk kebutuhan tahsiniyat dan kamili.

B. Saran

1. Bagi petani harus lebih meningkatkan lagi proses, tenaga kerja

dilibatkan lebih banyak lagi, mutu lebih berkualitas tidak hanya

memisahkan antara yang busuk dengan yang tidak busuk tetapi besar,

kecil hasil papanen juga harus diperhatikan.

2. Bagi pemerintah untuk memberikan motivasi berupa sosialisasi kepada

para petani untuk lebih inovatif terhadap hasil dari budidaya rempah-

rempah.
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