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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Usaha Alternatif  

Usaha merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau 

badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, 

daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Sedangkan alternatif adalah pilihan di 

antara dua atau beberapa kemungkinan. Jadi, usaha alternatif merupakan 

kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud dengan 

melakukan pilihan lain dengan meninggalkan ataupun tidak usaha yang 

sebelumnya. 

Berbagai usaha alternatif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga merupakan dorongan dari kemauan, keinginan dan berusaha 

semaksimal mungkin guna tercapainya atau terpenuhinya kebutuhan hidup.
7
 

Usaha alternatif tersebut juga dilakukan mengingat tuntutan untuk kebutuhan 

hidup sehari-hari dalam keluarga mereka yang semakin besar dan semakin 

kompleks pula. 

Tidak adanya kemauan, keinginan dan inisiatif seseorang dalam 

menghadapi tingginya kebutuhan hidup dan sempitnya peluang kerja sehingga 

                                                             
7
 Eklawati, “ Upaya Petani Karet dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Dusun 

Semidang Desa Sukamaju”, Sosiodev, volume 2 no 1, (April 2013) 2 
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kemelaratan rumah tangga atau keluarga terbuka lebar. Oleh karena itu untuk 

memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup, masyarakat harus sebisa-

bisanya bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Usaha alternatif merupakan bagian dari pengembangan masyarakat 

dimana usaha alternatif dilakukan menurut prakarsa sendiri dengan 

mengidentifikasikan kebutuhannya, menggali dan memanfaatkan sumber daya 

yang ada untuk kesejahteraan sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat H.M. 

Ya’kub bahwa pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan. 

Proses tersebut mencakup tiga aktivitas penting, yaitu:
8
 

a. Membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini subyektif 

dan memihak kepada masyarakat lemah atau masyarakat tertindas 

dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran 

sehingga sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan 

diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.  

b. Berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasikan masalah yang 

dihadapi. 

c. Menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat 

menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang 

sedang dihadapinya. 

 

                                                             
8
 Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 
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2. Petani Karet 

Dalam memenuhi kebutuhan, sebagian besar penduduk Indonesia 

bermata pencaharian bercocok tanam. Oleh karena itu Indonesia mendapat 

julukan negara agraris. Arti dari pertanian atau agraris adalah kegiatan 

kemanusiaan mengusahakan tanah dengan maksud untuk memperoleh hasil 

tanaman atau hasil hewan, tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan 

tanah tersebut untuk mendatangkan hasil selanjutnya.
9
 Dalam artian ini, orang 

yang melakukan usaha baik itu dengan tanaman ataupun ternak itu adalah 

dengan tujuan tertentu untuk menyelenggarakan hidupnya sepanjang masa, 

turun temurun, setidaknya bukan untuk satu dua tahun saja. Tahun berikutnya 

ia sekeluarga harus menyelenggarakan hidup, anak harus dibesarkan, dan 

sebagainya.   

Di dalam pertanian kita mengenal kelompok:
10

 

a. Tuan tanah, yaitu orang yang memiliki tanah pertanian yang luasanya 

minimal 10 ha.  

b. Petani kaya, yaitu orang memiliki tanah pertanian yang luasnya antara 

5 ha sampai 10 ha.  

c. Petani sedang, yaitu orang memiliki tanah pertanian yang luasnya 

antara 1 ha sampai 5 ha. 

                                                             
9
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d. Petani miskin, yaitu orang yang memiliki tanah pertanian kurang dari 

1 ha. Hasil pertaniannya tidak mampu mencukupi kebutuhan 

keluarganya. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dia harus 

mencari pekerjaan tambahan seperti menjadi buruh tani dari petani 

kaya, menjadi kuli bangunan, pedagang kelontong atau usaha sektor 

informal lainnya.  

e. Buruh tani, yaitu orang yang tidak mempunyai tanah sama sekali. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia menjual tenaga kepada tuan 

tanah, petani kaya atau melakukan usaha di luar sektor pertanian. 

Pertanian di Indonesia biasanya dikerjakan oleh petani di pedesaan. 

Mereka bekerja secara perorangan dengan tujuan memenuhi kebutuhan 

sehari-hari.  Berbagai macam pekerjaan dalam bidang pertanian diantaranya 

sebagian ada yang sebagai petani padi, sayuran, palawija maupun sebagai 

petani yang menghasilkan tanaman produksi, seperti petani sawit, coklat, kopi 

maupun karet. 

Petani karet adalah petani yang bekerja menyadap (memotong) batang 

karet sehingga menghasilkan getah kental (lateks) baik di kebun milik sendiri 

maupun milik orang lain. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan ketika hari 

hujan, sebab getah yang dihasilkan akan sulit untuk di tampung atau bahkan 

tidak bisa di tampung.  

Petani karet dalam hal ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 



13 

 

a. Petani karet sebagai pemilik, yaitu petani karet yang memiliki kebun 

karet namun mempekerjakan orang lain untuk menyadapnya 

(menyadapnya). Biasanya petani karet ini mempunyai kebun cukup 

luas sehingga mampu mempekerjakan orang lain untuk menyadap 

kebun karetnya. 

b. Petani karet sebagai penyadap yaitu petani karet di mana mereka tidak 

mempunyai kebun karet namun bekerja sebagai penyadap karet pada 

kebun orang lain. 

c. Petani karet sebagai pemilik dan sekaligus penyadap yaitu petani karet 

yang mempunyai kebun karet serta menyadapnya dengan sendiri. 

Alasannya adalah kebun yang dimiliki tidak begitu luas dan mampu 

untuk dikerjakan sendiri.  

3. Ekonomi Keluarga  

Keluarga atau rumah tangga sebagaimana pendapat Robert A Gordon 

merupakan elemen (unit) terkecil dari suatu proses ekonomi setelah individu, 

yang juga merupakan tempat berkumpulnya individu-individu yang memiliki 

kebutuhan terhadap tersedianya barang dan jasa guna mencukupi kebutuhan 

hidup yang ada. Sedangkan kumpulan keluarga akan membentuk suatu 

masyarakat yang tentunya akan terdiri dari lebih banyak individu-individu 

yang secara jelas memiliki kebutuhan hidup dan sarana untuk memenuhinya 
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yang semakin beragam serta berbeda antara satu dan yang lainnya.
11

 

Kebutuhan hidup berkaitan dengan kebutuhan ekonomi di mana kebutuhan 

tersebut perlu diusahakan agar mencapai kesejahteraan. 

Adam Smith menguraikan kehidupan ekonomi secara keseluruhan 

serta menunjukkan bagaimana semua berhubungan satu sama lain. Sejak itu 

jumlah pemikir ekonomi bertambah banyak dan akhirnya ilmu ekonomi 

mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai suatu cabang ilmu yang 

berdiri sendiri.  

Beberapa definisi dari ilmu ekonomi antara lain yaitu: 

a. Adam Smith menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah bahan kajian 

yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di 

dalam masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Bidang yang 

dipelajari oleh ilmu ekonomi sangat luas, yaitu tentang tingkah laku 

dalam masyarakat, dalam usahanya mencari nafkah dan segala apa 

yang berhubungan dengan itu.
12

 

b. Menurut Sastradipoera, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani 

“oikonomia”, yang artinya manajemen urusan rumah tangga, 

khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Di sini 

                                                             
11 Khoiruddin Ahmuatd, “Jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia”, Dalam 

https://ahmadkhoiruddinuad.wordpress.com/materi-2/bab-5/jenis-usaha-dan-kegiatan-ekonomi-di-

indonesia/, (diakses 26 April 2016). 
12 Muhammad Saner, “Upaya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Buluhcina 

Mandiri dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu 

Kabupaten Kampar”, ( Skripsi Program Sarjana Pengembangan Masyarakat Islam UIN SUSKA, 

Pekanbaru, 2013), 14 

https://ahmadkhoiruddinuad.wordpress.com/materi-2/bab-5/jenis-usaha-dan-kegiatan-ekonomi-di-indonesia/
https://ahmadkhoiruddinuad.wordpress.com/materi-2/bab-5/jenis-usaha-dan-kegiatan-ekonomi-di-indonesia/
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Sastradipoera lebih menekankan pada persoalan rumah tangga, dan 

fokus pada masalah pendapatan. Dalam konteks ini, tampak  bahwa 

pendapatan menjadi bagian sentral dari peistilahan ekonomi.
13

 

c. Istilah ekonomi berasal dari lingkungan keluarga, yaitu berasal dari 

bahasa Yunani “oikos” yang berarti rumah tangga, dan “nomos” yang 

berarti aturan, tata, ilmu. Jadi, arti kata aslinya adalah aturan atau 

pedoman untuk mengatur rumah tangga, atau “good management of 

the household”. Ini berarti bagaimana orang atau keluarga dapat 

dengan bijaksana mengatur rumah tangganya sedemikian rupa 

sehingga dari penghasilan yang tertentu dan terbatas semua kebutuhan 

hidup keluarga dapat tercukupi. Seperti dapat makan setiap hari, dapat 

berpakaian pantas, punya rumah tempat kediaman yang layak, 

mendapat pendidikan secukupnya, dan bila anggota keluarga 

menderita sakit mendapat pemeliharaan dan pengobatan seperlunya.
14

 

d. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial yang 

mempelajari perilaku manusia dalam usahanya untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kebutuhan manusia dapat dikatakan tak terhingga, 

sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan (barang dan jasa) sangat 

terbatas.
15

  

                                                             
13 Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris, ( 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 12 
14

 T. Gilarso, Op.cit, 60 
15
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e. Ilmu ekonomi termasuk kelompok ilmu sosial, yang objek studinya 

adalah manusia. Jadi, bagaimana manusia berprilaku untuk memenuhi 

kebutuhannya. Namun yang perlu diperjelas adalah sekalipun obyek 

studinya adalah perilaku manusia, agar tidak masuk kawasan ilmu 

psikologi, maka ilmu ekonomi tidak berusaha untuk menjelaskan 

(explanation)), melainkan lebih bersifat memprediksi (prediction) 

perilaku manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi. 

Misalnya ilmu ekonomi sangat berkepentingan dalam perilaku 

konsumen. Dalam hal ini ilmu ekonomi tidak menjelaskan perilaku 

konsumen tersebut secara psikologis, tetapi lebih menitik beratkan 

pada bagaimana memprediksi respon konsumen, dalam menanggapi 

adanya perubahan variabel atau fenomena harga suatu barang, 

jenis/sifat barang, pendapatan konsumen sebagai alat untuk 

memperoleh barang yang dibutuhkan dan sebagainya.
16

 

f. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang 

manusia dalam urusan hidup yang biasa. Karena persoalan ekonomi 

mempunyai segi yang sama, seseorang dapat, dengan 

memperhatikannya sampai pada definisi yang lebih sesuai. Persoalan 

ekonomi timbul dari penggunaan sumber yang langka untuk 

                                                             
16
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memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas. Kelangkaan tak 

dapat dihindarkan dan merupakan inti persoalan ekonomi.
17

 

g. Menurut P.A Samuelson seorang ahli ekonomi mengumpulkan 

sekurang-kurangnya lima buah definisi tentang ekonomi antara lain:
18

 

1) Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang 

menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-

sumber produksi (tanah, tenaga kerja, barang-barang modal dan 

pengetahuan teknik) yang langka dan terbatas jumlahnya, untuk 

menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikan kepada 

berbagai anggota masyarakat untuk mereka pakai. 

2) Ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan hidup 

mereka sehari-hari, mendapatkan dan menikmati kehidupan. 

3) Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah 

untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksi, 

4) Ilmu ekonomi adalah studi tentang kekayaan. 

5) Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara-cara perbaiki 

masyarakat. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu 

ekonomi merupakan suatu usaha seseorang, keluarga dan masyarakat 

                                                             
17

 Richard G. Lipsey, Pengantar Ekonomi Edisi keenam, (Jakarta: PT Bina Aksara 1986), 9 
18 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2002), 7 
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untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh pendapatan dengan alat 

pemenuhan berupa barang dan jasa sehingga dapat hidup secara sejahtera. 

Kebutuhan manusia dapat dibedakan dalam beberapa macam, antara 

lain: 

a. Kebutuhan menurut tingkatan atau intensitasnya terbagi atas 3 macam 

yaitu: 

1) Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus/wajib terpenuhi, 

artinya apabila kebutuhan tersebut  tidak terpenuhi, maka manusia 

akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Contohnya sandang 

(pakaian), pangan (konsumsi), papan (tempat tinggal), pendidikan 

(termasuk informasi umum), transportasi umum, keamanan, 

kebersihan umum (pengendalian polusi dan limbah berbahaya), 

dan pekerjaan (opsional sesuai dengan rentang usia). 

2) Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan yang pemenuhannya 

setelah kebutuhan primer terpenuhi, namun tetap harus dipenuhi, 

agar kehidupan manusia berjalan dengan baik. Contoh: pariwisata, 

rekreasi, hiburan. 

3) Kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah 

kebutuhan primer dan sekunder  terpenuhi. Contoh: mobil, sepeda 

motor, komputer, handphone, tablet dan lain-lain. 

b. Kebutuhan menurut waktunya 
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1) Kebutuhan sekarang, adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak 

bisa ditunda-tunda lagi atau kebuhan yang harus dipenuhi. Contoh: 

makan, minum, sandang, tempat tinggal, dan obat-obatan. 

2) Kebutuhan yang akan datang/masa depan  adalah kebutuhan yang 

pemenuhannya dapat ditunda, tetapi harus dipikirkan mulai 

sekarang. Contoh:tabungan. 

3) Kebutuhan tidak terduga, adalah kebutuhan yang disebabkann 

sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba/ tidak disengaja yang sifatnya 

insidental. Contoh: konsultasi kesehatan 

4) Kebutuhan sepanjang waktu, adalah kebutuhan yang memerlukan 

waktu lama. 

c. Kebutuhan menurut sifatnya 

1) Kebutuhan jasmani, adalah kebutuhan yang diperlukan untuk 

pemenuhan fisik/jasmani yang sifatnya kebendaan. Contoh: 

makanan, pakaian, olahraga, dan istirahat. 

2) Kebutuhan rohani, adalah kebutuhan yang diperlukan untuk 

pemenuhan jiwa atau rohani. Kebutuhan ini sifatnya relatif karena 

tergantung pada pribasi seseorang yang membutuhkan. Contoh; 

beribadah, rekreasi, kesenian, dan hiburan. 
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d. Kebutuhan menurut subyeknya 

1) Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang hanya  diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan seorang saja. Contoh: kebutuhan 

petani waktu bekerja berbeda dengan kebutuhan seorang dokter. 

2) Kebutuhan sosial (kelompok), adalah kebutuhan yang diperlukan 

untuk memenuhi kepentingan bersama kelompok. Contoh: 

siskamling, gedung sekolah, rumah sakit, dan jembatan serta 

berbagai contoh yang lainnya. 

Berbicara mengenai ilmu ekonomi, maka Ilmu ekonomi dapat dibagi 

dalam tiga klasifikasi yaitu: 

a. Ekonomi deskriptif (descriptive economics), yaitu mengumpulkan 

keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai suatu masalah 

ekonomi. 

b. Ekonomi terapan (applied economics) yaitu ilmu ekonomi yang 

mengaplikasikan (memanfaatkan) hasil-hasil pemikiran yang 

terkumpul dalam teori ekonomi (teori mikro atau makro) untuk 

menerangkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh ekonomi 

deskriptif. 

c. Teori ekonomi (economic theory atau economic principles), teori 

ekonomi ini dibagi menjadi dua jurusan, pertama teori ekonomi makro 

yang mempelajari perilaku negara, kelompok masyarakat secara 
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keseluruhan, bahasannya mencakup pendapatan nasional, kesempatan 

kerja, pengangguran, inflasi (kenaikan harga-harga), deflasi 

(penurunan harga-harga) moneter, anggaran pemerintah dan 

sebagainya. Kedua, teori ekonomi mikro membahas unit yang lebih 

kecil seperti perusahaan (firm) atau konsumen individual. Seringkali 

ekonomi mikro disebut sebagai teori harga karena berkenaan secara 

langsung bekerjanya sistem harga dan pengaruh dari sistem harga.
19

 

Masalah pokok dalam perekonomian adalah masalah kekurangan. 

Kelangkaan atau kekurangan tersebut berlaku sebagai akibat dari 

ketidakseimbangan diantara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor 

produksi yang tersedia di dalam masyarakat. Di satu pihak, dalam setiap 

masyarakat selalu akan terdapat keinginan yang relatif tidak terbatas untuk 

menikmati berbagai jenis barang yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Sebaliknya, di lain pihak, sumber-sumber daya atau faktor-faktor 

produksi yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut 

adalah relatif terbatas. Oleh karenanya masyarakat tidak bisa mendapat dan 

menikmati semua barang yang mereka idam-idamkan.
20

 

Kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk 

memperoleh dan mengkonsumsikan barang dan jasa. Keinginan ini dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu keinginan yang disertai oleh kemampuan 
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untuk membeli barang dan jasa yang diingini dan keinginan yang tidak 

disertai kemampuan untuk membeli. Keinginan yang disertai dengan 

kemampuan untuk membeli dinamakan permintaan efektif.
21

 

Namun demikian, semua orang pasti punya kebutuhan dasar. Apa 

yang disebut kebutuhan dasar adalah sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan 

menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, 

sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja dari sekian 

banyak kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka munculllah kondisi 

“keterbelakangan absolut”. Oleh karena itu, fungsi dasar dari semua kegiatan 

ekonomi pada hakekatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin 

perangkat dan bekal guna menghindari segala kesengsaraan dan 

ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan, sandang, papan, 

kesehatan, dan keamanan baik dalam bentuk barang maupun jasa.
22

  

Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang digunakan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda 

lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh salah satu barang 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah beras. 

Sedangkan contoh salah satu barang yang akan digunakan untuk 

menghasilkan barang lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah 

mesin-mesin. Jasa tidak dapat digolongkan sebagai suatu barang, karena tidak 
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berwujud, tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Contohnya perbankan, jasa bengkel dan lain-lain.
23

 

Terdapat banyak cara untuk menggolongkan jenis-jenis barang dalam 

perekenomian. Pertama sekali perlu dibedakan di antara barang ekonomi dan 

barang cuma-cuma. Barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha 

untuk memperolehnya seperti beras, makanan, dan barang-barang produksi 

pabrik. Sedangkan barang cuma-cuma seperti udara, oksigen, sinar matahari 

dan air hujan adalah barang yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan 

memproduksi. Barang ekonomi dapat pula dibedakan menjadi barang 

konsumsi (contoh: makanan, pakaian, dan sepeda motor), barang modal 

(contoh: peralatan bengkel dan bangunan perkantoran), dan barang setengah 

jadi (contoh: tepung gandum, karet, dan minyak kelapa sawit).
24

 

Seterusnya, dalam teori ekonomi terdapat dua cara penggolongan lain, 

yaitu berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia, dan 

berdasarkan penggunaan barang tersebut oleh masyarakat.
25

 

Dalam sistem perekonomian yang berazazkan kekeluargaan untuk 

menuju pemerataan dan kesejahteraan rakyat, kemiskinan perlu ditanggulangi 

karena bisa menghambat pembangunan. Dalam rangka menganggulangi 
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kemiskinan ini dianjurkan sebagai kewajiban yang dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu: 

a. Kewajiban individu, yaitu bahwa setiap orang mempunyai peran untuk 

menanggulangi kemiskinan terutama kemiskinan yang terjadi pada diri 

sendiri. Apabila setiap individu berusaha dan mempunyai kesadaran 

untuk merubah keadaan pada dirinya sendiri, tentu ini akan berdampak 

pada berkurangnya kemiskinan pada masyarakat. 

b. Kewajiban orang lain atau masyarakat, yaitu masyarakat mempunyai 

kewajiban untuk menanggulangi kemiskinan baik dilakukan dengan 

sendiri maupun secara bersama-sama. 

c. Kewajiban pemerintah, adalah pemerintah mempunyai kewajiban dan 

peran yang sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan di 

negaranya, baik dengan mendorong setiap individu atau masyarakat, 

maupun memberikan bantuan fasilitas kepada individu ataupun 

masyarakat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan pembangunan ekonomi antara lain: 

a. Sumber Daya Alam 

Yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, 

keadaan iklim, hasil hutan, tambang, dan hasil laut sangat 
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mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal 

penyediaan bahan baku produksi. 

b. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan 

nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk 

yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil 

produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar 

produktifitas yang ada. Sumber daya manusia memegang peranan 

penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi sumber daya 

manusia maka semakin mendorong kemajuan suatu negara. Saat ini, 

peranan sumber daya manusia lebih menonjol dibandingkan dengan 

modal fisik dalam proses pembangunan ekonomi. 

Dalam buku lain, disebutkan bahwa sumber daya manusia disebut juga 

sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja bukan saja berarti jumlah buruh 

yang terdapat dalam perekonomian. Arti tenaga kerja meliputi juga 

keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Dari segi keahlian dan 

pendidikannya tenaga kerja dibedakan kepada tiga golongan: 

1) Tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan 

atau berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian dalam 

sesuatu bidang pekerjaan. 
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2) Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang mempunyai 

keahlian dari pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir 

mobil, tukang kayu, dan tukang memperbaiki TV dan radio. 

3) Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai 

pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu 

seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi, dan insiyur. 

c. Sumber Daya Modal 

Modal adalah jumlah harga yang dipergunakan untuk menjalankan 

usaha seperti modal uang, barang dagangan bangunan, dan lain 

sebagainya. Sumber daya modal dipergunakan manusia untuk 

mengelola bahan mentah. Pembentukan modal dan investasi ditujukan 

untuk menggali dan mengelola kekayaan. Sumber daya modal berupa 

barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan 

kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga 

dapat meningkatkan produktifitas.  

d. Keahlian atau Kewirausahaan 

Keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan 

mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi 

(disebut juga proses produksi). Yang dimaksud dengan kewirausahaan  

adalah keahlian dan kemampuan pengusaha-pengusaha untuk 

mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Dalam 
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menjalankan usaha mereka para pengusaha akan memerlukan ketiga 

faktor produksi yang lain, yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. 

Keahlian kewirausahaan meliputi kemahiran para pengusaha untuk 

mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang lain tersebut 

sehingga usahanya berhasil dan berkembang serta dapat menyediakan 

barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. 

Berbagai usaha alternatif petani karet ( rubber farmer) dalam 

memenuhi kebutuhan keluarga antara lain:
26

 

a. Berdagang  

Berdagang atau dagang merupakan kegiatan menjual atau membeli 

suatu barang untuk memperoleh keuntungan. Petani karet melakukan 

usaha alternatif berdagang untuk memperoleh keuntungan agar 

kehidupan petani karet menjadi lebih baik dan mampu mencukupi 

kehidupan keluarganya. 

b. Menanam Sayur-Sayuran  

Menanam sayur-sayuran merupakan usaha alternatif dengan 

memanfaatkan lahan pertanian untuk menanam berbagai sayuran. Hal 

ini dilakukan mengingat pendapatan sebagai petani karet belum 

mencukupi kehidupan keluarganya. Selain itu, karena tingginya 

permintaan sayuran di pasaran. 
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c. Buruh Tani Sawit (dodos) 

Buruh tani sawit merupakan usaha lain petani karet untuk memperoleh 

pendapatan dengan lebih cepat. Hal ini karena upah menjadi buruh 

tani sawit diberikan langsung setelah pekerjaannya selesai dan 

pekerjaan tersebut biasanya selesai 2-3 hari.  

d. Berbagai usaha alternatif lainnya 

Usaha alternatif lainnya juga dilakukan petani karet meski tidak 

banyak yang melakukannyam seperti menjadi asisten rumah tangga, 

menjadi anggota kesenian kuda lumping, dan mengumpulkan rontokan 

buah sawit (brondol). 

B. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu atau penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti 

dalam melakukan penelitian  sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Pelacakan penelitian yang 

telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu membawa keuntungan bagi peneliti. Hal 

ini dapat menghindari adanya duplikasi pada tema penelitian. Sejauh mungkin 

peneliti hendaknya menghindari duplikasi. Selain itu, pelacakan terhadap penelitian 

terdahulu memungkinkan peneliti untuk memosisikan diri pada kedudukan penelitian 

yang tengah dilakukan. Pelacakan informasi tentang penelitian terdahulu dapt 
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dilakukan dengan melihat jurnal-jurnal penelitian, hasil penelitian, atau laporan 

penelitianm baik berupa skripsi, tesis, atau disertasi.
27

 

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti antara lain: 

1. Riani Miharja  

Nama peneliti Riani Miharja Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Judul penelitian Pengaruh Pendapatan Petani Karet terhadap Kesejahteraan 

Keluarga di Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai 

Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun penelitian 2014 

Hasil penelitian Terdapat korelasi / pengaruh positif searah yang signifikan 

kategori tingkat sangat kuat atau tinggi yaitu 1,49 (berkisar 

antara 0,90-1,00) antara tingkat pendapatan petani karet 

terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Gunung Kesiangan 

Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. 

Perbedaan 

penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Riani Miharja 

membahas tentang bagaimana pengaruh tingkat pendapatan 

petani karet terhadap kesejahteraan keluarga, sedangkan 

peneliti ingin mengetahui upaya yang dilakukan petani 

                                                             
27 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif, ( Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), 52 
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karet untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Selain itu, 

penelitian Riani Miharja bersifat kuantitatif, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat kualitatif 

dengan tempat penelitian yang berbeda pula. Persamaannya 

adalah sama-sama meneliti tentang petani karet. 

 

2. Muhammad Saner 

Nama peneliti Muhammad Saner 

Judul penelitian Upaya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) 

Buluh Cina Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu 

Kabupaten Kampar 

Tahun penelitian 2013 

Hasil penelitian  Dengan upaya yang dilakukan oleh UED-SP Buluhcina 

Mandiri maka berdampak baik bagi masyarakat artinya 

UED-SP telah memberika perubahan terhadap ekonomi 

masyarakat dan diterima dengan baik oleh masyarakat 

Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

Perbedaan 

penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Saner 

membahas tentang upaya yang dilakukan UED-SP 
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Buluhcina Mandiri dalam meningkatkan ekonomi 

masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan 

petani karet dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Selain 

itu, penelitian yang dilakukan oleh Saudara Muhammad 

Saner bersifat kuantitatif sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti bersifat kualitatif dengan tempat 

berbeda pula. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori hubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
28

  

Berdasarkan kajian teori di atas penulis merasa perlu untuk menguraikan 

Konsep Operasional dalam bentuk kerangka pikir tentang judul penelitian “Usaha 

Alternatif Petani Karet dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Sukaraja 

Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.  

 

 

 

 

                                                             
28 Sugino, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan (Mixed Metode), (Bandung: Alfabeta, 

2013) hlm. 60 
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Petani Karet tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarganya 

Petani Karet melakukan usaha alternatif lain untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya 

a. Berdagang 

b. Menanam sayur-sayuran 

c. Memanen buah milik orang lain 

d. Berbagai pekerjaan alternatif yang lain 

Dengan demikian yang di maksud dengan: 

1. Petani karet dalam penelitian ini adalah petani karet pemilik 

dan sekaligus penyadap. 

2. Sedangkan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

petani karet melakukan usaha alternatif lainnya. 


