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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Teori 

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan 

bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, 

gambaran sistematis ini dijabarkan dan dihubungkan antara variable yang satu 

dengan variable yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut 

ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.
8
 

1. Efektifitas 

Efektifitas diambil dari kata “efek” yang berarti akibat atau pengaruh, 

kata efektif berarti adanya pengaruh, akibat dari sesuatu, jadi efektifitas 

mengandung arti keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan 

sesuatu.
9
 

Menurut SP. Siagian efektif ialah tercapainya sasaran yang ditentukan 

pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang 

dialokasikan untuk berbagai kegiatan tertentu.
10

 

Menurut Sumaryadi efektifitas ialah seberapa baik pekerjaan itu 

dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan 

yang diharapakan. Ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat 

dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan 

efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya.
11

 

Menurut Mulyasa efektifitas adalah kesesuaian antara orang yang 

melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas ialah 

bagaimana suatu organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya 

dalam usaha mewujudkan tujuan operasinya. Lalu Menurut Lipham dan 

Hoeh mengemukakan efektifitas merupakan suatu kegiatan dari faktor 

                                                             
8
   Masri , Dkk. 2000.  Metode Penelitian Survai. Jakarta: 3pes. Hal. 48 

9  P&K, Departemen. Ibid. Hal.280 
10

 Sondang, P, Siagian. 2002. Manejemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.Hal.151 
11

 Nyoman, Sumaryadi. 2005. Efektifitas implementasi kebijakan otonomi daerah.jakarta: 

alfabeta   Hal. 105 
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untuk pencapaian tujuan, yang memandang bahwa efektifitas berhubungan 

dengan pencapainya tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi.
12

 

Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied Dan Egerton L. 

Ballachey Yang Dikutip Denim, Terdapat empat point utama dalam 

mengukur efektifitas, yaitu:  

a. Jumlah hasil yang dikeluarkan. Artinya hasil tersebut berupa kualitas atau 

bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil yang dimaksud 

dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dan pengeluaran. 

b. Tingakat kepuasan yang diperoleh. Artinya, karakteristik kepuasan antara 

lain dapat tercermin dari keterbukaan komunikasi, kerajinan, berkurangnya 

keluhan, kedisiplinan, dan lain-lain.  

c. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan kondisi yang kondusif 

dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas, cara 

kerja dan kemampuan. 

d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam 

suatu intens, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang 

tinggi. 
13

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan 

suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran 

mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat 

dikatakan bahwa efektifitas merupakan tingkat tercapainya tujuan dari aktifitas 

yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dengan indikator: 

1. Waktu yang digunakan merupakan lamanya program tersebut berhasil 

dalam mencapai target yang telah ditetapkan. 

                                                             
12

 Mulyasa. 2002. Manejemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal.83 
13  Sondang, p , Siagian. Op.Cit. hal.155 



10 
 

2. kesempatan masyarakat lain untuk memperoleh bantuan selanjutnya lewat 

dana bergulir  

3.  Sasaran program yang diberikan oleh pemda sudah sangat tepat untuk 

kelompok ternak di kelurahan bagan sinembah kota. 

4. Ketersediaan sara dan prasarana dalam menunjang keberhasilan program 

bantuan ternak tersebut. 

5. Merasa puasnya masyarakat tersebut dalam pencapaian program tersebut. 

2. Peningkatan Ekonomi. 

Ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

(need) dan keinginan (wants) untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. 

Hal ini menggambarkan bahwa kualitas kehidupan manusia sangat dipengaruhi 

oleh kegiatan atau fenomena ekonomi yang terjadi dimasyarakat tersebut. Prilaku 

masyarakat diarahkan dan motivasi oleh nilai-nilai dan faktor-faktor yang ada 

dimasyarakat, misalnya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumsi 

masyarakat dipengaruhi oleh hukum ekonomi.
14

 

Menurut professor P.A Samuelson seorang ahli ekonomi mgumpulkan 

sekurang-kurangnya lima buah definisi tentang ekonomi antara lain: 

1. ekonomi adalah suatu study mengenai bagaimana orang menjatuhkan 

pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produksi (tanah, 

tenaga kerja, barang-barang modal semisal mesin dan pengetahuan teknik) 

yang langka dan terbatas jumlahnya, untuk menghasilkan berbagai barang, 

serta mendistribusikan (membagikan) kepada berbagai anggota 

masyarakat untuk mereka pakai/konsumsi. 

2. ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan hidup mereka 

sehari-hari, untuk mendapatkan dan menikmati kehidupan. 

3. ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah seperti untuk 

mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dari produknya. 

4. ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan. 

                                                             
14

  Iskandar, Putong. 2001.  Pengantar Ekonomi Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal:14 



11 
 

5. ekonomi adalah suatu studi cara-cara memperbaiki masyarakat. 

Berdasarkan definisi diatas professor P.A Samuelson menyimpulkan bahwa 

ekonomi adalah suatu studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat 

menentukan pilihannya, dengan atau tanpa uang, untuk menggunakan sumber 

daya yang langka dan dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan 

berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan 

konsumsi sekarang dan yang akan datang kepada berbagai golongan dan 

kelompok didalam masyarakat.
15

  

Berbicara masalah ekonomi, ada tiga masalah pokok yang menjadi kajian ilmu 

ekonomi. 

a. produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan manfaat suatu barang, 

untuk meningkatkan manfaat tersebut, diperlukan bahan-bahan yang 

disebut faktor produksi. 

b. distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan, pendapatan yang 

diterima masyarakat akan menciptakan daya beli yang akan meminta 

barang-barang yang diperlukan kebutuhan hidup mereka. 

c. konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang-barang atau jasa dalam 

memenuhi kebutuhan hidup, barangbarang yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup ini tergantung dari pendapatan yang 

diperoleh
16

 

berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok 

ekonomi ialah produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan masyarakatnya sangat sulit 

dalam meningkatkan perekonomiannya. 

proses kegiatan ekonomi masyarakat disederhanakan menjadi empat 

sektor/bidang sebagai berikut: 

                                                             
15

  Suherman, Rasyidi. 2002. Pengantar Ilmu Ekonomi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal:7 
16  Soeharto. 2009. Teori Mikro Ekonomi. Yogyakarta: C.V. Andi Offest. Hal: 4-6 
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1. sektor rumah tangga: sektor ini mempunyai faktor-faktor produksi berupa 

tenaga kerja, modal, tanah, teknologi, dan uang. 

2. sektor perusahaan: sektor ini memproduksi barang atau jasa, untuk 

melakukan kegiatan produksi, diperlukan faktor-faktor produksi berupa 

bahan baku, modal, tenaga kerja, tanah. 

3. sektor pasar faktor produksi: pasar untuk menjual atau menyewakan 

faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. 

4. sektor pasar/jasa: pasar tempat penjualan barang atau jasa yang dihasilkan 

sektor perusahaan
17

 

berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan proses kegiatan ekonomi 

masyarakat terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pasar 

faktor produksi, dan sektor pasar/jasa.  

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Ekonomi: 

1. Sumber Daya Alam 

Yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, 

keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut, sangat 

mempengaruhi pertumbuhan industry suatu Negara, terutama dalam hal 

penyediaan bahan baku produksi. 

2. Sumber Daya Manusia 

Sumberdaya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan 

nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk.  Jumlah pendududuk 

yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil 

produksi, sementara kualitas pendududuk menentukan seberapa besar 

produktifitas yang ada. 

3. Sumber Daya Modal 

Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang dipergunakan untuk 

menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagang bangunan 

dan lain sebagainya. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk 

mengelola bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi 

                                                             
17  Ibid. hlm.6 
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ditujukan untuk menggali dan mengelola kekayaan. Sumber daya modal 

berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan 

kelancaran ekonomi karena barang-barang modal juga dapat 

meningkatkan produktivitas. 

4. Modal ditinjau sebagi salah satu cara faktor produksi, modal diartikan 

sebagai peralatan-peralatan yang digunakan oleh perusahaaan untuk 

mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. 

5. Keahlian Atau Kewirausahaan. 

Keahlian kewirausahaan dibutuhkan untuk mengelola bahan mentah 

dari alam menjadi suatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga 

sebagai proses produksi) 
18

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengarihi peningkatan ekonomi ialah sumber daya alam, sumber daya 

manusia, sumber daya modal,dan keahlian atau kewirausahaan. 

b. Ciri-Ciri Peningkatan Ekonomi 

1. Sumber Daya Alam 

Fartor utama yang mempengaruhi suatu perekonomian adalah sumber 

daya alam (utamanya tanah). Sumber daya tanah meliputi berbagai 

aspek, misalnya kesuburan tanah, letaknya, iklim, sumber air, kekayaan 

hutan, mineral, dan lainnya. Tersedianya sumber daya alam yang 

potensial akan menjamin berlangsungnya pertumbuhan secara lancar, 

sumber daya alam yang tersedia harus dimanfaatkan dan diolah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 

2. Akumulasi Modal 

Akumulasi modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok 

modal dalam jangka waktu tertentu. Pembentukan modal merupakan 

investasi dalam bentuk barang modal yang dapat digunakan untuk 

peningkatan output rill. 

                                                             
18

  Riyanti, Rika.  2016, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat”, Riau: Skripsi Program Sarjana Komunikasi Islam Iniversitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim. Hal: 21-22 



14 
 

3. Organisasi 

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam 

kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, 

buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya. 

4. Kemajuan Teknologi 

Perubahan pada teknologi telah meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja, modal dan faktor produksi lain.
19

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan ekonomi 

adalah terpenuhinya kebutuhan dan keinginan konsumsi seseorang dalam jangka 

waktu yang panjang. Adanya peningkatan ekonomi merupakan indikasi 

keberhasilan pembangunan ekonomi. Terdapat banyak faktor yang mendorong 

dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Diperlukan usaha untuk dapat 

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat. Dengan indikator peningkatan ekonomi:   

1)  Pendapatan kelompok tani meningkat untuk jangka waktu yang 

panjang. 

2) Pendapatan meningkat dari sebelum diberikannya program dan 

sesudah diberikannya bantuan program tersebut. 

3) Terpenuhinya konsumsi rumah tangga lewat program bantuan ternak. 

4) Menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang 

belum memiliki pekerjaan tetap. 

5) Meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa agar 

pembangunan di suatu negara merata.   

c. Masyarakat 

Masyarakat merupakan individu dan kelompok yang mendiami satu wilayah 

yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Pengertian masyarakat 

menurut para ahli, yaitu:  

                                                             
19
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1. Menurut Soerjono Soekanto. Masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut: 

a. manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang. 

b. bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia yang baru, 

sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan 

peraturan yang mengatur hubungan antara manusia. 

c. sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 

d. merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama 

menimbulkan kebudayaan, karena mereka merasa dirinya terkait satu 

sama lain. 

2. Menurut Karl Marx. Masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami 

ketegangan organisasi maupun perkembangan, karena adanya pertentangan 

antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi. 

3. Menurut Max Weber. Masyarakat adalah suatu struktur aksi yang pada 

pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warga 

sendiri. 

4. Selo Sumarjan. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan 

menghasilkan kebudayaan  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat ialah individu 

atau kelompok yang mendiami suatu wilayah yang telah membuat tatanan nilai-

nilai, kebudayaan, serta struktur organisasi dan membentuk ekonominya sendiri.
20

 

B. Kajian Terdahulu: 

1. misyati (Jurusan ekonomi islam fakultas syariah dan ilmu hukum ), 

penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 yang berjudul “ Efektifitas usaha 

kerupuk sagu indah makmur dikecamatan rangsang barat kabupaten 

kepulauan meranti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat”. Teori 

yang digunakan oleh peneliti ini adalah teori efektifitas, meliputi pengertian 

                                                             
20 Soerjono , Soekanto. 2000. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV Rajawali Pers. Hal.22 
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efektiftas, indikator efektifitas, faktor-faktor efektifitas, efektifitas karyawan 

yang lebih baik, dan usaha dalam pandangan ekonomi islam. Metode yang 

digunakan oleh penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 

menguraikan sesuai dengan jenis data, teknik pengumpulan data dan 

selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dijelaskan hasil dari 

penelitian ini telah mampu memberikan pekerjaan pada masyarakat yang 

tidak mempunyai pekerjaan tetap. Usaha ini juga ikut andil dalam 

membangun perekonomian masyarakat dan mengurangi tingkat 

pengangguran. Dan usaha ini sejalan dengan syariat islam dan sudah 

berdampak positif bagi masyarakat sekitar. 

2. Noffa febrina ( Jurusan administrasi negara Fakultas ekonomi dan ilmu 

sosial), penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 yang berjudul “ analisis 

efektifitas program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) 

dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kelurahan simpang baru 

kecamatan tampan kota pekanbaru”. Teori yang digunakan oleh peneliti 

adalah efektifitas dan pendapatan masyarakat. Metode yang digunakan oleh 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menguraikan sesuai dengan 

jenis data, teknik pengumpulan data dan selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif kualitatif dan hasil dari penelitian ini ialah bahwa peran dari 

penglola UEK-SP sebagai bagian dari pelaksanaan program pemberdayaan 

desa sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat dengan memberikan 

pembinaan agar masyarakat dapat memanfatkan dana bergulir UEK-SP. 

Secara maksimal serta program UEK-SP dapat terlaksana dengan efektif.    

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dan 

persamaan, yang mana persamaannya adalah sama-sama ada pembahasan tentang 

ekonomi masyarakat dan efektifitas sedangkan perbedaannya adalah dalam teori 

dan metode yang peneliti sebelumnya dengan penulis lakukan, dan juga terdapat 

perbedaan dalam segi tempat dan tahun penelitian.  
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

penjelasan terhadap konsep teoritis. Dilatarbelakangi oleh kerangka teoritis 

sebelumnya, selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional sebagai tolak 

ukur atau indikator dalam penelitian. 
21

 

 

 

 

                                                             
21 Suharsimi. Arikunto. 2006 . Prosedur Penelitian, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hal:114 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah pertanyaan atau dugaan mengenai keadaan populasi 

yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya dalam menerangkan 

fakta-fakta atau kondisi yang di amati dan digunakan sebagai petunjuk 

langkah selanjutnya. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

  : terdapat pengaruh antara Bantuan Ternak Terhadap Peningkatan 

Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan 

Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. 

  tidak terdapat pengaruh antara Bantuan Ternak Terhadap 

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Bagan Sinembah Kota 

Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir . 

 

 

 

 

 

 

 

 


