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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini banyak negara didunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang 

pesat, pendapatan meningkat dari generasi ke generasi yang mendorong 

peningkatan konsumsi terhadap barang dan jasadibandingkan dengan masa 

sebelumnya, keadaan ini menggambarkan peningkatan standar kehidupan antara 

generasi.
1
 Di Indonesia, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang berkesinambungan 

dan peningkatan serta pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan 

keserasian, keselarasan serta keseimbangan.
2
 

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari persoalan perekonomian rakyat yang berlandaskan Syari’at Islam, 

hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Abdul Manan dalam 

bukunya mengatakan bahwa ekonomiIslam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai 

Islam.
3
 

Dalam pelaksanaanya ekonomi Islam merupakan sistem yang berorientasi 

pada Rahmatan Lil’alamin
4
, suatu sistem perekonomian yang menjadi rahmat bagi 

seluruh alam. Namun dalam pelaksanaanya ekonomi Islam belum dikenal oleh 
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masyarakat secara mendetail. Ekonomi Islam hanya dikenal dalam ruang lingkup 

yang sempit yaitu sebagai suatu lembaga keuangan syari’ah padahal ruang 

lingkup ekonomi Islam itu meliputi sektor Riil juga seperti perdagangan, 

pertanian dan industri kecil dan usaha rumah makan,semua macam usaha itu 

merupakan bagian dari ekonomi Islam. 

Struktur ekonomi yang dikembangkan menurut Ananta sehubungan 

dengan industrialisasi pada umumnya adalah industri kecil dan industri rumah 

tangga yang merupakan industri yang bercorak pada karya, sehingga dapat 

menyerap tenaga kerja lebih banyak. Tumbuhnya industri kecil dan industri rumah 

tangga pada tahap pasar internasional dapat menjadi pendorong tumbuhnya 

industri di Indonesia.
5
 

Pembangunan di Indonesia tidak lepas dari peranan sektor industri. 

Industri dalam perekonomian indonesia semakin besar dan penting dari tahun ke 

tahun.konstribusi sektor industri semakin meningkat, peranansektor industri 

mempengaruhi kesinambungan pertumbuhan ekonomi indonesia.
6
 

Pembangunan dibidang industri merupakan unsur penting dalam mencapai 

sasaran pembangunan dan juga dalam rangka menciptakan struktur perekonomian 

yang seimbang. Keberhasilan pengembangan industri sangat ditentukan oleh 

pengembangan komoditas pertanian, karena pertanian dan industri merupakan 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, pertanian yang mendukung 

perkembanganya industri tidak bisa disangkal,karena industri saat ini sangat 

banyak yang menggunakan bahan baku dari hasil pertanian. Pembangunan 
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dibidang industri sebagai bagian dari usaha pembangunan bidang ekonomi jangka 

panjang yang diharapkan dapat menciptakan struktur ekonomi yang kokoh dan 

seimbang yaitu struktur ekonomi dengan titik berat industri yang maju didukung 

oleh pertanian yang tangguh.
7
 

Dalam konteks skenario ekonomi masa kini disatu sisi ditandai oleh 

adanya kompetisi, efisiensi, pragmatisme, dan transparansi, dipihak lain model 

saling ketergantungan (cooperation) antara manusia atau lembaga semakin 

kompleks dan bervariasi. Dalam kondisi ini, ada persoalan besar dan sangat 

mendasar yaitu paradigma ilmu ekonomi yang ada ternyata tidak mampu 

memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia.Teori-teori ekonomi 

yang ada terbukti tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan 

dan berkeadaban.Selain itu, teori ekonomi yang ada saat ini tidak mampu 

menyeleaikan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
8
 

Oleh karena itu pembangunan sektor industri ini dipersiapkan untuk 

menjadi motor penggerak yang mampun menggerakkan kemajuan sektor ekonomi 

dan sektor-sektor lainnya. Diharapkan sektor industri ini menjadi sektor pemimpin 

(leading sector) dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Sektor industri yang semakin efisien dalam suatu perekonomian nasional 

membutuhkan perusahan-perusahaan kecil dibidang industri pengelolahan. 

Tumbuhnya industri rumah tangga dipedesaan akan meningkatkan ekonomi Desa 

dengan berbagai macam kegiatan usaha dan keterampilan masyarakat. Hal ini 
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akan memberikan kemajuan yang sangat penting bagi kegiatan pembangunan 

ekonomi pedesaan.
9
 

Ajaran Islam tentang perekonomian, akan senantiasa menarik untuk 

dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan 

sebagai wadah memenuhi kebutuhan materil manusia.Baik dalam kehidupan 

individu, maupun sosial.Islam menuntut umatnya untuk menganut dan 

mengamalkan ajaran Islam secara kaffa (menyeluruh / komprehensif) dalam 

seluruh aspek kehidupan. Sebagai seorang muslim yang taat beribada, tentulah 

berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi oleh keuangan Islam.
10

 

Menurut Ibnu khaldun didalam kitabnya muqaddimah sebagaimana 

dikutip oleh Adiwarman Karim,mengatakan bahwa industri atau produksi 

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu negara, kekayaan negara 

tidak ditentukan oleh banyak uang, tetapi oleh tingkat produksi dan neraca 

pembayaran positif negara tersebut. Sektor produksila yang menjadi motor 

pembangunan,meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta menimbulkan 

permintaan atas faktor produksi lainnya.
11

 

Islam menganjurkan dan mendorong proses produki mengingat pentingnya 

kedudukan produksi dalam menghasilkan sumber-sumber kekayaan. Produksi 
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juga merupakan bagian penguat sekaligus sumber yang mencukupi kebutuhan 

masyarakat.
12

 

Faktor utama yang dominan dalam produksi adalah kualitas dan kuantitas 

manusia (labor), sistem atau prasarana yang kemudian kita sebut sebagai 

teknologi dan modal (segala sesuatu dari hasil kerja yang disimpan). Dalam teori 

ekonomi produsen atau pengusaha harus mengambil dua macam keputusan : 

1. Berapa output yang harus diproduksi 

2. Berapa dan dalam kondisi bagaimana faktor-faktor produksi (atau infut ) 

dipergunakan.   

Konsep produksi yang sesuai dengan nilai Islam adalah konsep teknologi 

berproduksi konstan, dalam arti teknologi yang digunakan adalah teknologi yang 

memamfaatkan sumberdaya manusia sedemikian rupa sehingga manusia-manusia 

tersebut mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya.
13

 

 Kegiatan produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat 

menunjang selain kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen 

tidak akan dapat mengkonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Kegiatan 

produksi dan konsumsi adalah satu mata rantai yang saling berkaitan dan tidak 

bisa saling dilepaskan.Jika dalam konsep ekonomi Islam tujuan konsumen dalam 

mengkonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan maslahah, maka produsen 

dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan yang dapat memberikan maslahah. 
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Jadi baik produsen maupun konsumen memiliki tujuan yang sama dalam kegiatan 

ekonomi yaitu mencapai maslahah yang optimum.
14

 

Pada umumnya orang meninjau bahwa kemunduran suatu perekonomian 

ataupun adanya kesempatan untuk berkembang maju bagi suatu masyarakat dapat 

dilihat dari sedikit banyaknya faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh daerah 

tersebut, seperti sumberdaya daya alam, manusia, modal dan keahlian untuk 

mengelola faktor-faktor produksi tersebut dengan baik dan benar.
15

 

Konsep Islam mengenai produksi kekayaan memiliki basis yang amat 

luas.Tuhan telah menciptakan manusia dan mengetahui hakikat manusia itu yang 

menyukai kekayaan dengan keinginan untuk mengakumulasi, memiliki, serta 

menikmatinya.
16

 

Dalam proses pengembangan industri-industri dipedesaan sangat 

diperlukan dalam upaya meningkatkan nilai tambah yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan industri kecil merupakan industri yang 

mempunyai peranan penting dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah, 

dan perkembangan industri kecil bertamba sejalan dengan perkembangan 

pembangunan. 

Perkembangan sektor industri dalam pembangunan di Indonesia tidak 

lepas dari peranan dan keberadaan industri kecildan kerajinan rakyat,yang secara 

histories kehadirannya jauh lebih dahulu dibandingkan industri manufaktur 
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maupun industri modren.Meskipun penghasilan industri kecil pada umumnya 

masih tergolong rendah, namun eksistensinya tidak dapat diabaikan dalam 

kesesuaian ekonomi.
17

 

Demikian juga halnya dengan sektor industri rumah tangga yang ada di 

Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang pada beberapa tahun terakhir ini 

mengalami perkembangan yang cukup pesat.Hal ini terbukti dengan semakin 

banyaknya berdiri industri kecil terutama industri dibidang pengelolahan nangka 

menjadi keripik nangka yang tersebar diberbagai tempat yang ada di Desa Kualu 

Nenas Kecamatan Tambang. 

Meskipun sebagian besar masyarakat di Desa Kualu Nenas Kecamatan 

Tambang berpenghasilan dari usaha sawit dan karet, tetapi tidak sedikit mayarakat 

disini yang penghasilannya dari mengelola usaha kecil, salah satunya adalah usaha 

keripik nangka.Walaupun usaha ini termasuk untuk usaha kecil yang masih 

tergolong tradisional, namun usaha ini telah bisa meningkatkan perekonomian 

keluarga khususnya dan perekonomian masyarakat umumnya. 

Industri ini sudah menjadi usaha sebagian besar masyarakat di Kecamatan 

Tambang, meskipun tergolong industri kecil, usaha yang masih tergolong 

tradisional ini sudah membuktikan keberhasilannya dengan semakin banyaknya 

usaha keripik nangka.
18

 

Di samping itu usaha keripik nangka ini juga mengalami kemajuan 

dibidang pemasaran. Dari tahun ke tahun industri kecil ini selain berhasil 

memasarkan produk mereka diberbagai kota yang ada di Provinsi Riau, contohnya 
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Pekanbaru, Bangkinang, Rohul, dan kota yang berdekatan lainnya.Hal ini 

membuktikan bahwa industri kecil ini mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat setempat terutama meningkatkan pendapatan usaha. 

Di sisi lain, berdasarkan fenomena yang telah di kemukakan di 

atas,industri kecil ini mempunyai berbagai macam kendala yang bisa menghambat 

pengembangan usaha keripik nangka itu sendiri, adapun.kendala yang sering 

terjadi dalam industrikecil ini antara lain : 

1. Kurangnya bahan mentah yang dibutuhkan untuk melakukan penambahan  

produksi 

2. Kurangnya tenaga terampil secara profesional dalam rangka pertumbuhan 

dan pengembangan usaha. 

3. Keterbatasan modal investasi maupun modal kerja, terbatasnya 

kemampuan dalam mengelola usaha menyebabkan pengusaha industri 

kecil mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan dari 

lembaga keuangan. 

4. Keterbatasan pengetahuan ilmu bisnis secara global serta pengetahuan 

tentang strategi yang mencakup wilayah luas.
19

 

Keterbatasan modal dan kurangnya tenaga terampil seperti yang 

dinyatakan diatas menjadi sebuah kendala dalam mengembangkan industri keripik 

nangka ini,dengan kurangnya modal,mengakibatkan produk yang dihasilkan 

terbatas sehingga pemasaran produk ini juga mengalami hambatan, disamping itu 

tenaga yang terampil dapat mengembangkan usaha ini juga masih kurang. Tujuan 
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dari usaha keripik nangka ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat 

dan merubah taraf prekonomian masyarakat setempat, akan tetapi tidak adanya 

peningkatan bahkan mengalami penurunan jumlah pendapatan pada usaha yang 

dilakukan walaupun jumlah penjualan yang dilakukan meningkat. 

Hal ini bisa di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Produksi Keripik Nangka 

 

No     Bulan Jumlah Keripik 

(Bungkus) 

Jumlah total 

1 Januari 500 Rp. 4.600.000 

2 Februari 550 Rp. 5.200.000 

3 Maret 600 Rp. 5.200.000 

4 April 600 Rp. 5.000.000 

5 Mi 600 Rp. 5.000.000 

 Sumber ;Data Hasil wawancara 

Dengan demikian hal ini menarik untuk diteliti lebih mendalam tentang 

bagaimana usaha untuk mencapai keberhasilan serta menganalisa kekurangan, 

kendala, peluang dan kelebihan yang bisa dimanfaatkan untuk perkembangan 

usaha kedepan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“Pengaruh Usaha Keripik Nangka terhadap Ekonomi Keluarga Di Desa 

Kualu Nenas Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”. 

 

B. Batasan Masalah 

Mengingat hanya permasalahan dan keterbatasan waktu serta untuk 

mendapatkan hasil dan kupusan yang lebih mendalam, maka dalam penulisan ini 

permasalahan yang difokuskan kepada pengaruh usaha keripik nangka terhadap 
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ekonomi keluarga di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang ditinjau dari 

ekonomi Syariah. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 

beberapa yang menjadi pokok perhatian, adapun permasalahan yang timbul adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana berpengaruh usaha keripik nangka terhadap peningkatan 

ekonomi keluarga di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar? 

2. Bagaimana menurut tinjauan ekonomi syariah tentang pengaruh usaha 

keripik nangka terhadap peningkatan ekonomi keluarga? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan dari penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah usaha keripik nangka ini berpengaruh 

terhadap ekonomi keluarga di Desa Kualu Nenas Kabupaten Kampar. 

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap Usaha Keripik 

Nangka di Desa Kualu Nenas. 

2. Kegunaan dari penelitian adalah : 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan 

sekaligus dapat menambah literatur skripsi tentang ekonomi syariah di 

perpustakaan UIN SUSKA Riau. 
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b. Sebagai salah satu informasi bagi pihak yang terkait dalam 

pengembangan usaha keripik nangka. 

c. Melatih dalam mengamplikasikan pengembangan disiplin ilmu yang 

penulis tekuni selama di bangku kuliah. 

d. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada 

Fakultas Syariah dan  Hukum UIN SUSKA Riau. 

 

E. Hipotesis  

Hipotesis adalah proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.
20

Berdasarkan 

permasalahan dan landasan analisis teori di atas dapat disusun suatu hipotesa yang 

merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus 

dibuktikan secara empiris yaitu: 

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara usaha keripik 

nangka terhadap peningkatan ekonomi keluarga di Desa Kualu Nenas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Ha). 

 

F. Metode Penelitian  

Dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengelola data dalam 

tulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

mengambil lokasi Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten 
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Kampar, adapun yang menjadi pertimbangan daerah ini dijadikan lokasi 

penelitian. 

a. Lancarnya akses tranportasi menuju kecamatan tersebut karena secara 

geografis kecamatan ini berada dipinggir jalan raya, sehingga akan 

memudahkan penulis untuk melakukan aktivitas penelitian. 

b. Adanya beberapa usaha keripik nangka di daerah ini yang sulit dicari di 

daerah lain  di Kabupaten Kampar. 

2. Subyek dan objek penelitian  

Subyek penelitian ini adalah pengusaha keripik nangka yang 

terdapat di desa kualu nenas kecamatan tambang sedangkan objek 

penelitian ini adalah keripik nangka di desa kualu nenas Kecamatan 

Tambang. 

3. Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha keripik 

nangka yang ada di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar yaitu sebanyak 10 orang pengusaha keripik nangka. Karena 

populasi sedikit maka penulis menggunakan teknik pengambilan data 

Total Sampling dengan mengambil secara keseluruhan jumlah populasi 

yang ada, semua populasi dijadikan subyek penelitian. 

4. Sumber data  

Data dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, 

yaitu: 
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a. Data primer 

Yaitu data yang di peroleh langsung dari usaha keripik nangka 

yang berkenaan dengan hal-hal nyang diteliti. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari data 

kepustakaan dan literatur-literaturatau kitab-kitab yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. 

5. Definisi operasional variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang atau objek yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
21

. 

Berdasarkan telaah pustaka dan perumusan hipotesis, maka variabel-

variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel  Bebas (Independen) 

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel 

dependen (variabel terikat)
22

. Dalam penelitian ini yang merupakan 

variabel bebas adalah Usaha  (X),  

Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin dengan 

menggunakan pengembangan pertanyaan atau pernyataan tentang 

usaha keripik nangka. 

b. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 
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bebas.
23

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah 

Ekonomi Keluarga. 

6. Metode pengumpulan data  

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 

beberapa metode, yaitu  

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap pengolahan usaha 

keripik nangka. 

b. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulus yang diajukan 

kepada responden guna mendapatkan informasih tentang permasalahan 

yang diteliti. 

c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti kitab-kitab 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

7. Skala Pengukuran Variabel  

Mengukur tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert. Menurut Kinnear, skala likert ini berhubungan dengan 

pertanyaan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya adalah dari 

setuju sampai tidak setuju, senang sampai tidak senang, puas sampai tidak 

puas, baik sampai tidak baik, responden diminta mengisi pertanyaan dalam 

skala interval berbentuk verbal dalam jumlah katagori tertentu
24

. 

Setiap pertanyaan mempunyai lima alternatif jawaban, dengan 

bobot alternative jawaban sebagai berikut: 
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Tabel : 1.2 

Skala Likert 

 

Kategori Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-ragu 3 

 Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

 

G. Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat 

instrumen atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan yang 

sebenarnya dari variabel penelitian.Biasanya syarat minimum suatu 

kuesioner untuk memenuhi validitas adalah jika r bernilai minimal 

0,3sebuah instrumen dikatakan valid apabila nilai koefisien korelasi r 

hitung ≥ r tabel.
25

 

Adapun rumus yang dipakai yaitu korelasi pearson produk 

moment : 

    
   

√         
  

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

                                                             
25

Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Ed. Ke-2, 

Cet. ke-3, h. 235 
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x = deviasi rata-rata variabel X 

= X - X  

y = deviasi rata-rata variabel Y 

 = Y – Y 

b. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah 

data continue berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas, 

reliabilitas, uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan.
26

 

c. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dalam sebuah penelitian dengan 

maksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan sehingga 

dapat menghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan 

dan dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda, pengujian 

ini menggunakan metode alpha. Suatu instrument dikatakan reliabel 

apabila memiliki nilai cronbach’s alpha >0,60. 

2. Uji Hipotesis Penelitian 

a. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan linear 

antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), 

analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan 

                                                             
26

Husaini Usman dan Purnomo Setyady Akbar, Pengantar Statistika, (Yogyakarta: Bumi 

Aksara,  2011), Ed. Ke-2, h. 186. 
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biasanya berskala interval atau rasio, rumus regresi linear sederhana 

yaitu:  

          

Dimana : 

Y : Ekonomi keluarga 

X : Usaha 

a : koefisien Intercept 

b : koefisien regresi 

e : koefisien pengganggu 

b. Uji t (Parsial) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Y) dengan α = 0,05atau 5%. Jika t hitung> t tabel, maka 

terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. Jika thitung<ttabel maka tidak terdapat hubungan yang 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel  dependen. 

c. Uji Koefisien Determinasi(R
2
)  

Nilai koefisien deteriminasi (R
2
) dapat menginformasikan baik 

tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai koefisien determinasi 

berganda (R
2
) mencerminkan seberapa besar sumbangan pengaruh 

variasi dari variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel 

independen. 

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan 

computer melalui program SPSS versi 17.00. 
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H. Model Kerangka Berpikir 

Model dalam penelitian ini dapat diterangkan bahwa analisis Usaha akan 

berdampak terhadap Ekonomi Keluarga dalam kegiatan jual beli yang terjadi di  

Kabupaten Kampar. Dengan kata lain jika analisis Usaha telah sesuai atau tepat 

dengan yang di butuhkan maka akan berpengaruh pada Ekonomi Keluarga 

tersebut. Sebaliknya jika analisis Usaha tidak sesuai atau tepat sasaran dengan 

yang di butuhkan makaakan berpengaruh pada Ekonomi Keluarga itu sendiri. 

Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar I.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

Adapun variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.3 

Variabel dan Indikator 

 

No Variabel Definisi Indikator 
Karakteristik 

Penilaian 

1 Usaha (X) Usaha adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh individu 

maupun berkelompok 

untuk memperoleh suatu 

keuntungan/laba 

1. Modal 

2. Finansial 

3. intelektual 

4. Kesempatan  

5. Teknologi 

1. Skala likert 

 

 

2 Ekonomi 

Keluarga  

(Y) 

 

Ekonomi Keluarga adalah 

suatu kajian tentang upaya 

manusia dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya 

melalui aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan oleh 

seseorang yang 

bertanggung jawab atas 

kebutuhan dan kebahagian 

bagi kehidupannya. 

1. Skala usaha 

2. Jumlah 

pekerja 

3. Pendapatan 

4. kebutuhan 

5. produk 

1.   Skala likert 

 

 

 

USAHA (X) 

 PENINGKATAN 

EKONOMI 

KELUARGA (Y) 
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I. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermuda penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini di bagi kepada beberapa bab sebgai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan,yang berisi Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II : Profil lokasi penelitian, yaitu Desa Kualu Nenas Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar, kondisi geografis dan demokrafis, 

pendidikan,keagamaan,sosial, budaya dan perekonomian. 

BAB III :  Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang Pengertian 

Usaha, bentuk dan jenis-jenis industri,  hubungan usaha kecil 

dengan perekonomian, pengertian usaha dalam Islam serta 

prinsip-prinsip usaha dalam Islam. 

BABIV  :  Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan Hasil 

dari Penelitian dan Pembahasan, pengaruh usaha keripik nangka 

secara parsial terhadap ekonomi keluarga, Mengemukakan 

Gambaran Umum Tentang Hasil Penelitian, Pengolahan Data, 

dan Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis. 

BAB V : Penutup, merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran-saran dari hasil penelitian guna untuk penelitian yang 

akan mendatang. 

 


