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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi 

sebab segala aktifitasnya akan selalu diminta pertanggung jawabannya kelak. Setiap 

orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan 

kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan, 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup 

masyarakat disebut dengan hukum muamalat.
1
 

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, 

untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik 

pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pengertian kerja 

dalam Ekonomi Islam mencakup semua pekerjaan fisik, dan pekerjaan yang 

membutuhkan pemikiran untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan 

imbalan atau upah tertentu.
2
 

Didalam ajaran Islam manusia dianjurkan untuk memproduksi atau mengolah 

sesuatu yang ada semaksimal mungkin, agar bisa menghasilkan produksi sebanyak-

banyaknya dan sebaik-baiknya.Hukum yang dianjurkan oleh Islam agar manusia 

                                                             
1
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata),cet. ke-2I (Yogyakarta: 
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2
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Al Kautsar  (Jakarta : khalifah Pustka Al-kautsar Group 2006) h. 668 
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bekerja dan berusaha untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.
3
 

Manusia memang ditakdirkan untuk mencapai puncak kesenangan, namun itu 

harus dicapai melalui jalan yang sulit dan harus ditempuh dengan keuletan, ini 

merupakan tantangan bagi manusia. Setiap penaklukan manusia terhadap alam akan 

membuahkan sesuatu hasil jerih payahnya. Hal ini juga menunjukan bahwa manusia 

akan menanggung segala kesulitan dan penderitaan dalam perjuangan demi mencapai 

kemajuan. Karena manusia mengharapkan untuk selalu berusaha dan berjuang demi 

kesuksesan dan kemenangannya di bumi ini, ia diciptakan dengan fisik yang kuat, ini 

ditunjukan agar manusia dapat mengatasi kesulitan hidup,
4
 pernyataan ini sesuai 

dengan firman Allah Qs. Al-Insan [76] : 28 

                             

Artinya:Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh 

mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh 

mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan 

mereka. 

 

Dengan demikian tubuh yang kuat, manusia dianjurkan agar ia mampu/  

sanggup mengatasi segala kesulitan hidup. Hal ini sesuai dengan tujuan Ekonomi 

yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga 

                                                             
3
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sedangkan Ekonomi sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantas 

kelaparan dan kemelaratan.
5
 

Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah Swt. 

Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil resiko, menajemen yang tepat 

merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
6
 

Islam memberikan keleluasaan kepada kita untuk menjalankan usaha 

Ekonomi perdagangan atau bisnis apapun sepanjang bisnis itu tidak termasuk yang 

diharamkan oleh syariah Islam
7

. Menurut Yusuf Qhardowi usaha adalah 

memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia 

baik dalam gerakan anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik 

dilakukan secara perorangan atau secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk 

orang lain.
8
 

Yang menjadi landasan usaha  dalam Al-Quran dan Hadist sebagai sumber 

yang fundamental dalam Islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja 

dan berproduksi. Diantaranya  firman Allah Q.S. Al- Taubah [9]: 105 

                                                             
5
Mawardi. Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Alaf  Riau Graha Unri Press, 2007), h.6 

6
Muh, Said. Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan, (Pekanbaru: Suska 

Press. 2008). h.8 
7
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(Jakarta : Gema Insani Press, 1997)  h.104 



4 
 

.                           

                   

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. 

Kerja dalam arti luas, yaitu semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik 

dengan bekerja fisik maupun kerja intelektual atau psikis. Ini berarti dalam 

pandangan Islam pengertian kerja mencakup seluruh pengerahan potensi yang 

dimiliki manusia. Sedangkan kerja dalam arti sempit yakni kerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban bagi setiap orang.
9
 

Di dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban manusia. Menurut 

Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani dalam kitabnya Al-Iktisab Fi Al-Riq 

Almusthathab seperti dikutip Adi Warwan Azwar Karim bahwa bekerja merupakan 

unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, 

karna menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, dan arena hukum bekerja 

dan berusaha adalah wajib.
10

 Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan peradaban 

karunia Allah Swt pada masing-masing individu. Agama Islam memberi kebebasan  

kepada seluruh  umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai 

                                                             
9
 Hasan Aedy, Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, (Bandung : Alfabeta, 2011) h. 87 
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dengan baik.
11

 Mendorong umatnya untuk mencari rezki yang berkah, mendorong 

berproduksi dan menekuni aktivitas Ekonomi diberbagai bidang usaha, seperti 

pertanian, perkebunan, maupun perdagangan.
12

 Dengan bekerja, setiap individu dapat 

memberikan pertolongan kepada kaum kerabatnya ataupun yang membutuhkan, ikut 

berpartisipasi bagi kemaslahatan ummat, dan bertindak di jalan Allah dalam 

menegakkan kalimat-Nya.
13

 

Pendapatan atau penghasilan adalah salah satu indikator yang dapat 

menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh setiap 

individu biasanya terdapat perbedaan. Keadaan ini wajar terjadi karena setiap 

individu memiliki perbedaan keahlian dibidang masing-masing. Pendapatan terdiri 

dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, deviden), 

serta tunjangan dari pemerintah. 

Adapun yang menyebabkan pendapatan masyarakat tidak merata adalah 

sebagai berikut : 

1. Kemampuan dan keahlian masyarakat yang berbeda-beda sehingga 

menyebabkan perbedaan dalam hal mata pencarian 

2. Perbedaan jabatan masyarakat sehingga menghasilkan pendapatan yang 

berbeda 

                                                             
11

Ruqaidah Waris Masqood,  Harta Dalam Islam,  (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003) 
12

Yusuf Qardawi, Op.cit. h. 86 
13

Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-1, h.6 
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3. Perbedaan dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan investasi di  masa 

yang akan datang. 

4. Perbedaan dalam hidup rumah tangga serta masyarakat.
14

 

Produksi adalah pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil 

yang diinginkan oleh konsumen, hasil itu dapat berupa barang ataupun jasa.
15

 

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai 

guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam 

memenuhi kebutuhan. Produksi adalah aktifitas yang berhubungan dengan penciptaan 

barang dan jasa melalui adanya input dan output.
16

 

Dalam proses produksi, perusahaan akan mengubah input menjadi output atau 

produk. Input yang juga disebut faktor-faktor produksi adalah faktor-faktor yang 

digunakan dalam proses produksi. Input produksi terdiri dari tenaga kerja, bahan baku 

dan lain-lain.
17

 

Ada empat faktor produksi yaitu: 

1. Tenaga  

Tenaga adalah usaha jasmani atau rohani untuk memuaskan suatu kebutuhan 

dengan tujuan lain daripada kesenangan yang diperoleh dari usaha tadi. Contoh, main 

bola untuk kesenangan sport bukan merupakan tenaga.Akan tetapi kalau main bola 

                                                             
14

Paul A Samuelson dan William D Nordhaus, Ilmu Makro Ekonomi, ( Jakarta: Media Global 

Edukasi, 2004), h.417 
15

Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro,  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 

56  
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 Case, Fair, Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Mikro, (Jakarta: PT Indeks, 2007), h. 160 
17

 Robert, Danil, Mikro Ekonomi, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Perseda, 2003), h. 11 
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itu untuk mencari kehidupan (prof) maka main bola itu merupakan tenaga dalam arti 

kata ekonomi. 

2. Alam 

Alam terdiri dari tanah, air, udara, iklim dan lain sebagainya. 

3. Modal 

Modal ialah setiap hasil yang digunakan produksi lebih lanjut, modal 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu modal yang tetap dan modal yang tidak tetap.
18

 

4. Manajemen 

Manajemen sering juga disebut skill atau keahlian.
19

 

Masing-masing faktor mempunyai fungsi yang berbeda dan saling terkait satu 

sama lain. Kalau salah satu faktor tidak tersedia maka proses produksi tidak akan 

berjalan, terutama tiga faktor terdahulu, seperti tanah, modal, dan tenaga kerja. Ketiga 

faktor produksi tersebut merupakan sesuatu yang mutlak harus tersedia. Lain halnya 

manajemen atau skill, keberadaannya tidak menyebabkan proses produksi tidak 

berjalan atau batal. Karena timbulnya manajemen sebagai faktor produksi lebih 

ditekankan pada usaha tani yang maju dan berorientasi pasar dan keuntungan
20

 

Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, 

tetapi definisi ini dalam pandangan ilmu Ekonomi jauh lebih luas. Pendefenisian 

                                                             
18

 Soekartawi, Teori Ekonomi Produksi,  (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h.11 
19

 Abdul Aziz, Loc.Cit 
20

 Moehar Daniel, M.S, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2002), 

h.50 
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produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang 

melekat padanya.
21

 

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian di bidang perkebunan dan pertanian. Sebenarnya negara ini diuntungkan 

karena dikaruniai kondisi alam yang mendukung, hamparan lahan yang luas, 

keragaman hayati yang melimpah, serta beriklim tropis dimana sinar matahari terjadi 

sepanjang tahun.Realita sumberdaya alam seperti ini sewajarnya mampu 

membangkitkan Indonesia menjadi negara yang makmur. Perkebunan dan pertanian 

menjadi salah satu sektor riil yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu 

penghasilan devisa Negara. 

Provinsi Riau  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  selain  

mengandalkan sektor migas  dan  pertanian  juga  mengandalkan  sektor  perkebunan. 

Secara  umum provinsi ini memiliki potensi  yang besar dan variatif serta didukung 

oleh  kondisi fisik  lahan yang  cocok  untuk  pengembangan  komoditas  perkebunan  

khususnya perkebunan kelapa dan pinang.  

Salah satu pusat perkebunan pinang di Provinsi Riau terdapat di wilayah Desa 

Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Benteng 

Kecamatan Sungai Batang mempunyai  potensi  perkebunan pinang yang sangat besar 

untuk dikembangkan. Daya dukung dan luas lahan yang besar, lebih dari jumlah 

penduduk bekerja pada sektor perkebunan dan pengelolaan pinang dengan 

                                                             
21

 Pusat Pengkaji Dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI) Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo 

Persada, 2008), h.62 
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keterampilan dasar yang dimiliki, pasar yang tersedia dengan infrastruktur yang 

sedang digalakkan, merupakan modal dasar untuk pengembangan perkebunan pinang. 

Tanaman perkebunan memang diakui mempunyai andil yang tidak kecil 

dalam proses pembangunan. Peranannya bukan hanya nyata sebagai penyerap tenaga 

kerja dan pemberi peluang baru bagi terbukanya kesempatan berusaha, namun juga 

sangat besar makna produksinya dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan 

masyarakat di dalam dan Luar Negri. Tanaman perkebunan merupakan salah satu 

mata dagangan ekspor nonmigas yang sangat potensial di pasar Internasional. 

Tanaman perkebunan telah terbukti mampu menghasilkan devisa yang tidak kecil 

bagi perekonomian Negara dan masyarakat Indonesia.
22

 

Pinang sirih adalah salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama 

dikenal masyarakat dan tergolong pula sebagai komoditi yang mempunyai prospek 

baik untuk terus dilaksanakan upaya pembudidayaannya dalam skala komersial. 

Permintaan pinang sirih Indonesia dari konsumen Luar Negri, terutama bijinya yang 

telah di keringkan dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang cukup besar.  

Yang selama ini dianggap sebagai hasil utama dari tanaman pinang sirih adalah 

buahnya yang sudah tua. Untuk mengahasilkan biji pinang sirih yang siap untuk di 

ekspor atau di jual terlebih dahulu perlu dilakukan pengolahan.
23

 

Desa Benteng Utara adalah salah satu desa di Kecamatan Sungai Batang 

Kabupaten Indragiri Hilir dimana salah satu mata pencaharian pokok masyarakat 

                                                             
22

 Tony Luqman Lutony, Pinang Sirih Komoditi Ekspor dan Serbaguna ( Yogyakarta: 

Kanisius 1993) h.12 
23

Ibid 
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tersebut yang terbesar adalah hasil perkebunan. Salah satu diantaranya ialah 

perkebunan pinang, berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Indragiri Hilir pada Tahun 2015,  Luas Areal Perkebunan Pinang di Kabupaten 

Indragiri Hilir Kecamatan Sungai Batang di Desa Benteng  sekitar 4571 hektar. Dari 

produksi perhektar 2.037984  (kg) dan rata-rata produksi sekitar 923 (kg/ha) dari  

angkatan  kerja 4438  jiwa yang  bekerja  disektor  perkebunan pinang.
24

 

Semenjak tahun 2008 ada peningkatan harga pinang yang signifikan, dimana 

tahun sebelumnya harga biji pinang kering di tingkat petani sangat murah berkisar 

antara Rp.2.000- Rp.5.000 perkilogram pada tahun 2000-2007 tentu dengan harga 

tersebut tidak sebanding dengan pengolahannya. Memasuki  tahun  2008-2015 harga 

biji pinang naik berkisar antara Rp.6.000-Rp.10.000 perkilogram. 

Informasi terakhir sampai awal April 2017 ini harga biji pinang kering kini 

mencapai Rp.15.000-Rp.17.000 perkilogram, sedangkan buah masak yang masih 

basah mencapai Rp.9.000 perkilogram dengan peningkatan harga jual pinang di Desa 

Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang sangat menggembirakan petani. Kondisi ini 

membuat perekonomian keluarga para petani yang selama ini menggantungkan hidup 

dari pinang semakin membaik. Berbeda dengan harga komoditas lain seperti kelapa 

dan kelapa sawit yang cenderung melemah, harga pinang di Desa Benteng Utara 

justru semakin stabil dan masih berpeluang meningkat. Kondisi ini membuat 

sebagian petani kelapa dan kelapa sawit berpindah profesi dan lebih fokus berkebun 

                                                             
24

Http://InhilKab.bps.go.id,  18 April 2016 
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pinang untuk memenuhi keperluan.
25

 Hal ini dapat dilihat dari table penghasilan 

masyarakat sebelum dan sesudah harga pinang meningkat. 

 

No 

 

Penghasilan Rata-Rata 

Masyarakat 

Tahun  

2000-2007 

(Rp.2.000-Rp.5.000) 

Tahun  

2008-2015 

(Rp.6000-Rp.10.000) 

1 Masyarakat kelas bawah Rp. 1.000.000 Rp.1.500.000 

2 Masyarakat kelas menengah Rp. 1.500.000  Rp. 2.200.000 

3 Masyarakat kelas atas Rp. 2.500.000 Rp. 3.500.000 

 

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pendapatan rata-rata masyarakat Desa 

Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang meningkat semenjak tahun 2008 hingga 

saat ini setelah harga biji pinang meningkat perkilogramnya.
26

 

Peneliti melihat ada potensi agrobisnis yang menjanjikan apabila para petani 

pinang di Desa Benteng Utara membudidayakan pinang secara intensif dengan 

pemeliharaan dan perawatan yang baik, mulai dari tahap pembibitan, perawatan, 

sampai pada penanganan hasil pinang. Kebun pinang yang mendapatkan perawatan 

secara baik dan benar mampu bertahan hingga ratusan tahun. Dalam satu pohon 

pinang yang dibudidayakan secara serius mampu menghasilkan panen sekitar 20 kg 

biji setiap bulannya. Dalam satu hektar berkisar 450-500 batang. Maka rata-rata 

produksi pinang perhektar berkisar 400 kg biji pinang kering. Jika harga jual 

                                                             
25 Zainal Abidin (petani pinang)  Wawancara, 17 Mei 2017 
26

 Data Dari Tata Usaha Kantor Desa Benteng Utara 17 Mei 2017. Melalui Via Televon Staff 

Desa Ibu Hanifah 
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mencapai 15.000 perkilogram, kalau dalam satu hektar kebun pinang seorang petani 

bisa menghasilkan pendapatan sekitar Rp. 6.000.000 perbulan. 
27

 

Namun sayangnya tanaman pinang di Desa Benteng Utara masih sedikit yang 

membudidayakan pinang secara intensif, kebanyakan masyarakat masih 

membudidayakan secara tradisional/sampingan sebagai tanaman pagar atau pembatas 

kebun pemeliharaan tanaman hama sebatas membersihkan gulma disekitar pohon 

tanpa pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit, salah satu penyakit pada 

tanaman pinang yaitu penyakit buah pecah, bahan tanaman diperoleh dari biji tanpa 

diseleksi. Menurut Bapak Harun, dalam Satu Hektar kebun buah pinang itu dapat 

menghasilkan 80-120 Kg itupun dalam satu hektar tersebut tidak semua buah pinang 

yang ditanam tapi juga kelapa dan pisang.
28

 Sekiranya petani mau melakukan 

penanaman pinang secara serius sudah pasti penghasilan yang diperoleh sangat 

menjanjikan dibandingkan dengan komoditas lain. Hal ini merupakan potensi 

agrobisnis yang menjanjikan jika seluruh warga Benteng Utara melakukan hal 

tersebut maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Benteng Utara 

Kecamatan Sungai Batang.
29

 Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Potensi Agro Bisnis 

Perkebunan Pinang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa 

Benteng Utara Kec. Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir  Ditinjau Menurut  

Ekonomi Syariah” 

                                                             
27

Ibu Hana Tuo  (petani pinang)  Wawancara, 18 April 2016 
28

Harun, (Petani Pinang), Wawancara, Benteng Utara 18 April 2016 
29

Ibu Kamariah  (petani pinang)Wawancara, 18 April 2016 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dibahas maka penelitian ini hanya berkisar tentang potensi agrobisnis perkebunan 

pinang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Benteng Utara 

Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau menurut  Ekonomi 

Syariah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana potensi agro bisnis perkebunan pinang dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai 

Batang?  

2. Bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

optimalisasi perkebunan pinang di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai 

Batang? 

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap usaha perkebunan pinang 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Benteng Utara 

Kecamatan Sungai Batang?  

D. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 
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a.  Untuk mendeskripsikan potensi agrobisnis perkebunan pinang dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Benteng Utara 

Kecamatan Sungai Batang. 

b.  Untuk mengetahui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

melalui optimalisasi perkebunan pinang di Desa Benteng Utara 

Kecamatan Sungai Batang. 

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah tentang usaha 

perkebunan pinang dalam meningkatkan  kesejahteraan masyarakat di 

Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai sumbangan atau konstribusi ilmiah dalam kancah pemikiran 

Hukum Islam dan Ekonomi Syariah. 

b. Sebagai informasi kepada masyarakat Desa Benteng Utara Kecamatan 

Sungai Batang tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

melalui optimalisasi perkebunan pinang sesuai dengan Ekonomi 

Syariah. 

c. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program strata 

satu (S1) Pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ekonomi Syariah. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini berlokasi di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang 

Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan memilih lokasi karena di Desa Benteng Utara 

terdapat banyak petani buah pinang dari pada di tempat yang lain. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat petani pinang  di Desa Benteng 

Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir dan objeknya adalah 

potensi agro bisnis perkebunan pinang dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Desa Benteng Utara Kec. Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir. 

3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
30

 Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh masyarakat Desa Benteng Utara atau petani buah pinang sebanyak 420 orang, 

Dari populasi yang ada penulis akan mengambil sampel sebanyak 42 orang petani 

atau 10% dari jumlah populasi. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 

teknik Purposive Sampling, Porposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.Teknik ini  bisa diartikan sebagai suatu proses 

pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak 

                                                             
30

Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung, Alfabeta,2011) 

,hal.80 
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diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkkan tujuan-tujuan 

tertentu.
31

 

F.  Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.Adapun jenis data 

dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer Yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari sumber 

data, berupa transkipsi wawancara maupun tabulasi angket. 

b. Data Sekunder Yaitu berupa data tidak langsung yang berkenaan 

dengan masalah yang di teliti 

G. Teknik dan Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan 

penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai 

berikut : 

a. Dokumentasi, yaitu data yang sudah terkumpul oleh lembaga resmi terkait 

dengan masalah yang di teliti. 

b. Kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan (angket).
32

 

                                                             
31

Ibid  
32

Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik (Statistik Deskriptif), ( Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 

2002) Ed. Ke-2, Cet, Ke-3, h.17 
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c. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau 

peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian. 

d. Interview/wawancara, merupakan cara yang digunakan dengan tujuan 

mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang bersangkutan secara 

sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Pada penelitan ini penulis 

melakukan wawancara dengan masyarakat Benteng Utara yang bekerja 

sebagai petani pinang. 

H. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif 

yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami 

dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh lalu membuat analisa-analisa 

kompherensif sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan 

menggunakan metode analisis ini maka selanjutnya penulis akan menjelaskan secara 

kompherensif semua data yang diperoleh dalam skripsi ini. 

I. Teknik Penulisan  

Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan 

“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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J. Sistematika Penulisan 

BAB I :Pendahuluan Yang Terdiri Dari: Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II :Identifikasi Lokasi Penelitian Yang Terdiri Dari: Geografis dan 

Demografi, Sosial Budaya, Agama dan Sosial Ekonomi. 

BAB III :Tinjaun Teoritis, yang terdiri dari: Usaha Perkebunan Pinang Sebagai 

Sector Agro Bisnis Potensial, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa, 

Usaha Perkebunan dan Kesejahteraan dalam Pandangan Islam.  

BAB IV :Potensi Agrobisnis Perkebunan Pinang dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai 

Batang Kabupaten Indragiri Hilir Terdiri dari : Potensi Agrobisnis 

Perkebunan Pinang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 

Desa Benteng Utara,Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

Melalui Optimalisasi Perkebunan Pinang di Desa Benteng Utara, dan 

Tinjaun Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Perkebunan Pinang Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Benteng Utara 

Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir. 

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 


