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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan ekonomi yang di lakukan di segala bidang pada

hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh.Oleh karena itu keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi akan

menjadi kunci keberhasilan di bidang lainnya.

Pada umumnya orang meninjau bahwa kemunduran suatu perekonomian

ataupun adanya kesempatan untuk berkembang maju bagi suatu masyarakat dapat

di lihat dari sedikit banyaknya faktor – faktor produksi yang dimiliki daerah

tersebut. Dalam ilmu ekonomi pada umumnya berkisar pada:alam,tenaga

kerja,modal dan manajemen.

Produksi yang baik dan berhasil ialah produksi yang dengan menggunakan

empat faktor tersebut,Bisa menghasilkan barang – barang sebanyak–sebanyaknya

dengan kualitas semanfaat – manfaatnya.1Berdasarkan urian diatas terlihat bahwa

tanpa mengabaikan faktor produksi lain,

Ibnu Kaldun, didalam kitabnya Muqaddiimah sebagai di kutip oleh

Adiwarman Karim, mengatakan bahwa industry maupun produksi merupakan

suatu yang sangat penting dalam sebuah negara,kekayaan Negara tidak di

tentukan oleh banyak uangnya,tetapi oleh tingkat produksi dan neraca

pembayaran positiif. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan,

1 H.Muh.Said, Pengantar Ekonomi Islam (Pekanbaru Suska Press, 2008), h .65.
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meningkatkan kesejahteraan keluarga,serta menimbulkan permintaan faktor

produksi lainnya.2

Ekonomi Islam sangat mendorong produktifitas dan mengembangkannya

baik kuantitas maupun kualitas. Islam melarang menyianyiakan potensi material

maupun potensi sumberdaya manusia. Bahkan Islam mengarahkan semua itu

untuk kepentingan produksi menjadi suatu yang unik sebab di dalamnya terdapat

faktor profesionalitas yang di ciptakan oleh Allah dan insan yang diwajibkan

Allah atas segala sesuatunya. 3Firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah

ayat 105:












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 di beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan”.

Betapa pentingnya peranan sumber daya alam dalam pertumbuhan

perekonomian suatu Negara.indonesia memilki sumber daya alam yang cukup

potensial dalam melaksanakan ekonominya.salah satu sumber daya alam yang

terkandung dalam perut bumi adalah air.

2Adiwarman.Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Jakarta: Raja Grafindo
Persada.2006), Cet.Ke-1, h.393.

3Yusup Qardawi, Pesan nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Jakarta :Rabbani
Press, 2001), h. 180.
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Gaya hidup sehat menempatkan air sebagai elemen yang penting dalam

keseharian hidup kita.Namun,Untuk memiliki tubuh segar,Tentunya tidak

sembarang air yang dapat di konsumsi.selain harus memilki standar kelayakan

yaitu tidak berbau,bebas rasa dan tidak berwarna.Air yang aman di konsumsi juga

bebas bakteri.

Kualitas air dapat di tinjau dari segi fisika,Kimia,dan Biologi.Sebagian

masyarakat modern kini tidak lagi menikmati air minum hasil rebusan, Mereka

kini lebih cenderung memilih air minum yang langsung bisa diminum langsung

tanpa di rebus. Selain lebih murah harganya juga praktis, kualitas air seperti ini di

yakini tidak jauh berbeda.misalnya air minun yang tidak mengandung bakteri,Zat-

zat yang berbahaya bagi tubuh (konsentrasi zat–zat yang terkandung di dalamnya

di atas ambang pemakaian). Selain iti pH air tidak boleh asam atau basa.

Pemeriksaan dilakukan dinas kesehatan ketika pendirian usaha air minum

sikumbang ini.Jika sudah memenuhi syarat,maka usaha air minum sikumbang

yang bersangkutan bisa mendapat rekomendasi dari dinas kesehatan dan bisa

mengurus SITU”.

Masyarakat yang semula hanya berharap dari sawah,berkebun karet,sawit

dan membuat kolam ikan kini beralih dan menjual air hingga lintas kabupaten /

kota di Riau.ketenaran ini juga membawa berkah dan rezeki tersendiri bagi warga

yang menggantungkan hidupnya dari mata air sikumbang.

Dulunya pendapatan masyarakat ini berkisar Rp 1.000.000 sekarang

dengan adanya mata iar sikumbang ini masyarakat mendapat penghasilannya

dalam satu bulan sekitar Rp 6.000.000 – Rp 8.000.000 perbulan,dan juga bisa

menyekolahkan anaknya dan membeli mobil pick up untuk di gunakan dalam
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berusaha menjual air minum sikumbang tersebut.dengan adanya mata air

sikumbang ini dapat membantu perekonomian masyarakat.

Meskipun sudah berdiri dan beroperasi,Dinas kesehatan terus melakukan

pengawasan.pengawasan ini di lakukan setiap bulan sekali seperti yang di

nyatakan dalam Perda Nomor 5/2005 tentang pemeriksaan kualitas air.4

Adapun beberapa aspek permintaan air minum pada usaha air minum

sikumbang ini diminati oleh kalangan rumah tangga karena harganya yang relatif

lebih murah,penggunaannya lebih praktis bila di bandingkan dengan air yang di

masak menggunakan kompor,air yang di konsumsi masyarakat harus memenuhi

standar baku air untuk rumah tangga.

Adanya perkembangan industri dan pemukiman dapat mengancam

kelestarian air bersih. Bahkan di daerah-daerah tertentu,Air yang tersedia tidak

memenuhi syarat kesehatan secara alam sehingga di perlukan upaya perbaikan

secara sederhana maupun modern.oleh karena itu di perlukan teknologi tepat guna

yang sesuai dengan keadaan lingkungan untuk mengelola air.

Usaha ini sebaiknya dilakukan oleh penggerak pembangunan yaitu

pemerintah setempat.5 Menurut Djojohadikusumo bahwa pada hakekatnya

kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila tingkat hidup masyarakat tersebut

telah tinggi, dimana hal ini dapat dilihat dari tingkat pola konsumsi yang meliputi

unsure pangan, sandang, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.6

4Ratna Wati, P, 2001, Mengukur Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Pendidikan,www.DEPDIKNAS.GO.ID,di akses tanggal 27 mei 2013.

5Koesnadi, Mengelola Air Gambut dan Air Kotor untuk Air Minum,(Jakarta:PT penebar
swadaya,2004),h. 1-2.

6Djojohadikusumo, Pengantar Ekonomi Mikro, (Jakarta:PT Bina Aksara,1991), h.2.
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Tingkat hidup masyarakat berkaitan erat dengan tingkat pembagian dan

peralatan pendapatan antar golongan masyarakat ,yang berarati pemenuhan

kebutuhan atau konsumsi yang nyata baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atau memperbesar jumlah produksi masyarakat secara keseluruhan..

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah agar pengusaha pengelola air

minum dapat lebih memahami dan menerapkan cara produksi yang baik,sehingga

masyarakat tidak di rugikan oleh beredarnya air minum dari mata air sikumbang

yang tidak memenuhi persyaratanmutu dan keamanan.7

Pedoman cara produksi yang baik air sikumbang ini memberikan

penjelasan mengenai cara produksi air minum yang baik pada seluruh mata rantai

produksi air minum,mulai dari pengadaan bahan sampai penjualan kekonsumen,

menekankan pengawasan setiap tahap.

Tahap-tahap yang perlu pengawasan yang ketat,sehingga dapat terjamin

keamanan dan kelayakan air minum untuk di konsumsi.8

Pedoman ini dirumuskan untuk pendirian,pemeriksaan atau pun untuk audit

internal.Pedoman ini terinci dalam bagian – bagian sebagai berikut:

1. Desain dan kontruksi tanah

2. Bahan baku,dan peralatan produksi

3. Proses produksi

4. Produk air minum

5. Pemeliharaan sarana produksi dan program senitasi

6. Karyawan

7 Hanafiah dan Saefuddin, Teori Ekonomi Mikro,(Jakarta:1995,Galia Indonesia), h.89.
8 Richard, Pengantar Ekonomi Pendekatan Teori Ekonomi Mikro dan Makro, (Jakarta:

PT.Raja Girafindo persada,1984), h. 50.



6

7. Penyimpan air baku dan penjualan

Adapun bahan baku utama yang di gunakan adalah air yang diambil dari

pegunungan yang terjamin kualitasnya,untuk itu beberapa hal yang harus

dilakukan untuk menjamin mutu air baku meliputi:

a. Sumber air baku harus terlindung dari pencemaran kimia dan mikribiologi

yang bersifat merusak/ mengganggu kesehatan

b. Air baku di periksa secara berkala terhadap pemeriksaan organoleptik (bau

rasa warna)9

Bahan wadah yang dapat di gunakan air minum sikumbang harus

memenuhi syarat,

Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci,desinfektan maupun terhadap

produknya. Waduk air minum tidak boleh melakukan penyimpanan air minum

yang siap di jual dalam bentuk di kemas.dengan demikian tidak ada stok air

minum dalam wadah yang siap di jual. Penyimpanan hanya boleh dilkukan dalam

tangki penampung.10

Dalam melakukan penjualan air sikumbang tidak boleh melakukan

penjualan secara eceran melalui toko/kios/warung dan hanya di perbolehkan

menjual di tempat usaha langsung kepada konsumen yang membawa wadah milik

sendiri. Permintaan terhadap barang atau jasa di defenisikan sebagai kualitas

barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya.

Pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu.Dalam

defenisi diatas di gunakan kalimat aktif orang bersedia untuk membelinya untuk

9 Maslow, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Jakarta: PT.Gelora Aksara pratama, 1984), h.53-54.
10 Dimara, Ekonomi Koperasi, (Jakarta : LPFE-UI, 1998), h.41.
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member penekanan pada kegiatan konsumsi yang di lakukan secara aktif oleh

masyarakat konsumen,yang di pengaruhi oleh tingkat harga.

Sedangkan kata bersedia mendapat penekanan tersendiri.didalamnya

terkandung makna,bahwa konsumen memiliki keinginan untuk membeli suatu

barang atau jasa (dengan kata lain konsumen memilki preferensi terhadap barang

atau jasa tersebut). Sekaligus ia juga memilki kemampuan,yaitu uang atau

pendapatan untuk membeli.

Dalam rangka memenuhi keinginannya tersebut.kemampuan  istilah

tersebut sering kali di beri istilah daya beli.jadi,konsep permintaan terhadap

barang dan jasa hanya memperhatikan konsumen yang memiliki preferensi dan

daya beli sekaligus.Berdasarkan urain diatas maka penulis tertarik untuk meneliti

secara khusus tentang permasalahan yang menyangkut hal tersebut dengan judul:

“KONTRIBUSI USAHA AIR SIKUMBANG TERHADAP PENINGKATAN

EKONOMI MASYARAKAT MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM (

STUDI KASUS DI PULAU SARAK KECAMATAN KAMPAR)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah,maka perlu diadakan pembatasan masalah

yang akan di teliti,maka dalam hal ini yang menjadi adalah: Kontribusi usaha air

sikumbang terhadap ekonomi masyarakat menurut pandangan ekonomi islam.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka dapat di

rumuskan sebagai berikut:
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1. Bagaimana Kontribusi usaha air sikumbang dalam meningkatkan ekonomi

masyarakat di kecamatan Kampar?

2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap usaha air sikumbang di

pulau sarak kecamatan Kampar tersebut?

D.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui  bagaimana Kontribusi usaha air sikumbang yang

bisa diminum dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kecamatan

kampar.

b. Untuk mengetahui  bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap

usaha air sikumbang di pulau sarak kecamatan Kampar.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini  adalah :

a. Untuk memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam bidang

kontribusi

b. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan

memperluas ilmu pengetahuan penulis

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana Ekonomi

Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA
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E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk

memperoleh data dan informasi adalah Di Pulau Sarak Kecamatan kampar

dengan alasan lebih mudah memperoleh data dan menghemat waktu dan

tenaga.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik

usaha air minum dan pembeli yang berada di Pulau Sarak Kecamatan

Kampar. Sedangkan yang menjadi Objek penelitian ini adalah kontribusi

usaha air Sikumbang di Pulau Sarak dalam meningkatkan ekonomi

masyarakat di Kecamatan Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha air minum

sikumbang yang ada di kecamatan Kampar yang berjumlah 13,sedangkan

sebagai sampel penulis mengambil sebanyak 100% dari 13 pemilik usaha

air minum dengan jumlah 13 usaha air minum,penelitian ini dengan

menggunakan Random sampling yaitu pengumpulan data dengan

angket,wawancara,dokumentasi,dan observasi,analisa data dengan

menggunakan deskriptif kualitatif.

4. Sumber data penelitian

a. Data Primer: data yang di peroleh dari pemilik usaha air minum di

kecamatan Kampar
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b. Data Skunder: data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan

dengan masalah yang di teliti tentang air minum.

5. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data

untuk menunjang penelitian ini, yaiti :

a. Obserpasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung

kelokasi penelitian tentang kontribusi usaha tersebut.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan

pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

c. Angket

Yaitu alat untuk mengumpulkan data dalam bentuk daftar pertanyaan

berupa kuisioner. Kuisioner ini langsung di lapangan atau kepada

pemilik air sikumbang yang berada di pulau sarak kecamatan Kampar

yang terlibat dalam jual beli usaha air minum tersebut.

6. Metode Analisa Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya data

dikelompokan sesuai jenis yang telah ditentukan, kemudian penulis

menganalisa dengan menggunakan teknik analisa deskriftif kualitatif, yaitu

setelah data terkempul dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan

dalam bentuk urain sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah

yang diteliti.
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7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriktif yaitu : menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan

data  yang diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan teliti.

b. Deduktif yaitu: mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian di analisa

secara khusus.

c. Induktif yaitu: mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisi

secara umum.

F.  Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan urain dalam tulisan ini maka penulis menyusun

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang membicarakan perihal latar

belakang masalah,perumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian

yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini di uraikan mengenai letak geografis kecamatan Kampar,

sosial ekonomi,,serta Gambaran usaha Air minum Sikumbang.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang ekonomi masyarakat dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat serta bagaimana tinjauan ekonomi masyarakat

dalam perspektif ekonomi islam.
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BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang usaha air sikumbang di pulau sarak

kecamatan Kampar,kontribusi usaha air sikumbang terhadap ekonomi

masyarakat menurut tinjauan ekonomi islam (studi kasus di pulau

sarak kecamatan Kampar).

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan yang di peroleh

dari hasilpenelitian,serta saran–saran yang diambil berdasarkan uraian

pada bab sebelumnya.


