
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah, merupakan agama yang universal dan

konprehensif.

Konfrehensif berarti merangkum seluruh aspek kehidupan, baik

ritual ( ibadah ) maupun sosial ( muamalah ). Sedangkan universal berarti

syari’at islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai

yaum al- hisab nanti.1

Syariat Islam mengatur semua sisi penting kehidupan dan

menawarkan kesempurnaan hidup. Kehadiran syariat islam ditinjau untuk

memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan dan

merealisasikan kemakmuran dalam semua sisi kehidupan manusia.

Di dalam Islam dijelaskan bahwa setiap manusia harus melakukan

usaha atau kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Muhammad

Al- Hasan Al- syuibani seperti yang di kutip oleh Adi Warman Azhar

Karim bahwa bekerja merupakan unsur pertama produksi mempunyai

kedudukan yang sangat penting  dalam kehidupan, karena menunjang

pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dan karenanya hukum bekerja

1 Adi Warman Azhar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ( Jakarta: PT
Raja Grapindo Persada, 2006 ), h. 2.
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adalah wajib.2 Sebagai mana firman Allah SWT yang memerintah kan

kita untuk bekerja atau berusaha yang terdapat dalam surat Al- Jumu’ah

(62): 10.









Artinya: “ apabila telah ditunaikan Shalat maka bertebaranlah kamu di

muka bumi ini; dan carilah karunia Allah banyak- banyak supaya kamu

beruntung “3.(Q.S Al- Jumuah: 10).

Usaha didalam Islam merupakan nilai tambahan sebagai ibadah

dan ijtihad didalamnya. Karena amal, usaha dan aktivitas yang dilakukan

membantu merealisasikan tujuan yang lebih besar, dengan bekerja setiap

individu dapat memenuhi hajat hidupnya,dan berbuat baik kepada kaum

keluarganya dan memberikan pertolongan kepada sesama yang

membutuhkan.4

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan

amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi ini untuk

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia.untuk

2 Muh. Said, pengantar Ekonomi Islam Dasar- Dasar pengembangan, (
Pekanbaru: Suska Pres, 2008 ), cet.ke-1, h.42.

3 Departemen Agama RI, Al- Qur’an Tajwid dan Terjemahnya,( Yayasan
Penyelenggara penerjemah/ penafsir Al-Qur’an PT Syaamil Cipta Media ), h. 554

4 Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008 ),Cet-3,
h.31.
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mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan sendiri tetapi

diberikannya petunjuk melalui para Rasulnya.

Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia

baik akidah, akhlak maupun syari’at.5

Allah swt telah menjadikan kekeyaan alam yang berlimpah seperti

dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk dapat dimanfaatkan

hambanya dalam memperoleh rezeki.

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk

mengembangkan usaha pemeliharaan ikan. Sehingga produksi dan

produktivitas perairan umum dapat ditingkatkan, guna memenuhi

kebutuhan konsumsi ikan perkapita pertahun yang semakin meningkat dari

tahun ke tahun.6 Lebih luas perairan lebih kurang  14 juta Ha, yang

meliputi 11,95 juta ha sungai dan rawa, 1,78 juta ha danau alam, serta

0.003 juta ha danau buatan. Hal ini merupakan potensi alam yang sangat

bagus untuk mengembangkan usaha perikanan di Indonesia.7

Strategi dan kebijakan pembangunan perikanan Kabupaten Kampar

diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya atau potensi perikanan serta

optimal yang berwawasan lingkungan hidup, baik potensi budi daya ikan

maupun potensi penangkapan ikan.

5 Ahmad Izzan Dkk, Referensi Ekonomi Syari’ah Ayat – Ayat  Al-Qur’an yang
berdimensi Ekonomi, ( Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006 ) Cet.ke- 1, h.38

6 Suhaili asmawi, pemeliharaan ikan dalam keramba,( Jakarta: PT.
Gramedia,1984 ) cet. Ke-1. h.9

7 F. Rahardi, Regina kristiawati, Nazaruddin, Agribisnis perikanan, ( Jakarta:
peneber Swadaya, 2001 ), Cet. Ke- 11, h.1.
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Kabupaten Kampar khususnya kec. Kampar Kiri merupakan salah

satu kawasan yang sangat potensial untuk pembudidaan perikanan air

tawar, karena keadaan alam yang sangat mendukung dalam kegiatan

pembudidayaan ikan.

Selain itu Kecamatan Kampar Kiri tepatnya di Desa Sungai Paku

juga mempunyai kawasan waduk yang dimanfaatkan oleh warga untuk

melakukan usaha keramba.

Keramba atau ada yang menyebutnya dengan sangkar terapung

adalah wadah yang digunakan untuk memelihara ikan yang ditempatkan di

permukaaan air sehinga keramba mncul di atas permukaan air.8

Bentuk keramba dapat berbentuk bulat, persegi panjang atau

kubus. Bentuk seperti ini biasanya juga ditentukan oleh jenis ikan yang di

budidayakan, kemudahan di dalam kontruksi, dan pengadaan biaya.9

Desa Sungai Paku merupakan salah satu desa yang ada di

Kecamatan Kampar Kiri yang sebagian besar mata pencarian

penduduknya adalah : sebagai petani kebun, petani ikan( nelayan),

pedagang, dan sebagian kecil sebagai pegawai  sipil.

Jadi budidaya keramba ikan bisa dijadikan pekerjan sampingan

bagi petani, juga bisa sebagai pekerjaan utama.

8 Zulkifli Jangkaru, Pembesran Ikan Air Tawar,( Jakarta: Penebar
Awadaya,1998 ), cet. Ke-1, h.20.

9 Chan W.L, Pandangan Umum Mengenai Pembudidayaan Ikan Dalam
Kurungan Terapung Khususnya Mengenai Kakap dan Kerapu, (Bandar Lampung:
Workshop Bubidaya Laut,1995),Cet.Ke-1, h.70
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Maka melihat potensi alam yang ada di desa Sungai Paku ini

sangat cocok untuk dikelola sebagai usaha masyarakat, namun semua itu

perlu adanya dukungan dan peran dari pemerintah berupa modal untuk

menunjang pemberdayaaan usaha masyarakat sebagai tujuan

pembangunan nasional. Adapun peran pemerintah dalam Islam adalah,

pemerintah berkewajiban menjalankan segala program yang bisa

mendatangkan kemaslahatan dan manfaat serta menolak segala bentuk

kerusakan dan kemudharatan, menegakkan keadilan dalam memenuhi hak-

hak Allah(ibadah) dan hak-hak masyarakat.10

Dewasa ini sasaran utama pembangunan diupayakan melalui

pelaksanaan berbagai program dan kebijaksanaan pemerintah. Kebijakan

tersebut salah satunya melalui program usaha keramba ikan yang di

kembangkan oleh para petani keramba ikan yang bergabung di dalam

Kelompok Tani Alam Bendungan yang ada di Desa Sungai Paku Kec.

Kampar Kiri.

Kelompok Tani Alam Bendungan merupakan kelompok yang

bergerak di bidang usaha ternak ikan,diantaranya usaha keramba ikan atau

ada yang menyebutnya dengan sangkar terapung.

Kelompok Tani Alam Bendungan tersebut merupakan salah satu

wadah pembinaan bagi petani usaha ternak ikan yang ingin bergabung di

dalamnya di antaranya adalah untuk membina petani dalam masalah

berproduksi, cara pemasaran hasil produksi.

10 Muhammad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis
dan kontemporer,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2006), h.17
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Dan lebih dari itu pembinaan dimaksudkan untuk pemecahan

masalah dalam meningkatkan usaha para petani, menumbuhkan semangat

jiwa kewirausahaan dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kelompok Tani Alam Bendungan juga mempunyai struktur

organisasi seperti organisasi lainnya  yang terdiri dari pengurus dan

beberapa anggota.

Organisasi merupakan wadah untuk mencapai tujuan usaha,

organisasi diartikan sebagai tempat berkumpulnya dua orang atau lebih

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap organisasi

harus memiliki struktur yang jelas,struktur organisasi menggambarkan

tugas, wewenanang, dan tanggung jawab masing-masing bagian yang

tujuannya untuk mempermudah pencapaian tujuan dan mempermudah

pengendalian.

Adapun jumlah petani keramba ikan yang bergabung di bawah

binaan Kelompok Tani Alam Bendungan Desa Sungai Paku hingga

sekarang adalah sebanyak 40 orang petani dengan total keramba sebanyak

93 keramba. Kelompok Tani Alam Bendungan Desa Sungai Paku baru

beroperasi di bidang ternak ikan dengan sistem keramba mulai pada awal

tahun 2009 yang hanya beranggota kan sebanyak 15 orang.

Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak diantara petani

lainnya yang tertarik dan termotivasi untuk ikut bergabung di dalam

binaan Kelompok Tani Alam Bendungan Desa Sungai Paku ini.
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Para petani keramba ikan Kelompok Tani Alam Bendungan di

dalam menjalankan usahanya mereka menggunakan modal sendiri dengan

berbagai kendala, yaitu keterbatasan pasilitas dan modal yang mereka

miliki. Namun walaupun demikian para petani keramba yang bergabung di

dalam binaan Kelompok Tani Alam Bendungan Desa Sungai Paku ini

tergolong sukses dan berkembang, hal ini terlihat dari meningkatnya usaha

dan perekonomian mereka di bidang perikanan. Selain itu pada tahun 2010

menurut Sadarlis sebagai pembina Kelompok Tani Alam Bendungan Desa

Sungai Paku dia mengungkapkan adapun salah satu prestasi yang mereka

raih adalah bahwa pada tahun itu Kelompok Tani Alam Bendungan

merupakan salah satu kelompok tani perikanan yang ada di Riau yang

mampu panen raya.

Dari pemaparan diatas maka penulis berkesimpulan bahwa para

petani keramba ikan Kelompok Tani Alam Bendungan Desa Sungai Paku

telah sukses mengembangkan usaha di bidang budi daya ikan keramba

walaupun dengan berbagai kendala dan keterbatasan pasilitas dan modal

yang mereka miliki.

Maka untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang

bagai mana realisasi yang ada pada usaha keramba ikan Kelompok Tani

Alam Bendungan Desa Sungai Paku ini dengan judul:
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“ REALISASI USAHA KERAMBA IKAN KELOMPOK TANI

ALAM BENDUNGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN

PETANI DI DESA SUNGAI PAKU KEC. KAMPAR KIRI

DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI ISLAM ”

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan,

maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu

pada “Realisasi usaha keramba ikan Kelompok Tani Alam Bendungan

dalam meningkatkan penghasilan para petani”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi usaha keramba ikan Kelompok Tani Alam

Bendungan dalam meningkatkan pendapatan para petani?

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat realisasi usaha

keramba ikan Kelompok Tani Alam Bendungan?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap realisasi pada usaha

keramba ikan Kelompok Tani Alam Bendungan dalam meningkatkan

pendapatan para petani?
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D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penulisan

a. Untuk menjelaskan realisasi usaha keramaba ikan Kelompok

Tani Alam Bendungan dalam meningkatkan penghasilan para

petani.

b. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat

realisasi usaha keramba ikan Kelompok Tani Alam Bendungan

c. Untuk menjelaskan tinjauan Ekonomi Islam terhadap realisasi

usaha keramba ikan Kelompok Tani Alam Bendungan dalam

meningkatkan penghasilan para petani.

4. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis dalam

bidang ekonomi.

b. Dapat dijadikan referensi  penelitian di Fakultas Syariah dan

Ilmu hukum, khususnya bagi program Ekonomi Islam di UIN

suska Riau.

c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi

pada program Strata satu (S1) pada jurusan Ekonomi Islam

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E.Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di keramba ikan Kelompok Tani Alam

Bendungan Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar,
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penulis memilih penelitian disini karena ingin mengetahui bagaimana

realisasi usaha keramba ikan pada Kelompok Tani Alam Bendungan

serta lokasi penelitian ini dinilai terjangkau dan strategis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota

kelompok Tani Alam Bendungan yang ada di desa Sungai

Paku kec. Kampar Kiri.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah realsasi usaha keramba ikan

kelompok tani alam bendungan yang ada di desa Sungai

Paku Kec. Kampar Kiri

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasinya adalah keseluruhan pengurus dan anggota

Kelompok Tani Alam Bendungan yang berjumlah 40 orang

b. Sampel

Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan

metode total sampling, karena mengigat populasi dalam

penelitian ini hanya 40 orang.
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4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara

langsung dari lapangan melalui wawancara dan angket

kepada anggota kelompok tani alam bendungan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh

dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya

diperoleh dari pustaka.11

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai

berikut:

a. Observasi, penulis akan melakukan pengamatan dilokasi

penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai

subjek dan objek kajian.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data untuk mengumpulkan

data dengan cara mengajukan  beberapa pertanyaan kepada

subjek.

c. Angket, yaitu penulis membuat pertanyaan berupa daftar

pertanyaan sekitar penelitian ini yang kemudian disebarkan

untuk diisi oleh responden untuk  memperkuat hasil penelitian.

11 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya,
(Jakarta:ghalia Indonesia, 2002) cet ke-1, h.82
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6. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah secara

deskriptif kualitatif. Yaitu menggambarkan situasi, kondisi penelitian

dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh

dengan menghubungkan teori-teori yang didapat, maupun literature

yang ada.

7. Teknik Penulisan

a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan

kaedah-kaedah umum dianalisa dan diambil kesimpulan secara

khusus.

b. Induktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan

kaedah-kaedah khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara

umum.

c. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil

dengan apa adanya.

8. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap

bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut :

BAB I          : PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan

Masalah,PerumusanMasalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika

Penulisan.
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BAB II         : GAMBARAN UMUM LOKAS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran secara umum mengenai

Geografis, Demografis Desa Sungai Paku Kec. Kampar

Kiri, Ekonomi Masyarakat, budaya, Agama,

Mata pencaharian Penduduk, serta struktur organisasi

Kelompok Tani Alam Bendungan.

BAB III        : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian realisasi

usaha dalam ekonomi Islam, dasar hukum, bentuk-

bentuknya, dan manajemen realisasi usaha keramba

ikan dalam ekonomi Islam

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah

dilakukan mengenai realisasi usaha keramaba ikan

Kelompok Tani Alam Bendungan dalam meningkatkan

penghasilan para petani di Desa sungai Paku

Kec.Kampar Kiri dan pandangan Ekonomi Islam

terhadap realisasi usaha keramba ikan Kelompok Tani

Alam Bendungan di Desa Sungai Paku Kec. Kampar

kiri.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran


