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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian Relevan 

  Adapun yang menjadi gambaran dan acuan dalam penulisan ini yang 

sama-sama membahas tentang Pertanian di antarnya yaitu : 

1. Darmanita dalam skripsinya “Cara Pedagang Pengumpul Komoditi Merica 

(Piper Albi Linn) Dalam Menarik Minat Jual Petani Di Tinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten. 

Konawe Selatan.
1
 Penelitian ini menemukan bahwa cara yang dilakukan 

pedagang pengumpul di Desa Mowila dalam menjalankan usaha yaitu 

dengan mendatangi rumah-rumah petani untuk melakukan tarnsaksi jual 

beli merica, melakukan pendekatan emosional sehingga terjalin 

kekerabatan antara petani dan pedagang pengumpul, menaikkan harga 

merica dengan tujuan untuk menarik perhatian petani agar mau menjual 

hasil panennya, dan pedagang pengumpul memberikan batasan kepada 

pedagang lain untuk membeli merica di daerahnya. Namun jika dilihat dari 

tinjuan ekonomi Islam cara yang dilakukan pedagang pengumpul belum 

sesuai dengan syariat Islam karena masih terjadi praktek monopoli dimana 

pelaku usaha menguasai pangsa pasar yang mengakibatkan persaingan 

usaha yang tidak sehat. Maka islam menganjurkan agar dalam 

bermuamalah dengan jalan yang di ridhoi Allah swt.   

                                                             
 

1
Darmanita, “Cara Pedagang Pengumpul Komoditi Merica (Piper Albi Linn) Dalam 

Menarik Minat Jual Petani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi Sarjana, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, Kendari, 2017). h. v 
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2. Sahri Bulandari dalam skripsinya ”Pengaruh Produksi Kakao Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kolaka Utara”. 
2
 Hasil penelitian ini 

menunjukkan teknis analisis data dilakukan berdasarkan perhitungan 

koefisien determinan (R square) sebesar 0,936 adalah mendekati 1, berarti 

terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif, dengan kata lain pengaruh 

kakao terhadap pertumbuhan ekonomi 93% sedangkan 7% di sebakan oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. Uji Hipotesis t dimana produksi kakao 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Kolaka Utara dengan nilai signifikan 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 (0,00 

< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak H1 diterima, yaitu 

Variabel produksi kakao (X) berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Kolaka Utara. 

3. Arfendi dalam skripsinya ”Peran Pemerintah Dalam Meningktakan 

Produksi Kakao Melalui Program Gernas Kakao Di Desa Wowaraha Kec. 

Busulutu Kab. Konawe Dalam Persepektif Ekonomi Islam”.
3
 Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (a) peran pemerintah dalam meningkatkna 

produksi kakao melalui program Gernas Kakao di lokasi penelitian dalam 

deskriptif ekonomi Islam dinyatakan gagal hal ini dapat dilihat dari 

penghasilan petani pada 5 tahun terakhir yang semakin menurun. Karena 

terjadi penyelewengan bantuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Ekonomi 

                                                             
 2

Sahri Bulandari, “Pengaruh Produksi Kakao Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” (skripsi 

Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. xi   
 

3
Arfendi, “Peran Pemerintah Dalam Meningktakan Produksi Kakao Melalui Program 

Gernas Kakao” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, Kendari, 

2015),  h. ii 
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Islam (b) kendala-kendala yang di alami para petani kakao yang ada di 

lokasi penelitian itu di antaranya adalah (1) serangan hama dan penyakit 

pada kakao (2) harga yang relatif rendah (3) kurangnya pengetahuan 

petani tentang informasi pasar (4) modal yang terbatas. (c) peran 

pemerintah dalam meningkatkan produksi kakao melalui program Gernas 

kakao dilokasi penelitian bertentangan dengan prinsip ekonomi islam 

karena terjadi penyelewengan bantuan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab.  

4. Muh. Syam dalam skripsinya “Kehidupan Masyarakat Petani Menjadi 

Pedagang di Luwu Timur Study Kasus Kelurahan Tomoni Kecamatan 

Tomini Kabupaten Luwu Timur Profinsi Sulawesi Selatan”.
4
 Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pemilihan mata 

pencaharian pedagang dudasari oleh dua faktor, meliputi faktor internal 

adalah hilangnya mata pencaharian sebelumnya; peningkatan taraf hidup 

yang lebih baik dari sebelumnya; keinginan untuk meberikan pendidikan 

yang lebih baik  kepada generasi mereka; pekerjaan sebagai pedagang 

lebih mudah dan nyaman; keterampilan yang minim dan pendidikan yang 

rendah; modal untuk menjadi pedagang terbilang sedikit serta faktor 

external adalah ajakan dari keluarga dan sekitar lingkungan yang telah 

sukses; keuntungannya selalu ada walupun sedikit; skill/ kemampuan yang 

tidak sesuai dengan mata pencaharian yang baru dan adanya bangunan 

pasar. Dampak pemilihan mata pencaharian pedagang dibagi menjadi dua, 

                                                             
 

4
Muh. Syam, ”Kehidupan Masyarakat Petani Menjadi Pedagang” (Skripsi Sarjana, 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. xvi 
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dampak negatif adalah utang yang besar pada berbagai Bank; hilangnya 

kepemilikan hak aset pribadi; kembali ke mata pencaharian terdahulu; 

perselisihan antar keluarga dan pelarian diri serta dampak positif adalah 

kebiutuhan sekunder terpenuhi; tabungan yang banyak diberbagai Bank; 

bisa menunaikan ibadah haji dan menciptakan lapangan pekerjaan. 

Dari beberapa penelitian di atas yang menjadikan pertanian sebagai 

objek penelitian yang dapat menjadikan gambaran bagi penulis sebagai bahan 

dan pedoman untuk membantu proses penelitian. Walaupun memliki objek 

yang sama namun fokus penelitian yang berbeda dimana penulis berfokus 

pada pemenuhan kebutuhan petani kakao pasca . Dalam hal ini penulis 

mengkaji tentang apa saja kendala-kendala para petani, bagiamana cara petani 

kakao untuk memenuhi kebutuhan selama jangka waktu penen dan dampak 

yang di rasa dari jangka  panen musiman tersebut. 

B. Kajian Teori 

1. Pekerjaan 

Bekerja merupakan kegiatan manusia untuk mendapatkan sesuatu 

sebagai imbalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, 

baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentinga keluarga, bahkan 

untuk kepentingan masyrakat. 

Bekerja merupakan fitrah dan sekaligus merupakan salah satu 

identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan prinsip-prinsip iman 

dan tauhid dapat meningkatkna martabat manusia sebagai hamba Allah 

yamg mengelolah serluh alam sebagai bentuk dari curahan mensyukuri 
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nikmat-Nya. Apabila bekerja itu merupakan fitrah manusia, jelaslah bahwa 

manusia yang enggan bekerja, malas dan tidak menyatakan keinginan 

dalam bentuk amal yang kreatif, sesungguhnya ia melawan fitrah dirinya 

sendiri dan menurunkan derajatnya sebagai manusia ketingkat lebih hina 

dari pada hewan.
5
 

a. Pengertian Pekerjaan 

 Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak 

antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan.
6
 Para pekerja 

akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan 

jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan. 

 Kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia 

baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial, Dengan pekerjaan 

manusia akan memperoleh kepuasan-kepuasan tertentu yang meliputi 

pemenuhan kebutuhan fisik dan rasa aman, serta kebutuhan sosial dan 

kebutuhan ego. Selain itu kepuasan seseorang terhadap pekerjaan juga 

diperoleh melalui berbagai bentuk kepuasan yang dapat dinikmati 

diluar kerja, misalnya kepuasan sewaktu bekerja, menikmati liburan, 

dan yang lebih mendasar lagi dapat menghidupi diri dan keluarga. 

 Selain itu, kerja adalah aktivitas yang mendapat dukungan sosial 

dan individu itu sendiri. Dukungan sosial itu dapat berupa penghargaan 

masyarakat terhadap aktivitas kerja yang ditekuni. Sedangkan 

dukungan individu dapat berupa kebutuhan-kebutuhan yang 

                                                             
5
Ek. Iman Munawir “Azaz-azaz Kepemimpinan Dalam Isam” (Surabaya : Usaha Nasional, 

t. th.), h. 206 
6
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan#cite_note-:2-1 
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melatarbelakangi aktivitas kerja. Seperti kebutuhan untuk aktif, untuk 

berproduksi, berkreasi, untuk memperoleh pengakuan dari orang lain, 

memperoleh prestise serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.
7
 

b. Jenis- jenis Pekerjaan 

 Jenis pekerjaan dibagi menjadi dua. Pertama, pekerjaan yang 

menghasilkan barang. Kedua,pekerjaan yang menghasilkan jasa. 

Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan yang 

kegiataannya membuat barang. Sedangakan pekerjaan yang 

menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang hasil kerjanya dapat dirasakan 

oleh konsumennya. 

1) Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, antara lain: 

1) Petani   

   Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian 

dengan cara melakukan pengolaan tanah dengan tujuan 

untukmenumbuhkan dan memelihara tanaman. Petani termasuk  

pekerjaan yang menghasilkan barang seperti padi, jagung, 

sayuran, dan buah-buahan. Pertanian terdiri atas dua jenis,  

yaitu pertanian rakyat dan pertanian perkebunan.
8
 

2) Peternak 

 Peternak adalah kegiatan mengembangbiakkan dan 

membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan hasil dan  

                                                             
7
KH. Toto Tasmara “Membudayakan Etos Kerja Islam” (Gema Insani Press, Jakarta, 

2002), h. 2-26 
8
Ratih Hurriyati, “Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas III” (Jakarta: Habsya 

Jaya, 2009),  h.  53-55 
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manfaat dari kegiatan tersebut. Misalnya, peternakan ayam, 

itik, kambing, sapi, domba dan lainnya. Seseorang beternak 

ayam dan itik dapat menghasilkan telur dan daging dari ayam  

dan itik tersebut, beternak sapi dan kambing menghasilkan 

daging, kulit dan susu dan juga sapi dapat digunakan untuk 

membajak sawah, beternak domba menghasilkan daging, susu  

dan bulu domba.
9
 

3) Nelayan 

 Nelayan adalah orang yang mata pencahariaannya 

menangkap ikan di laut. Para nelayan menangkap ikan di laut 

dengan menggunakan alat jala. Hasil tangkapan ikannya 

biasanya di jual di pasar untuk mendapatkan uang. 

4) Percetakan 

 Percetakan adalah sebuah proses industri untuk 

memproduksi secara massal, tulisan dan gambar terutama 

dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak. 

Percetakan juga merupakan bagian penting dalam penerbitan 

dan percetakan transaksi. 

5) Pengrajin 

 Pengerajin adalah orang yang pekerjaannya membuat 

dan menghasilkan barang kerajinan. Hasil kerajinannya antara 

                                                             
9
Umadlir Abidah, Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Materi Jenis-jenis 

Pekerjaan dengan Metode Concept Mapping Siswa Kelas III, Di MI Miftahul Akhlaqiyah 

Semarang. (Skripsi 2015), h. 24 
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lain berupa hiasan dinding, kain tenun, batik dan lainnya. Hasil 

kerajinan dapat digunakan sebagai cinderamata atau souvenir.  

Ada juga pengerajin kayu yang dibuat menjadi almari, rotan 

dibuat menjadi kursi, rak buku, hiasan dan lain-lain.  

6) Penjahit 

 Penjahit atau tailor adalah orang yang pekerjaannya 

menjahit pakaian. Misalnya, menjahit kemeja, membuat baju, 

membuat celana, rok, jas dan lain sebagainya. 

7) Koki 

Koki adalah orang yang pekerjaannya membuat makanan 

kemudian disajikan kepada pelanggan. Koki bekerja untuk 

melayani pembeli dan menyiapkan makanan. Misalnya, 

membuat aneka macam masakan dan membuat roti.
10

 

8) Industri 

 Industri merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan 

barang. Biasanya industri menghasilkan barang untuk memnuhi 

keperluan dalam negeri dan ekspor ke luar negeri. Ekspor ke 

luar negeri berarti mengirim barang ke luar negeri. Industri 

banyak jenisnya, diantaranya industri makanan dan industri 

pakaian (konfeksi). 

 

 

                                                             
10

Ibid.,  h. 28 
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2) Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, antara lain : 

a) Sopir 

 Sopir adalah orang yang bekerja mengantarkan 

penumpang ke tempat tujuan penumpang tersebut. Sopir dapat 

memberikan pelayanan antar dan keamanan bagi penumpang. 

Dengan bekerja sebagai sopir bisa mendapatkan uang dengan 

jasa mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. 

b) Dokter 

 Dokter adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan. 

Dokter berjasa dengan merawat pasien, misalnya di rumah 

sakit dan puskesmas atau klinik kesehatan dengan tujuan untuk 

menyembuhkan penyakit yang diderita pasien dengan penuh 

tanggung jawab. 

c) Guru 

 Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar, 

mendidik, dan membimbing siswanya dalam belajar disekolah. 

Dengan jasa guru, siswa mendapatkan pengetahuan, wawasan, 

ilmu pengetahuan serta dapat mencerdaskan anak bangsa. 

d)  Pemangkas Rambut 

  Pemangkas rambut yaitu pekerjaan memotong rambut. 

Jasa yang diberikan pemangkas rambut yaitu memotong dan 

merapikan rambut. Hasilnya rambut kita akan rapi. Dari jasa 

memotong rambut ini bisa mendapatkan upah atau uang. 
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e) Montir 

 Montir bekerja memperbaiki kendaraan. Jasa montir 

dapat kita rasakan dari kendaraan yang nyaman digunakan 

etelah diperbaiki. 

f) Wartawan 

 Wartawan adalah orang yang mencari dan menusun 

berita. Dengan jasa wartawan masyarakat dapat mengetahui 

kejadian penting yang diliput dalam majalah, surat kabar, radio, 

dan televise.
11

 

g) Polisi 

 Polisi adalah orang yang bertugas menjaga keamanan 

dan ketertiban umum. Dengan jasa polisi ketertiban lalu lintas 

dapat terjaga aman dan tertib. 

h) Pilot 

 Pilot adalah orang yang bertugas untuk menerbangkan 

pesawat terbang. Dengan jasa pilot pengguna atau penumpang 

pesawat dapat memenuhi keinginannya ke tempat tujuan. 

9) Apoteker 

 Apoteker adalah orang yang memimpin dan bertanggung 

jawab untuk mengelola sebuah apotek. Setiap apoteker harus 

memiliki pengetahuan tentang obat-obatan. Apotek tidak dapat 

                                                             
11

Rina kartika, ”Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI”, (Yogyakarta: CV Keluarga 

Mandiri, 2000), h. 5 
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dipimpin oleh orang yang tidak memahami tentang obat. Hal 

ini tentu saja karena obat memerlukan ketepatan dalam jenis 

dan takarannya. 

10) Arsitek  

Arsitek adalah orang yang merancang bangunan, denah kebun, 

atau kompleks perumahan. Orang yang akan membangun 

rumah memerlukan jasa arsitek. Tukang bangunan akan 

dipermudah dengan adanya rancangan arsitek. 

c. Cara Memperoleh Pekerjaan 

 Pada umumnya mencari pekerjaan di lakukan dengan tahap-

tahap berikut ini : 

1) Carilah Lowongan Kerja Yang Relevan Secara Daring 

Akhir-akhir ini, kebanyakan informasi lowongan kerja 

dipajang secara daring. Carilah berbagai macam laman web yang 

menampilkan informasi lowongan pekerjaan. Banyak perusahaan 

dan lembaga-lembaga publik memposting lowongan pekerjaan 

mereka langsung pada website mereka sendiri. Ada juga banyak 

situs yang mengumpulkan berbagai jenis lowongan kerja.
12

 

2) Lamarlah pekerjaan yang cocok untuk keahlian dan pengalaman 

Anda 

                                                             
12

http://www.pbs.org/newshour/making-sense/ask-the-headhunter-7-steps-to-a-new-job-

but-first-burn-your-resume/ 

http://www.pbs.org/newshour/making-sense/ask-the-headhunter-7-steps-to-a-new-job-but-first-burn-your-resume/
http://www.pbs.org/newshour/making-sense/ask-the-headhunter-7-steps-to-a-new-job-but-first-burn-your-resume/
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 Hal ini tidak berarti bahwa harus benar-benar cocok dalam 

setiap aspek dari lamaran kerja tersebut tetapi jangan  membuang-

buang waktu berharga untuk melamar pekerjaan yang mana  tidak 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. 

Selama Anda cocok dengan sebagian besar spesifikasi pekerjaan 

yang berlaku untuk pekerjaan itu. 

3) Prioritaskan Melamar Pekerjaan Dengan Yang Membutuhkan 

Banyak Lowongan Pekerjaan. 

 Jika aingin mendapatkan pekerjaan dengan cepat, rintangan 

akan menjadi lebih mudah jika pekerjaan yang dilamar 

membutuhkan banyak pekerja untuk dipekerjakan. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut bukanlah yang terbaik, 

tetapi mungkin dapat mendapatkan pekerjaan dengan cepat. 

4) Berbicaralah dengan pemilik pekerjaan yang prospektif 

 Ingin mendapatkan pekerjaan dengan cepat, diharus 

menjadi proaktif dan tunjukkanlah kepada calon atasan bahwa anda 

benar-benar serius akan posisi yang anda lamar dan yakin kan anda 

orang yang tepat bagi pekerjaan tersebut. 

5) Gunakan hubungan personal 

 Memungkin untuk mendapatkan pekerjaan jika memilikii 

orang dalam yang membantu anagar dapat diterima. Jangan ragu 

untuk memberitahu orang-orang di kehidupan  bahwa anda sedang 

mencari pekerjaan. 
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d. Pemanfaatan hasil pekerjaan 

Pengaturan keuangan selalu menjadi hal penting dalam sebuah 

organisasi, termasuk keluarga. Bahkan, pengaturan keuangan rumah 

tangga dapat dikatakan susah-susah gampang. Susah karena hal 

tersebut menuntut kedisiplinan untuk mencatat masuk dan keluarnya 

uang. Sedangkan, gampang apabila hal tersebut dilakukan secara 

senang hati. 

Secara umum pengelolaan keuangan yang biasa dilakukan dalam 

linkup kelurga atau rumah tangga yaitu :
13

 

1) Segera Bayar Tagihan bulanan 

 Jumlahkan semua tagihan bulanan yang wajib dibayar. Cara 

ini dapat membantu anda dalam memperkirakan seberapa besar 

pengeluaran wajib yang harus anda siapkan untuk membayar 

tagihan pada setiap bulannya. 

2) Sisihkan Untuk Tabungan  

 Gaji kecil bukan halangan untuk menabung. Jangan 

berpedoman bahwa menabung harus dengan jumlah yang besar. 

Lebih baik anda menyisihkan sebagian gaji lebih awal untuk 

ditabung. Tentukan bersama keluarga berapa kisaran penghasilan 

yang disisihkan untuk tabungan. Dengan menabung, keuangan 

akan lebih seimbang karena telah memiliki simpanan untuk masa 

depan. Jika perlu, menabunglah setiap hari dari sisa uang saku. 

                                                             
13

Aulia “ Perencanaan  Keuangan  Keluarga (Menciptakan Surplus Anggaran dalam 

Keuangan Keluarga Anda)”. (Yogyakarta : Cakrawala 2009).  h. 25 
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3) Buat Rencana Keuangan 

Setelah dipotong untuk biaya tagihan bulanan dan tabungan, 

saatnya membuat rencana dalam mengatur keuangan rumah 

tangga. Kelola dengan baik sisa penghasilan tersebut untuk 

kebutuhan sehari-hari seperti belanja bulanan, belanja dapur 

harian, uang saku anak, biaya transportasi dan keperluan lainnya. 

4) Siapkan Dana Cadangan 

Dana cadangan perlu siapkan untuk keperluan tak terduga yang 

menghampiri anda maupun keluarga. Misalnya untuk biaya berobat 

anggota keluarga, bayar acara sekolah, servis kendaraan yang tiba-

tiba mogok, sumbangan, undangan dan lain sebagainya. 

5) Mencatat Belanja Bulanan 

 Sebelum berbelanja, sebaiknya membuat catatat belanja 

bulanan terlebih dahulu. Tulis semua kebutuhan yang akan anda 

beli untuk satu bulan kedepan. 

2. Petani Kakao 

a. Pengertian Petani dan Kakao 

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, 

utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan 

untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, 

buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari 

tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada 

orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Padi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
https://id.wikipedia.org/wiki/Buah
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seperti serealia untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol 

atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian.
14

 

Kakao (Theobroma cacao) merupakan tumbuhan berwujud 

pohon yang berasal dari Amerika Selatan. Dari biji tumbuhan ini 

dihasilkan produk olahan yang dikenal sebagai cokelat. 

Kakao merupakan tumbuhan tahunan (perennial) berbentuk pohon, di 

alam dapat mencapai ketinggian 10m. Meskipun demikian, dalam 

pembudidayaan tingginya dibuat tidak lebih dari 5m tetapi dengan tajuk 

menyamping yang meluas. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak 

cabang produktif.
15

 

Bunga kakao, sebagaimana anggota Sterculiaceaelainnya, 

tumbuh langsung dari batang (cauliflorous). Bunga sempurna 

berukuran kecil (diameter maksimum 3cm), tunggal, namun nampak 

terangkai karena sering sejumlah bunga muncul dari satu titik tunas. 

Penyerbukan bunga dilakukan oleh serangga (terutama lalat kecil 

(midge) Forcipomyia, semut bersayap, afid, dan beberapa lebah 

Trigona) yang biasanya terjadi pada malam hari1. Bunga siap diserbuki 

dalam jangka waktu beberapa hari. 

Kakao secara umum adalah tumbuhan menyerbuk silang dan 

memiliki sistem inkompatibilitas-sendiri. Walaupun demikian, beberapa 

varietas kakao mampu melakukan penyerbukan sendiri dan 
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menghasilkan jenis komoditi dengan nilai jual yang lebih tinggi buah 

tumbuh dari bunga yang diserbuki. Ukuran buah jauh lebih besar dari 

bunganya, dan berbentuk bulat hingga memanjang. Buah terdiri dari 5 

daun buah dan memiliki ruang dan di dalamnya terdapat biji. Warna 

buah berubah-ubah. Sewaktu muda berwarna hijau hingga ungu. 

Apabila masak kulit luar buah biasanya berwarna kuning. 

Biji terangkai pada plasenta yang tumbuh dari pangkal buah, di bagian 

dalam. Biji dilindungi oleh salut biji (aril) lunak berwarna putih. Dalam 

istilah pertanian disebut pulp. Endospermia biji mengandung lemak 

dengan kadar yang cukup tinggi. Dalam pengolahan pascapanen, pulp 

difermentasi selama tiga hari lalu biji dikeringkan di bawah sinar 

matahari. 

b. Pembibitan Kakao dan Penanaman Kakao 

1) Pembibitan Kakao 

Pembibitan merupakan kegiatan awal di lapangan yang 

bertujuan untuk mempersiapkan bibit siap tanam. Pembibitan harus 

sudah disiapkan sebelum pengolahan lahan pertanaman. Bibit yang 

ditanam tersebut harus memenuhi syarat, baik umurnya maupun 

ukurannya. Bibit yang baik dan bermutu merupakan salah satu 

syarat penentu keberhasilan dalam setiap usaha budidaya tanaman. 

Usaha menyediakan bibit Kakao dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, antara lain sebagai berikut:  

a) Perbanyakan Secara Generatif (Biji)  
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b) Perbanyakan Vegetatif : Menempel (Okulasi), Menyambung 

(Enten), Mencangkok. 

Bibit seharusnya sudah diseleksi pada tempat pembibitan 

sebelum diangkut ke lahan penanaman. Bibit dirawat agar terhindar 

dari serangan hama dan penyakit. Kesehatan bibit yang sudah 

terjamin baik dapat dilihat dari pertumbuhannya yang normal. Bibit 

yang sudah baik itu juga perlu dilatih di lahan pembibitan, yaitu 

dengan cara membuka naungan dari 25% kemudian 50%, sampai 

akhirnya semua naungan dibuka.  Bibit kakao pada tempat 

pembibitan biasanya dinaungi, tidak mendapat sinar matahari secara 

langsung. Sebelum ditanam di area penanaman, bibit harus cukup 

terbiasa mendapat sinar matahari langsung karena pada areal 

pertanaman tidak ada lagi yang menaunginya.
16

 

2) Pengololahan Lahan Pertanaman 

Habitat asli tanaman kakao adalah hutan tropis basah, 

tumbuh di bawah naungan pohon-pohon tinggi. Habitat ini dapat 

dipertahankan dengan pemberian tanaman penaung. Tanaman 

penaung sangat dibutuhkan dalam pembudidayaan tanaman kakao. 

Tanaman kakao muda yang kurang mendapatkan naungan akan 

mengalami hambatan pertumbuhan, dikarenakan suhu yang tinggi 

dapat mengakibatkan banyak daunnya yang mengalami nekrosis 

dan akhirnya rontok. 
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Tanaman kakao dapat tumbuh dengan toleransi tinggi, pada 

daerah dataran rendah maupun dataran tinggi dengan ketinggian 

antara 0 – 800 meter. Kakao dapat tumbuh pada berbagai tanah, 

tetapi dapat tumbuh secara optimal bila tumbuh pada tanah yang  

memenuhi syarat tumbuh cokelat.  

Pertumbuhan kakao yang optimal adalah sebagai berikut:  

a) Mempunyai curah hujan antara 1.100 – 3.000 mm pertahun 

yang tidak merata sepanjang tahun.  

b) Tanah tidak mengandung cadas keras sehingga akar tidak 

terganggu. 

c)  Drainase baik dan permukaan air tanah cukup dalam. Hindari 

tanah yang berdrainase jelek dan permukaan air tanah dangkal. 

Tanah berdrainase jelek sebaiknya dibuatkan saluran drainase.  

d) Tanah ber-pH antara 5,6 – 6,8. Tanah yang ber-pH rendah 

sebaiknya dilakukan pengapuran.  

e) Jenis tanah latosol lebih disukai, lahan yang agak miring lebih 

baik daripada lahan yang datar sama sekali.
17

 

3) Penanaman Kakao 

a) Membuat Lubang Tanam  

Lubang tanam dibuat sedikit lebih besar, dengan luas 

permukaan 60cm x 60cm dan dalamnya 60cm, dengan 

pertimbangan perakaran tanaman kakao menjadi lebih baik. 

                                                             
17 Ibid., h. 48 
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Penggalian lubang dilakukan sebulan sebelum penanaman 

dimulai. Ongkokan galian tanah bagian atas (top soil) setebal 20 

cm ditaruh disalah satu sisi lubang, dan tanah bagian paling 

dalam (tanah yang berada lebih dalam dari tanah bagian atas) 

ditaruh di sisi lainnya. Ditinjau dari segi produksinya, jarak 

tanam ideal adalah  3m x 3m, atau 4m x 2m, atau 3,5m x 2,5m. 

Ketiga pilihan jarak tanam tersebut sama saja, bergantung pada 

jenis tanaman kakao. Jarak tanaman pohon pelindung adalah 

dua kali jarak tanaman kakao. Hal ini didasarkan pada 

perhitungan bahwa peranan satu pohon pelindung dapat 

melindungi 4 pohon kakao dalam area penanaman. 

b) Pola Tanam  

Areal pertanaman kakao yang baik lebih dahulu ditetapkan 

pola tanamnya. Pola tanam yang baik sangat erat kaitannya 

dengan keoptimuman jumlah pohon per hektar, peranan pohon 

pelindung, dan usaha menekan kerugian yang mungkin timbul 

pada nilai kesuburan lahan serta biaya pemeliharaannya.  

c) Memupuk Tanah Galian Lubang Tanam  

Sebelum penanaman dilakukan, dasar lubang terlebih 

dahulu dipupuk dan lubang tanam diisi tanah atas secukupnya 

sampai mencapai kedalaman lubang setinggi tempat pembibitan. 

Kondisi tanah bagian atas akan benar-benar subur apabila tanah 

ini dicampur pupuk terlebih dahulu dengan ketentuan 10 kg 
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pupuk kandang perlubang. Apabila perlu (bergantung keasaman 

tanah) bisa juga dicampur dengan kapur pertanian (dolomite) 

sebanyak 200 gram. Selain dicampurkan dengan tanah, pupuk di 

atas dapat juga ditanamkan ke tanah sekitar lubang, kira-kira di 

pinggir lubang dengan kedalaman kurang lebih 10 cm. 

d) Waktu Tanam 

Penanaman bibit kakao dapat dilakukan dengan melihat 

hujan yang sudah mulai turun. Lubang tanam yang sudah diuruk 

dan telah disuburkan itu digali kembali. Tempat penggalian 

berada di tengah-tengah lubang, kedalamannya diukur dari besar 

kecilnya tempat bibit (polibag). 

c. Pemeliharaan Tanaman Kakao 

1) Pengairan Tanaman  

Waktu pengairan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore 

hari, saat suhu udara tidak terlalu panas. Pengairan dilakukan 

sekali atau lebih dalam seminggu bergantung pada keadaan tanah 

atau musim.
18

 

2) Pemangkasan  

Pohon kakao tidak membutuhkan pemangkasan, kecuali 

pada cabang dan ranting yang mati, kering, terserang hama atau 

penyakit. Pohon kakao dari bibit okulasi, enten, atau susuan 

umumnya telah pendek secara alami. Pemangkasan sebaiknya 
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dilakukan ketika tanaman masih kecil, yakni pada umur 1 – 2 tahun 

dari saat okulasi, enten atau penyusuan.
19

  

3) Pemberantasan Gulma  

Pemberantasan gulma ada tiga cara, yaitu secara mekanis (manual), 

kimiawi, dan biologis.  

a) Pemberantasan gulma secara mekanis atau manual adalah 

pemberantasan dengan menggunakan alat dan tenaga secara 

langsung. Alat yang digunakan antara lain sabit, cangkul dan 

garpu.  

b) Pemberantasan gulma secara kimiawi dilakukan dengan 

menggunakan herbisida.  

c) Pemberantasan gulma secara biologi adalah dengan 

menggunakan tumbuh-tumbuhan atau organisme tertentu yang 

bertujuan untuk mengurangi pengaruh buruk dari gulma. 

4) Perawatan Bunga 

Kekurangan air dapat mengakibatkan bunga dan buah muda 

pada musim berbunga menjadi rontok. Kekurangan air  dapat 

diatasi dengan menyiram atau mengairi pohon tanaman itu pada 

masa pembentukan bunga dimusim kemarau.  Kekurangan mineral 

kalium menyebabkan daya tahan tanaman menurun hingga tidak 

mampu menghadapi lingkungan yang buruk. Kekurangan mineral 
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Veronika Reni Wijayanti “Usahatani Kakao Dan Tingkat Ekonomi Petani  Di Desa 

Banjarasri Kecamatan Kalibawang  Kabupaten Kulon Progo” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2010). h. 18 
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dapat diatasi dengan memupuk tanaman dengan pupuk NPK 

sekitar dua bulan menjelang berbunga. 

5) Mengatasi Kelelahan Fisiologi Kakao  

Kelelahan fisiologis disebabkan karena tanaman buah tersebut 

memforsir diri selama masa berbuah. Kondisi kelelahan fisiologi 

dicirikan tanaman kakao menjadi lemah sehingga mudah terserang 

penyakit. Penanggulangannya dengan cara pemupukan. Pupuk 

yang paling efisien adalah pupuk daun lengkap yang mengandung 

unsur makro dan mikro.  

6) Pembentukan Tajuk Pohon Kakao  

Cabang-cabang tanaman yang tumbuh memanjang dan tidak 

beraturan acapkali berdesak-desakan sehingga sinar matahari tidak 

dapat menyinari bagian dalam pohon itu. Keadaan seperti ini akan 

menciptakan suasana lembab di sekitar pohon, kemudian 

mengundang datangnya cendawan atau menyuburkan tumbuhnya 

benalu. Apabila kakao dibentuk tajuknya, batang pokoknya tidak 

tinggi sehingga mudah dirawat. Pohon kakao yang tumbuh dengan 

cabang teratur akan memungkinkan pohon kakao tersebut 

berproduksi lebih lebat dari biasanya. 

d. Proses Panen Kakako 

Tanaman kakao akan mulai memproduksi buah pada berumur 

2,5 -3 tahun setelah tanaman. Buah kakako ditahun pertama cenderung 

sedikit dan akan terus meningkat seiring pertumbuhan umur. 
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Produktivitas optimal dicapai pada umur 7 – 11 tahun, sekitar 1,8 ton 

biji kakao kering per hektar pertahun. Produktivitas tersebut akan 

menurun hingga tanaman tua dan mati.  

Buah kako akan masak setelah 5,5 bulan (di dataran rendah) 

atau 6 bulan (di dataran tinggi) dari masa penyerbukan. Tanaman kakao 

mencapai produksi maksimal pada umur 5-13 tahun. Namun Anda 

jangan khawatir karena tanaman ini tetap berproduksi sampai 25 tahun 

ke depan.
20

 

Buah kakao sejak mulai dari bunga sampai pembuahan hingga 

buah menjadi matang dan siap dipanen memerlukan waktu sekitar 6 

bulan. Buah kakao yang telah mencapai tingkat kemasakan optimal dan 

siap petik, biasanya dicirikan oleh perubahan warna kulit buah dan biji 

yang melepas dari dinding buah bagian dalam. Bila buah diguncang dan 

biji di dalam berbunyi merupakan suatu pertanda bahwa buah siap 

dipetik. Pemecahan buah kemudian dilakukan untuk mendapatkan biji 

kakao. Setelah kulit buah terbelah, biji dikeluarkan dan dikumpulkan 

pada tempatnya dan dilakukan fermentasi. Tujuan fermentasi adalah 

untuk menciptakan aroma, rasa, dan warna cokelat yang khas, serta 

untuk mempermudah terlepasnya pulp dan biji. Biji kakao yang sudah 

dilakukan fermentasi kemudian dicuci. Pencucian ini dimaksudkan 

untuk mengurangi kadar pulpnya. Pencucian yang terbaik 
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adalah yang hanya dilakukan sampai setengah bersih kemudian dijemur 

dengan sinar matahari sampai kering. 

C. Teori Ekonomi Islam 

1. Pentingnya Ekonomi Islam 

kehidupan sosial ekonomi yang terjadi dimasyarakat termasuk umat 

Islam selama ini telah banyak terjadai pelanggran dan meninggalkan 

nilai-nilai atau ajaran agama dalam hal ini Islam. Ajaran-ajaran islam 

dalam ajaran berekonomi seperti larangan Magrib (Maisir, Gharar, dan 

Riba), menimbun atau mempermainkan penawaran (Ikhtiar), 

mempermainkan permintaan (Najasy), menipu (tadlis), taghrir, menjual 

bukan miliknya (bai’al ma’dum), curang dalam timbangan, eksploitasi 

sumber daya alam dengan serampangan, pemborosan, keserakahan dan 

sebagainya telah banyak di peraktekkan dalam  kehidupan ekonomi 

sehari-harinya dan seolah-olah telah menjadi kebenaran serta keharusan. 

Pelanggaran syariah dalam berekonomi tersebut telah menyebabkan 

krisis ekonomi termasuk krisis pada pertengahan 1997 dan financial 

global pada tahun 2008. Dampak lainnya adalah kerusakan lingkungan, 

yang kaya makin kaya, kesenjangan ekonomi semakin lebar dan sistem 

ekonomi yang tidak mampu mensejahterahkan umat manusia secara 

keseluruhan melainkan hanya menumpuk pada sebagian masyarakat.
21
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Kejadian krisis yang dialami bangsa ini tentunya sebagai pelajaran agar 

bangsa ini kembali pada ajaran ilahi. Sebagai contoh pembangunan 

ekonomi yang dilaksanakan selama ini cenderung eksplotatif  dan 

meninggalkan etika moral demi memenuhi keserakahan hawa nafsu demi 

maximize utulity. Dimana doktrin ini selalu diajarkan dalam pelajaran 

ekonomi sebagai pijakan sebelum membahas teori permintaan dan 

penawaran di pasar. Dampak dari pelajaran ini secara tidak sengaja dan 

tanpa disadari telah membentuk manusia menjadi makhluk ekonomi 

(homo economicus economic man) yang terkadang jauh dari manusia 

beretika dan menjadikan nilai-nilai agama menjadi pijakan disetiap 

perilakunya termsuk dalam berekonomi (homo ethicusl homo religius). 

Menurut Edi Swasno, kesalahan dalam pengajaran ilmu ekonomi 

di indonesia sehingga para ekonomi tidak peka akan makna kesejateraan 

sosial, dikarenakan kurangnya doktrin ajaran etika moral ekonomi dan 

jauh dari nilai-nilai   ketuhanan.
22

  

Mestinya bangsa ini bersyukur  terhadap nikmat yang telah 

diberikan oleh Allah  swt. Hakekat bersyukur adalah dengan terus 

meningktakan kinerja dan menerpkan etika moral, serta kembali pada 

ajaran Ilahi dalam setiap aspek kehidupan.Krisis ekonomi yang terjadi 

selain karena kurangnya bersyukur manusia juga disebabkan oleh 

kesalahan dalam menganalisis terhadap permasalahan yang terjadi, 
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Merubah Pakem: “Beberapa Bukti Pemekirina Mewaspadai Ekonomi PasarBebas” Kumpulan 

Tullisan. Editor ; M. Arie Mooduto. Surabaya. Penerbit : Universitas Airlangga, 2001  



34 

 

 

dimana dalam pengobatan krisis yang terjadi cenderung berdasarkan akar 

permasalahan yang ditinjau dari symptom (gejala) belaka. 

2. Tujuan Ekonomi Islam 

Tujuan teori ekonomi Islam adalah sebagiamana tujuan ekonomi 

Islam itu sendiri, yaitu segala aturan yang diturunkan Allah SWT. Dalam 

sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, 

keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian 

pada seluruh ciptaan-Nya. Demikan pula dalam hal ekonomi, tujuannya 

adalah membantu manusia mencapai kemenangan  di dunia dan akhirat. 

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Muhammad Abu Zahra 

mengatakan ada tiga hukum sasaran Islam yang menunjukan bahwa 

Islam diturankan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu : 

a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi 

masyarakat dan lingkungannya 

b. Tegaknya keadilan dalam masyrakat. Keadilan yang  dimaksud 

mecakup aspek kehidupan dibidang hukun dan  muamalah 

c. Tercapainya maslahah (merupan puncaknya). Para ulama 

menyepakati bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran diatas 

mencakup lima jaminan dasar: 

1) Keselamatan keyakinan agama (al din) 

2) Kesalamat jiwa (al nafs) 

3) Kesalamatan akal (al aql) 

4) Kesalamatan keluarga dan keturunan (al nasl) 
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5) Kesalamatan harta benda (al mal) 

Menurut Zainuddin Ali, tujuan ekonomi Islam bisa didekati 

dengan beberapa pendekatan, yaitu: (a) konsumsi manusia di 

batasi pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi 

kehidupan manusia; (b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang 

dengan tingkat kualitas manusia, agar mampu meningkatkan 

kecerdasan dan kemampuan  teknologinya guna menggali  

sumber-sumber alam yang amsih terpendam; (c) dalam 

pengaturan distibusi dan sirkulasi barang dan jasa, nila-nilai 

moral harus diterapkan; (d) pemerataan dan pendapatan dilakukan 

dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh 

dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan 

merupakan sarana yang ampuh.
23

 

Adapun Tujuan Ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam 

Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Alquran dan Sunnah 

adalah : 

a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan 

kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 

b. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. 

c. Mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan 

ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. 

d. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai 

moral. 

e. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi.
24
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3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

Teori ekonomi Islam memeliki sifat dasar sebagai ekonomi 

Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan 

arahan dan nilai-nila Ilahiyah. Dikatakan ekonomi Insani karena sistem 

ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.
25

 

Prinsip-prinsip teori ekonomi Islam garis besar ada beberapa 

bagian, yaitu: 

a. Berbagi sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titpan dari 

Allah swt kepada manusia 

b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu 

c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama 

d. Teori ekonomi islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang 

dikuasai  oelh segelintir orang saja 

e. Teori ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan 

penggunanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang 

f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di 

akhirat nanti 

g. Zakat harus dibayarkan atas kekakyaan yang telah memenuhi batas 

(Nisab)  

h. Islam melarang riba dalam segala bentuk. 

Kekuatan penggerak teori ekonomi Islam adalah kerja sama 

seorang muslim apakah statusnya sebagai pemebeli, penjual, penerima 
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upah, pembuat keuntungan dan sebagaianya, harus berpegang pada 

tuntunan Ilahi.
26

 Sebagai firman-Nya surat An-Nisa/4 : 29 

                            

                         

Terjemahnya :  

Hai Orang orang yang beriman, janganlah kamu memakan  harta s

esamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaa

nyang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha 

penyayang kepada mu. (QS An-Nisa :29).
27

 

 

Beberapa prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah: 

a. Pengaturan atas Kepemilikan 

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga 

kelompok, yaitu: 

1) Kepemilikan Umum. Kepemilikan umum meliputi semua sumber, 

baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, 

emas, dan temasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk 

energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai 

komponen utamanya. 

2) Kepemilikan Negara. Kepemilikan Negara meliputi semua 

kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala 

bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang 
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diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya 

dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara. 

3) Kepemilikan Individu. Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap 

individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma 

syariat.
28

  

b. Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak 

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, 

ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya 

dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara. 

Dominasi mata uang dólar yang tidak ditopang secara langsung oleh 

emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap 

mata uang dolar.
29

 

c. Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi 

Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, 

baik riba nasiah maupun fadhal. Yang keduanya memiliki unsur 

merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi 

tersebut.
30

 

d. Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar Non-Riil 

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum 

barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya 
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 Mustafa Edwin Nasution, ”Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam”, (Jakarta: Kencana, 

2006), h.12. 
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30
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menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti 

perdagangan dipasar non-riil (vitual market).
31

 

4. Teori Kerja dalam Pandangan Islam 

a. Tanggung Jawab  

Agama Islam telah mengajarkan kepada umatnya terkait 

tentang landasan-landasan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, 

baik itu berupa pandangan hidup maupun yang berupa hal-hal yang 

mendasari usaha manusia dalam pencapaian tujuannya di dunia dan 

akhirat kelak. 

Tanggung jawab adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh 

setiap makhluk ciptaan Tuhan, khususnya manusia itu sendiri harus 

memiliki tanggung jawab, tanpa adanya rasa tanggung jawab di dalam 

hati manusia, maka akan terjadi ketidak teraturan dalam roda 

kehidupan di dunia ini, tanggung jawab itu terhadap Tuhan dan 

tanggung jawab terhadap sesama makhluk, setiap manusia harus 

memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang 

diembannya,  benar-benar melaksanakan apa yang telah diamanahkan 

kepada kita, maka hal itu akan membentuk sifat penuh tanggung 

jawab pada setiap individu, dengan adanya rasa tanggung jawab yang 

tinggi maka hal itu akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena 

dilandasi rasa saling percaya.
32
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Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam 

persoalan rumah tangga , terutama berkenaan dengan rasa keadilan 

dan penghormatan terhadap hak dan serta kewajiban  suami istri yang 

terbina dalam struktur rumah tangga. Islam menyatakan bahwa baik 

laki-laki maupun perempuan setara derajatnya dihadapan Allah swt, 

hanya satu yang menjadi pembeda yaitu kadar ketakwaan kepada 

Allah swt.
33

  Ayat yang membahas tentang tanggung jawab seorang 

suami QS an-Nisa/4 : 34 

                        

     …  

Terjemahannya : 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka (laki-laki) 

atas sebahagiaan yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…
34

 

 

 

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menulis tentang makna ayat 

diatas, para lelaki (suami) didahulukan diberi hak 

kepemimpinan, karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah 

kepada wanita dan membela mereka juga , karena hanya lelaki 

yang menjadi penguasa, hakim, dan juga ikut bertempur . 

sedangkan semua itu tidak terdapat pada wanita. Ayat ini 

menunjukkan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan 

mendidik wanita, serta menugaskannya berada dirumah dan 

                                                             
33
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melarangnya keluar. Wanita berkewajiban mentaati dan 

melaksanakan perintahnya selama itu bukan perintah maksiat.
35

 

 

Pendapat ini banyak diikuti oleh para mufasir lainnya namun 

sekian banyak mufasir dan pemikir kontemporer melihat bahwa ayat 

diatas tidak harus dipahami demikian apalagi ayat tersebut berbicara 

dalam konteks kehidupan berumah tangga seperti dikemukakan 

sebelumnya kata ar-rijal dalam ayat al-rijalu qawwamuna ‘alan 

nisa’, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah “suami” karena 

konsideran perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat 

diatas adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian 

harta untuk istri-istri mereka
36

 seandainya yang dimaksud dengan kata 

“lelaki” adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak 

demikian terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbica 

tentang para istri dan kehidupan rumah tangga   

b. Kerja Sebagai Nilai Ibadah 

Kesungguhan serta keteguhan seorang kepala keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan  keluarganya istri dan anak-ankanya, dengan 

pekerjaan utama dan sampingan yang halal, memanfaatkan potensi 

yang dimiliki, bernilai ibadah dimata Allah swt. 

Bekerja dalam  pandangan Islam merupakan sebuah usaha yang 

dilakukan dengan serius dengan cara mengerahkan semua pikiran, 

tenaga, atau bahkan asset yang dimiliki. Bekerja menjadi cara untuk 
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memenuhi kebutuhan individu serta sosial, dengan jalan bekerja maka 

manusia bisa mendapatkan banyak kepuasan meliputi kebutuhan fisik, 

rasa tenang dan aman. Allah telah menyeru umat manusia untuk 

bekerja yang terdapat dalam QS at- Taubah/9 : 105 

 

                            

                  

Terjemahnya : 

Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan.”(QS At-Taubah : 105)
37

 

 

Ayat ini menurut M. Quraish Shihab bertujuan untuk 

mendorong umat manusia agar mawas diri dan mengawasi amal-amal 

mereka, dengan cara mengingatkan mereka bahwa setiap amal yang 

baik dan buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan, 

dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakikatnya, 

yaitu Rasul saw, dan saksi-saksi dari umat muslim setelah Allah 

SWT. Setelah itu, Allah akan membuka tabir yang menutupi mata 

mereka yang mengerjakan amal-amal tersebut pada hari kiamat, 

sehingga mereka pun mengetahui dan melihat hakikat amal mereka 
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sendiri. Hal ini juga dipertegas oleh firman Allah dalam Surat Qaf/50 

: 22 

                     

Terjemahnya : 

Sesungguhnya engkau berada dalam lalai dari (hal) ini, maka 

kami singkapkan tabir yang menutupi matamu, maka 

penglihatanmu pada hari itu amat tajam. (Q. S Qaf ayat 22).
38

 

 

Dari uraian tafsir tersebut, dapat dikatakan bahwa umat 

manusia diperintahkan oleh Allah untuk selalu melakukan pekerjaan 

yang bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Karena semua 

amal akan dilihat oleh Allah, Rasul, serta para mukminin, dan akan 

diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat kelak, kemudian akan 

mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya ketika 

dimuka bumi. Jika amal perbuatan yang baik akan  mendapat pahala, 

dan jika perbuatannya jelek akan mendapat siksa.
39

 

Jika dilihat secara hakiki, maka hukum bekerja di dalam Islam 

adalah wajib dan ibadah. Bekerja merupakan bentuk amalan ibadah 

yang memeliki nilai lebih dimata Allah swt. Karena dengan bekerja 

kita menunjukan usaha kita untuk mendapatkan rezki. sebagaimana 

yang telah Allah swt janjikan pahala untuk mereka yang bekerja 
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untuk menafkahi keluarga.  Hal ini sesuia dengan hadis Rasulullah  

saw : 

يَاُم َوَلَالَحُخ َوََلالعُْمَرةُ، قَا َل  إِ نَّ ِمَن الذُّ نُْو ِب لذُ نُو بًا،ََلتَُكفَُّرَهاالصَّالةُ َوََلالصًّ

 َ 40يَا َرُسؤَل هللاِ؟ قَا َل    اْلُهُمْوُم فِْي طَلَِب اْلَمِعْيَشِة )رواه الطبراني( َوماَ تَُكفَُّر ها
 

Artinya : 

Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, 

sesunggungnya diantara dosa yang tidak dapat diampuni dengan 

shalat, puasa, haji, dan juga umrah. “sahabat bertanya , “apa 

yang bisa menghapuskan wahai Rasullah ?”. Beliau menjawab, 

“semangat mencari rizki”. (HR. Tabrani) 

 

Hadis diatas menanggapi bahwa jelaslah betapa tingginya 

kedudukan bekerja dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa dalam 

hidup ini sudah seharusnya kita bekerja keras. Allah sangat 

menghargai orang-orang yang bekerja keras dalam hidupnya. 

Sehingga dengan bekerja sungguh-sungguh dosa dapat dihapuskan 

oleh Allah swt.  

c. Motivasi Kerja 

Motivasi merupakan unsur penting dalam suatu aktivitas kerja. 

Definisi lain tentang motivasi dijelaskan oleh Stephen P. Khobbins 

dan Merry Coulter sebagai mana dikutip oleh Winardi bahwa 

motivasi adalah kesediaan untuk melaksankan upaya dalam mencapai 

                                                             
40

Tabrani, dalam Al- Mu’ajam Al-Austh jilid I (t.th ) h. 38 



45 

 

 

tujuan keorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan individual tertentu.
41

 

Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau 

menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemaunnya untuk 

melakukan sesutau sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai 

tujuan tertentu. 

Menurut Oemar Khamalik fungsi motivasi yaitu, 

1) Motivasi mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan  

2) Motivasi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan 

kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. 

3) Sebagai penggerak yang berfungsi sebagai mesin bagi mobil, 

besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan.
42

 

Motivasi kerja dalam Islam dalam buku yang berjudul Bekerja 

dengan Hati Nurani karya Akh. Muafik Saleh. Dikatakan bahwa 

selama ini, banyak orang bekerja untuk mengejar materi belaka demi 

kepentingan duniawi, mereka tak sedikitpun memerdulikan 

kepentingan akhirat kelak oleh karena itu sudah saatnya para pekerja 

bekerja dengan motivasi yang dapat memberikan kepribadian yang 

baik yang dibenarkan oleh Islam yang memenuhi ciri-ciri sebagai 

berikut
43

 : 
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1) Niat baik dan benar (mengharap ridha Allah swt) 

2) Takwa dalam bekerja 

3) Ikhlas dalam bekerja 

4) Menyadari bahwa bekerja adalah ibadah 

Bila bekerja dianggap sebagai sebagai ibadah yang suci, maka 

demikian pula harta benda yang dihasilkannya. Alat-alat pemuas 

kebutuhan dan dan sumber daya manusia, melalui proses kerja adalah 

hak orang-orang yang memperolehnya dengan kerja tersebut, dan 

harta benda itu dianggap sebagai sesutau yang suci. Jaminan atas hak 

milik perorangan, dengan fungsi sosial, melalui institusi zakat, 

shadawah, dan infaq merupakan dorongan yang kuat untuk bekerja. 

Dasarnya adalah penghargaan islam terhadap upaya manusia.
44

 

Motivasi kerja dalam Islam bukan hanya memenuhi nafkah 

semata tetapi sebagai kewajiban ibadah fardhu lainnya. Islam tidak 

hanya berbica tentang moralitas akhlak , tetapi juga memberikan 

peletakan dasar tentang konsep-konsep membangun kehidupan dan 

peradaban tinggi.  

d. Dilihat dari Kehalalannya 

Suatu benda atau perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara 

yaitu halal, haram, syubhat, makruh, dan mubah. Rizki yang halal 

merupakan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan boleh 
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dikerjakan dan dimakan dengan pengertiannya bahwa yang 

melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah swt.
45

 

Kata Ibnu Atsir, Kasab adalah usaha mencari rizki dan 

penghidupan. Sebaik-baik cara berusah bekerja dengan tangannya 

sendiri di pabrik-pabrik, di perkebunan, dan lahan-lahan pekerjaan 

yang halal. Bekerja termasuk sunnah para Nabi. Nabi Daud membuat 

baju besi dan menjualnya sendiri, Nabi Zakariya adalah tukang kayu, 

Nabi Muhammad saw bekerja mengembala kambing dan pedagang 

yang menjual barang dagangan Khadijah yang kelak menjadi istrinya. 

Setipa jual beli yang maqbul, yang tidak diikuti tipu daya dan khianat 

akan diterima Allah sebagai ibadah yang berpahala.
46

 

Rasulullah menganjurkan untuk kerja dan berusah serta makan 

dari hasil keringatnya sendiri, bekerja dan berusaha dan Islam adalah 

wajib, maka setiap muslim dituntut untuk bekerja dan berusaha dalam 

memakmurkan hidup ini. Selain itu jika mengandung anjuran untuk 

memelihara kehormatan diri dan menghindarkan diri dari perbuatan 

meminta-minta kerena Islam sebagai agama yang mulia telah 

memerintahkan untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang hina
47

 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil beberapa poin 

arti penting makna dalam teori kerja dalam Islam berikut ini : 
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Bagan I : Teori Prinsip Kerja Dalam Pandangan Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini yang berjudul Pekerjaan Alternatif Petani 

Kakao Pasca Panen dalam Tinjauan Ekonomi Islam diDesa Pole Maju 

Jaya Kec. Polia-polia Kab. Kolaka Timur. Peneliti ingin mengetahui 

bagaimana cara petani kakao untuk memenuhi kebutuhannya selama 

pasca panen. Selain dari bertani yang menjadi pekerjaan utama yang tidak 

dapat memperoleh penghasilan pada setiap bulannya mengharuskan para 

petani untuk memiliki pekerjaan sampingan, jadi, pekerjaan sampingan 

Tanggung Jawab 

Ibadah 

Motivasi 

Kehalalannya 

Prinsip Kerja 

Dalam Islam 

Petani Kakao 

TEORI PRINSIP KERJA DALAM 

PANDANGAN ISLAM 
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apa saja yang dapat menunjang kehidupan para petani seteleh pasca 

panen kakao.  

Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif 

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai 

kondisi, berbagai situasi dan berbagai fenomena realitas social yang ada 

di masyarakat yang menjadi objek peneliti. Dengan teknik pengumpulan 

data melalau observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Dari penjelasan diatas dapat dibuat model kerangka kajian yang 

digunakan untuk memudahkan konsep yang digunakan. Kerangka pikir 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Bagan II : Kerangka Pikir 

 

 

 

 

PETANI KAKAO 

Keadaan Ekonomi 
Pekerjaan Alternatif Pasca 

Panen 
Perspektif Ekonomi Islam 

Terhadap pekerjaan 

Alternatif Pasca Panen 

Sebelum 

Panen 

Setelah 

Panen 
Menghasilk

an Barang 

Menghasilk

an Jasa Perspektif 

Ekonomi Islam 

 

Pemenuhan 

Kebutuhan 


