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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Riset yang dilakukan oleh Yunita Dwi Rahmayanti serta V. 

Indah Sri Pinasti yang bertema“ akibat keberadaan objek wisata 

waduk sermo terhadap pergantian social ekonomi masyrakat di 

Sremo, Kulon Progo, daerah istimewa Yokyakarta” bersumber 

pada riset yang dicoba menampilkan pergantian social yang 

nampak pada masyarakatsremo merupakan metode pola pikir 

masyarkat yang terus menjadi maju serta tumbuh. pergantian pula 

dialami dibidang ekonomi ialah pergantian pada mata pencaharian 

serta serta peningkatan pemasukan warga sremo. Akibat positif 

yang di rasakan banyak timbul lapangan kerja baru, tingkatkan 

keejahteraan akses jalur gampang, pola pikir warga maju. 

Sebaliknya akibat negatifnya yakni gaya hidup kebarat- baratan 

pengunjung yang di tiru warga serta penyalahgunaan fungsi wilaya 

objek wisata sermo. 

a. Persamaan pada riset relevan dengan riset ini ialah teori 

pembahasannya tentang pariwisata sebaliknya  

b. Perbedaan riset ini dengan riset relevan ada pada fokus 

penelitiaannya ialah terhadap dampak keberadaan wisata, 

sebaliknya  padariset ini ialah analisis peranan objek wisata. 

2. Riset yang di lakuakan oleh Lilian Sarah Hiariey serta 

Wildoms Sahusilawane yang bertema“ dampak pariwisata 

terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan pelaku usaha di 

kawasan wisata pantai natsepa, pulau ambon” hasil riset 

menunjukkan kalau foktor yang pengaruhi pemasukan kelompok 

rumah tangga ialah, jumlah anggota keluarga, tingkatan 

pengeluaran, serta curahan waktu pekerjaan.  

a. Persamaan pada riset relevan dengan riset ini ialah teori 

pembahasannya tentang pariwisata. sebaliknya 
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b. Perbedaan riset ini dengan riset relevan ada pada fokus 

penelitiaannya ialah foktor yang pengaruhi pemasukan, sebaliknya 

pada riset ini merupakan analisis peranan objek wisata. 

3. Riset yang dilakukan oleh Dedek Albasir yang bertema“ 

pengembangan objek wisata bukit pangonan dalam meningkatkan 

pemasukan warga dalam perspektif ekonomi islam” hasil riset 

menampilkan pengembangan objek wisata bukit pangonan dalam 

tingkatkan pemasukan warga perspektif ekonomi silam di desa 

pajaresuk paringsewu lampung. Pembangungan di sektor 

kepariwisataan ditingkatkan dengan metode meningkatkan serta 

mendayahgunakan sumber- sumber dan kemampuan 

kepariwisataan nasional ataupun wilayah, memperluas serta 

memeratkan peluang berupaya serta lapangan pekerjaan paling 

utama untuk warga setempat. 

a. Persamaan pada riset relevan dengan riset ini dengan ialah teori 

pembahasannya tentang pariwisata sebaliknya  

b. Perbedaan riset ini dengan riset relevan ada pada fokus 

penelitiaannya ialah pengembangan objek wisata, sebaliknya riset 

ini merupakan analisis peranan objek wisata. 

4. Riset yang di lakukan oleh Lisa Putri Rahmalia yang 

bertema” analisis strategi pengembangan sector pariwisata 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam perspektif 

ekonomi islam” hasil yang diperoleh dari riset ini merupakan kalau 

strategi ataupun metode yang sudah di jalani oleh pemerintah 

wilayah dalam pengembangan objek wisatanya merupakan dengan 

strategi kewilayahan serta metode carrying capacity( daya dukung 

kawasan wisata) dengan melaksanakan pelatihan- pelatihan serta 

penyuluhan- penyuluhan semacam penyuluhan sadar wisata serta 

pelatihan penjagaan tepi laut, tidak hanya itu dengan melaksanakan 

promosi lewat media cetak serta media social, lewat sebagian event 

kebudayaan semacam aktif menjajaki aktivitas pameran di luar 

ataupun luar wilayah.  
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a. Persamaan pada riset relevan dengan riset ini dengan ialah teori 

pembahasannya tentang pariwisata sebaliknya  

b. Perbedaan riset ini dengan riset relevan ada pada fokus 

penelitiaannya ialah terhadap strategi pengembangan, sebaliknya 

riset ini ialah analisis peranan objek wisata. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Objek Wisata 

A. Pengertian Objek wisata 

Seperti yang diungkapkan  oleh Yoeti dalam Bintoro 

(2014) gagasan industri perjalanan menyerupai usaha yang 

diselesaikan untuk menghemat waktu, dilaksanakan mulai dari satu 

tempat kemudian ke tempat berikutnya, dengan harapan tidak 

mencari nafkah di tempat dikunjungi, melainkan untuk menghargai 

perjalanan untuk memuaskan kerinduan yang berbeda. Industri 

perjalanan wisata merupakan sebuah gerakan ekspedisi yang 

diusahakan oleh perorangan atau perseorangan dengan 

mengunjungi spot-spot tertentu untuk berwisata, pengembangan 

individu, atau mencari tahu tentang keunikan destinasi liburan yang 

dikunjungi dalam kurun waktu tertentu. 

Mengenai pengertian obyek wisata, kita bisa memandang 

dari beberpasumber antara lain: 

Peraturan Pemerintah Nomor. 24/ 1979. 

Sebuah tempat liburan merupakan indikasi penciptaan 

manusia, kerangka hidup, ekspresi sosial dan sejarah publik hanya 

sebagai tempat yang kondisinya menarik untuk dikunjungi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, destinasi liburan adalah 

sebuah spot atau kondisi biasa yang memiliki sumber energi 

industri wisata yang dbentuk dan dimunculkan sehingga memiliki 

kualitas yang menarik dan dikembangkan sebagai spot yang 

dikunjungi oleh para tamu. 

industri perjalanan juga menjelaskan bahwa usaha adalah 

sesuatu dari permintaan dan merupakan sesuatu yang penting untuk 
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mendominasi dan mengambil i'tibar atau pelajaran dari persepsi 

dalam memahami Tuhan Pencipta alam semesta ini. Sejujurnya, 

Allah telah menyerahkan semua yang ada di planet ini secara 

eksklusif untuk memenuhi kebutuhan setiap makhluknya dan 

terlebih lagi untuk bantuan pemerintah dari setiap kerabat-Nya dan 

tidak ada yang tidak berarti, semuanya memiliki pemanfaatannya 

sendiri. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS.Al-A’raaf:56. 

                  

    

Terjemahnya: 

dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut  dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Kementrian 

Agama RI, 2002) 

 

Pandangan ayat di atas diperjelas bahwa Allah telah 

menjadikan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan 

semua makhluknya utamanya manusia. Jadi semua yang dibuat 

oleh Allah di planet ini harus diawasi, digunakan dengan tepat 

demikesejahteraan  penduduk dan menjaga alam.alam semesta ini 

sehingga tidak ada pembongkaran di bumi. 

Zona yang menjadi tujuan wisata yang layak harus 

menciptakan tiga hal sehingga wilayah tersebut menarik untuk 

dikunjungi, lebih spesifiknya: 

a. Ada sesuatu yang bisa dilihat, yang mengandung arti bahwa ada 

sesuatu yang menarik perhatian para tamu, untuk situasi ini 

tempat liburan yang tidak sama dengan tempat yang berbeda 

memiliki keunikan tersendiri). Selain itu, penting juga untuk 
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fokus pada objek wisata yang bisa digunakan sebagai 

pengalihan saat orang berkunjung nanti. 

b. Ada yang bisa dibeli, yaitu ada yang menarik yang spesial untuk 

dibeli, untuk hal ini dimanfaatkan sebagai pernak-pernik untuk 

dibawa pulang ke tempat-tempat tertentu sehingga di dalam 

kawasan tersebut harus ada fasilitas untuk memiliki pilihan. 

untuk mencari oleh-oleh dan berbagai karya kerajinan serta 

harus dijunjung juga oleh fasilitas. lain. 

c. Ada sesuatu yang harus dilakukan, khususnya sesuatu yang harus 

dilakukan di tempat tersebut yang dapat menyebabkan individu 

yang berkunjung merasa nyaman di tempat tersebut. 

Ungkapan di atas, bahwa objek wisata adalah contoh 

ciptaan manusia, kehidupan, dan ekspresi sosial yang menarik yang 

dipercaya dapat menarik wisatawan dan ada hal baru untuk dibeli 

dan ada sesuatu yang harus memungkinkan untuk membuat 

wisatawan merasa.nyaman di tempat itu.  

a. Peran Objek wisata 

 Ekonomi adalah hasil dari mendorong perkembangan 

industri perjalanan yang sangat berkembang. Bukan hanya 

organisasi yang dapat memberikan kamar untuk tinggal 

(penginapan), makanan dan minuman (bar dan tempat makan), , 

perencana perjalanan, industri kerajinan tangan, pendamping lokal, 

tenaga kerja berbakat, penting namun juga landasan keuangan, 

misalnya jalan, rentang. , terminal, pelabuhan dan terminal udara.( 

James Spillane : 1994, :h.46) 

Berdasarkan penilaian di atas, dapat dikatakan bahwa 

industri perjalanan memiliki tugas yang layak untuk dilaksanakan 

dengan perkembangan moneter di suatu daerah jika zonanya 

dikelolah dengan baik 

Pekerjaan industri perjalanan saat ini adalah bagian dari 

ekonomi, pekerjaan masyarakat, dan pekerjaan budaya, ketiga 

fokus di atas diperjelas sebagai berikut: 
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1. Peran ekonomi 

Pendaptan masyarakat dan pemerintah yang meningkat 

dirasakan; dari penggunaan dan pengeluaran yang dibawa oleh 

wisatawan selama perjalanan dan kunjungan, misalnya, untuk 

penginapan, makanan dan minuman, hadiah, tunjangan 

transportasi, dll, selain memberdayakan peningkatan dan 

pengembangan di berbagai bidang lain. Salah satu kualitas industri 

perjalanan adalah bahwa hal itu bergantung dan melekat pada 

berbagai bidang pembangunan. 

Pekerjaan dan pembukaan bisnis akan dibawa ke dunia 

dengan minat bagi para pengunjung. Akibatnya, kemunculan 

wisatawan ke suatu wilayah akan membuka pintu bagi sebagian 

besar orang untuk membuka penginapan, , homestay, kafe, warung, 

transportasi, dan lain-lain. Pembukaan bisnis ini akan memberikan 

kesempatan kepada individu lingkungan untuk bekerja dan secara 

bersamaan dapat membangun pendapatan bagi keluarga mereka. 

2. Peran sosial  

Sarana dan prasarana, misalnya, penginapan, kafe, dan 

organisasi perjalanan adalah pekerjaan yang serius. Untuk 

memperjelas jenis bisnis yang sedang berkembang membutuhkan 

pekerjaan dan semakin banyak wisatawan yang berkunjung, 

semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka 

3. Peran kebudayaan 

kekayaan dan keindahan yang umum, misalnya tanaman 

hijau, taman laut, pegunungan, pantai, dll, merupakan tempat 

liburan. Daya tarik ini harus terus dijaga dan dilindungi mengingat 

ini adalah modal negara untuk membangun kawasan industri travel. 

Mengingat penggambaran di atas, bagian dari industri 

perjalanan menggabungkan sudut pandang keuangan, sosial dan 

sosial.Memperluas eksekusi keuangan dapat memengaruhi bantuan 

jaringan pemerintah. Penanda jaringan bantuan pemerintah adalah 

perluasan setiap kapita dan peningkatan di masa depan. Semakin 

banyak wisatawan yang berkunjung, semakin tinggi pergaulan 
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dengan para wisatawan dan dorongan untuk tetap mengikuti 

budaya yang ada. 

B. Jenis-jenis objek wisata 

Wisata berdasarkan jenisnya dapat di bagi dua kategori, 

ialah,: 

a. Wisata alam, yang terdiri dari 

1. wisata pantai, adalah tindakan industri perjalanan yang 

ditunjukkan oleh sarana dan prasarana untuk berenang, 

memancing, menyelam dan permainan yang berbeda, termasuk 

kenyamanan, sarana dan prasarana makan dan minum. 

2. wisata etnis adalah perjalanan wisata tamasya untuk 

memperhatikan penampilan budaya dan cara hidup individu yang 

dipandang memikat. 

3. Wisata cagar Alam adalah kunjungan yang berkaitan dengan 

kegemarang akan keindahan alam, udara segar di pegunungan, 

keajaiban makhluk hidup yang langkah, dan tumbuhan yang jarang 

ditemukan di tempat yang berbeda. 

4. Industri buru adalah industri perjalanan yang dilakukan di 

negara-negara yang memiliki daerah perburuan atau hutan yang 

didukung oleh otoritas publik dan diberdayakan oleh layanan 

perjalanan yang berbeda. 

5. wisata agro adalah sejenis industri perjalanan yang 

mengoordinasikan tamasya ke usaha pedesaan, peternakan dan 

ladang pembibitan di mana pertemuan kunjungan dapat melakukan 

kunjungan dan survei untuk tujuan studi atau menikmati segarnya 

tanaman di sekitar 

b. Wisata social budaya, yang terdiri dari : 

1. Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monument, kunjungan 

ini mencakup pertemuan sosial, momen publik, bangunan otentik, 

daerah perkotaan, desa, bangunan keagamaan dan tempat-tempat 

lain yang dapat diverifikasi, misalnya, tempat bekas pertempuran 

yang merupakan tempat liburan penting di berbagai negara. 
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2. Musim dan fasilitas budaya lainnya  adalah industri perjalanan 

yang diidentifikasikan dengan sudut pandang reguler dan sosial di 

area atau lokal tertentu. Galeri dapat dibuat tergantung pada 

subjeknya, termasuk musim arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah 

umum, ekspresi dan spesialisasi, sains dan inovasi, industri serta 

topik luar biasa lainnya. 

C. Daya tarik wisata 

Destinasi liburan adalah apa pun yang memiliki keunikan, 

keunggulan, dan insentif sebagai variasi kelimpahan alam, sosial 

dan buatan yang menjadi tujuan atau motivasi di balik kunjungan 

wisatawan. Keberhasilan pembentukan spot menjadi destinasi 

wisata bertumpu pada tiga faktor utama, antara lain. 

a. Atraksi, dapat dibedakan menjadi: 

1. Tempat, perumpamaan tempat dengan iklim yang baik, 

pemandangan yang indah atau tempat-tempat yang bersejarah. 

2. Kejadian atau peristiwa, kongres, pameran atau peristiwa-

peristiwa olahraga, festival dan sebagainya. 

b. Mudah di capai 

Tempat tersebut jaraknya dekat, atau tersedia transportasi 

ketempat itu secara teratur, sering, mudah, nyaman, dan aman. 

c. Amenitas 

Tersedianya fasilitas-fasilitas seperti empat penginapan, 

restoran, hiburan, transportasi local yang memungkinkan 

wisatawan bepergian ketempat itu serta alat-alat komunikasi 

lainnya. 

d. Potensi pengembangan objek wisata 

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia bahwa, potensi 

adalah kapasitas yang memiliki kemungkinan untuk diciptakan, 

kekuatan, kemampuan untuk mengontrol. Industri perjalanan 

mungkin bisa dibentuk menjadi tujuan liburan.Jadi untuk 

menentukan kapabilitas industri perjalanan suatu daerah harus 

dipandu oleh hal yang dicari oleh industri perjalanan. 
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Sesuai dengan intruksi presiden No. 9 Tahun 1969 

dikatakan dalam pasal 2 bahwa tujuan pengembangan 

kepariwisatawan adalah : 

a. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan 

pendapatan Negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan 

kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan industry-

industri penunjang dan industry-industri sampingan kainnya. 

b. Memperkenalkan dan memberdayahgunakan keindahan 

alam dan kebudayaanindonesia 

c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional ataupun 

internasional. 

Dilihat dari penjelasan di atas, segmen penting dalam 

kemajuan industri perjalanan, khususnya peningkatan ekonomi 

industri perjalanan, telah bergabung antara wisatawan, penghuni 

terdekat, dan pelopor jaringan yang membutuhkan kehidupan yang 

unggul.Untuk keadaan ini tidak salah lagi suatu tempat wisata 

harus memuat bagian-bagian tersebut untuk dijadikan tempat 

liburan yang layak. 

Potensi merupakan sesuatu yang harus dipikirkan dan 

dilihat lebih jauh, diharapkan semua kualitas dan kemungkinan 

yang dimiliki dapat ditingkatkan dan diperluas.Jelas, semuanya 

tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan setiap pertemuan terkait, baik 

secara langsung maupun secara implisit. Kemampuan suatu 

wilayah dan industri perjalanan adalah dua hal yang terkait erat, 

keduanya dapat mendorong ke depan untuk menyelesaikan 

pergantian peristiwa dan perkembangan ekonomi daerah. 

Pendapat yang dikemukakan oleh Mariotti, yoeti adalah 

semua yang ditemukan dalam tujuan wisata, dan merupakan daya 

tarik bagi orang-orang untuk tinggal di tempat itu. Sukardi juga 

menyampaikan pemahaman yang sama tentang potensi industri 

travel, karena semua yang dimiliki tempat liburan dan membantu 

membangun industri travel di wilayah tersebut. 
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Sehingga yang tersirat dari potensi industri travel adalah 

sesuatu yang bisa dibentuk menjadi tempat liburan. Dalam kajian 

ini, potensi industri perjalanan dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu potensi aset karakteristik dan potensi aset manusia. 

Prasarana  industri perjalanan adalah sumber daya alam 

dan sumber daya buatan manusia yang benar-benar dibutuhkan 

oleh wisatawan dalam pendekatan mereka ke lokasi wisatawan, 

seperti jalan, listrik, air, komunikasi media, terminal penghubung, 

dll. 

sarana Traveller merupakan pemenuhan lokasi wisata 

yang diharapkan dapat melayani kebutuhan industri perjalanan 

wisata dalam mendapatkan biaya keluar dari pergerakan, seperti 

penginapan khusus, jasa travel, transportasi, cafe dan tempat makan 

serta sarana pendukung lainnya. 

2.2.2. Pendapatan Masyarakat 

A. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah uang tunai yang diperoleh orang, 

organisasi, dan berbagai asosiasi seperti gaji, kompensasi, sewa, 

pendapatan komisi, pengeluaran, dan tunjangan.pendapatan atau 

upah juga dapat dikategorikan sebagai ukuran uang yang 

dibayarkan oleh individu yang menawarkan pekerjaan kepada 

pekerja atau administrasi sesuai dengan perjanjian. Gaji mencakup 

pembayaran sebagai manfaat.Bayar adalah perolehan produk, uang 

tunai yang didapat atau dibuat oleh individu atau 

masyarakat.(Ikatan Akuntan Indonesia:1994: 233) 

Menurut Greogori Mankiw menyebutkan pendapatan 

masyarakat sebagai pendapatan perorangan (personal income) yaitu 

pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis ekonomi non 

perusahaan. (Gregori Mankiw:2000:130) 

pendapatan merupakan komponen yang sangat penting 

dalam sebuah bisnis perdagangan, karena dalam menjalankan 

bisnis tentunya Anda harus menyadari bahwa nilai atau besaran 
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gaji diperoleh dalam menjalankan bisnis tersebut.(Paula 

2005:4283) 

Pendapatan individu adalah pengadaan produk atau uang 

tunai yang diperoleh atau dibuat oleh jaringan tergantung pada 

pedoman yang didapat dari hukum Islam.Gaji kelompok orang 

yang setara, karena tujuan adalah masalah yang sulit untuk 

diselesaikan, namun penurunan disparitas adalah salah satu tolok 

ukur untuk pergantian peristiwa yang bermanfaat. . 

Al- Qur’an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan 

dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia di bumi ini 

diciptakan untuk bekerja keras mencari penghidupan masing-

masing. Allah berfirman dalam Al- Qur’an At-Taubah: 9: 105 

 

                      

           

Terjemahnya : 

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.(Kementrian Agama RI, 2002) 

 

Berdasarkan Ungkapan di atas, pendapatan masyarakat 

adalah kurang uang tunai yang didapat oleh seseorang atau lebih 

banyak kerabat dari usaha gigih mereka. Biasanya, pendapatan di 

artikan  sebagai gaji yang didapat masyarakat atau negara dari 

semua latihan yang dilakukan termasuk gaji yang diperoleh tanpa 

menyelesaikan gerakan apa pun. Sementara menurut Islam, upah 

individu adalah pengadaan barang dagangan atau uang tunai yang 

didapat atau dibuat oleh masyarakat tergantung pada standar yang 

bersumber dari hukum Islam. 
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Pendapatan per kapita adalah ukuran gaji normal 

penduduk di suatu negara.Bayaran per kapita diperoleh dengan 

memisahkan gaji publik suatu negara dengan jumlah penduduk di 

negara tersebut.Bayaran per kapita sering dirujuk.Upah per kapita 

secara teratur digunakan sebagai bagian dari keberhasilan dan 

tingkat kemajuan suatu bangsa, semakin tinggi upah per kapita, 

semakin sejahtera bangsa. 

B. Jenis-jenis pendapatan 

Menurut teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan 

permanen dari Milton Friedman(Muhammad, M.Ag,:2005: 

hlm.313), pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, 

yaitu: 

a. Pendapatan permanen 

Pendapatan permanen  adalah gajinya yang terus-menerus 

didapat dalam jangka waktu tertentu dan dapat diantisipasi 

sebelumnya. Misalnya, gaji dari hasil panen atau gaji terus-menerus 

juga bisa disebut gaji yang didapat dari faktor yang menentukan 

kekayaan. Pada umumnya, pembayaran terus menerus dibagi 

menjadi tiga bagian, khususnya sebagai berikut: 

1. Gaji dan Upah 

Gaji adalah hadiah yang didapat seseorang setelah 

menyelesaikan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam 

satu hari, satu minggu atau satu bulan. Padahal dalam Islam gaji 

adalah ukuran uang yang dibayarkan oleh seseorang yang 

memberikan pekerjaan kepada seorang  untuk pekerjaannya seperti 

yang yang telah di sepakati.( Afzalur Rahman,:1995:361). 

2. Pendapatan dari usaha sendiri 

pendapatan dari bisnis  sendiri adalah taksiran absolut dari 

kreasi  yang dikurangkan dari biaya yang dibayarkan dan bisnis ini 

adalah milik  sendiri atau perusahaan milik pribadi  sendiri, 

taksiran sewa modal  sendiri dan setiap pengeluaran ini umumnya 

tidak dipertimbangkan. .(Afzalur Rahman,:1995:361). 

b. Pendapatan dari usah lain 
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Pendapatan dari usaha lain adalah pembayaran yang 

diperoleh tanpa menyertakan pekerjaan dan ini adalah pendapatan 

sampingan, termasuk pembayaran dari sumber daya yang dimiliki, 

premi dari uang tunai, hadiah, dari pertemuan yang berbeda, 

pembayaran manfaat dan lain-lain..( Afzalur Rahman,:1995:361). 

c. Pendapatan sementara 

pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak bisa 

diantisipasi sebelumnya. Yang diingat untuk klasifikasi ini adalah 

hadiah, penghargaan, dan semacamnya..( Afzalur 

Rahman,:1995:361). 

Pendapat yang dikemukakan oleh Keynes dalam pekerjaan 

penggunaannya adalah bahwa gaji yang terjadi bukanlah gaji yang 

baru diperoleh dan bukan gaji normal selain itu juga ada gaji 

tertinggi. (Raharja, Pratama dan Mandala Manurung:2008: 258-

259). 

 

C. Sumber pendapatan 

Beberapa sumber pendapatan masyrakat atau rumah 

tangga yakni sebagai berikut: 

a. Upah yang diterima sebagai ganti tenaga kerja 

b. Hak milik seperti modal dan tanah 

c. Pemerintah 

D. Konsep islam dalam pendapatan 

Pendapatan masyarakat adalah barang dagangan atau uang 

tunai yang diperoleh atau dibuat oleh masyarakat sesuai hukum 

Islam. Pendapatan masyarakat  yang adil, sebagai tujuan, adalah 

masalah yang sulit untuk dicapai. Meskipun demikian, penurunan 

kesenjangan merupakan salah satu proporsi pencapaian pergantian 

peristiwa.Pekerjaan dapat menyebabkan seseorang menghasilkan 

gaji atau upah untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Setiap kepala  

keluarga memiliki kehidupan sehari-hari dengan mengandalkan 

gaji yang akan mereka penuhi setiap hari, mulai dari kebutuhan 

sandang dan pangan, papan dan kebutuhan yang lainnya 
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Menurut ulama’ Malikiyah, pendapatan bersih atau laba 

dibagi menjadi tiga macam yaitu:  

a. Ar-Ribh At-Tijari (laba usaha), Ribh Tijari dapat diartikan 

sebagai pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk 

perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan 

bisnis. Dalam hal ini termasuk laba hakiki sebab laba itu muncul 

karena proses jual beli. 

b. Al- Ghallah, yaitu pertambahan yang terdapat pada barang 

dagangan sebelum penjualan. 

c. Al- Faidah, yaitu pertambahan pada barang milik yang ditandai 

dengan perbedaan antara harga, waktu pembelian dan penjualan, 

yaitu sesuatu yang baru berkembang dari  barang-barang yang 

dimiliki. 

Islam dengan tegas menganjurkan agar pedagang tidak 

mengambil keuntungan secara berlebihan.kriteria Islami ketika 

semua dikatakan telah dilakukan yang dapat berdampak dalam 

menentukan batas manfaat antara lain: 

a. Kelayakan dalam penetapan laba 

Islam mendorong para pedagang untuk tidak mengambil 

keuntungan berlebihan dengan memutuskan batas keuntungan yang 

masuk akal seharusnya dimungkinkan dengan menurunkan biaya. 

Situasi saat ini secara teratur menyebabkan jumlah barang dan 

membangun peranan uang dan pada saat-saat tertentu akan 

meminta keuntungan tambahan. 

b. keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba 

Islam menuntut adanya keselarasan antara manfaat dan 

tingkat bahaya yang akan didapat, karenanya semakin tinggi pula 

keuntungan yang dibutuhkan para pedagang. 

c. Masa perputaran modal 

Modal mempengaruhi normalisasi manfaat yang 

diinginkan oleh klien atau pelaku bisnis, khususnya semakin lama 

waktu penyelesaian dan perluasan tingkat bahaya, semakin penting 

manfaat yang ideal, dan sebaliknya. 
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2.2.3. Usaha 

Bisnis memiliki arti yang sangat luas, misalnya: usaha 

seorang anak yang harus pintar, usaha seorang pedagang untuk 

menghasilkan banyak keuntungan, pengerahan teknisi untuk 

memperbaiki mesin, dll. Jadi pengerahan tenaga adalah semua 

tindakan dengan mengerahkan tenaga, jiwa, atau tubuh yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan.(Dedek Albasir:2019:13) 

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 2008 

tentang usaha mikro, makro, dan menengah: 

1. Usaha Mikro 

Usaha mikro adalah usaha menguntungkan yang dimiliki 

oleh perseorangan dan / atau unsur usaha perseorangan yang 

memenuhi ukuran usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini. 

Kriteria usaha mikro sendiri yaitu memiliki hasil 

penjualan tahunan sekitar 50.000.000-300.000.000 

2. Usaha Kecil 

Usaha mandiri adalah bisnis keuangan menguntungkan 

yang tetap soliter, yang dilakukan oleh individu atau substansi 

bisnis yang tentunya bukan merupakan penunjang atau penunjang 

dari suatu organisasi yang dimiliki, dikendalikan atau merupakan 

bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari bisnis 

menengah atau besar yang memiliki ukuran perusahaan swasta 

sebagaimana disinggung dalam undang-undang ini. 

Kriteria usaha mikro sendiri yaitu memiliki hasil 

penjualan tahunan sekitar 50.000.000-500.000.000 

3. Usaha Menengah 

Usaha menengah adalah usaha keuangan yang 

menguntungkan yang otonom, dilakukan oleh orang atau substansi 

bisnis yang bukan merupakan organisasi pendukung atau tambahan 

yang dimiliki, dikendalikan atau ternyata menjadi bagian, baik 

secara langsung atau secara implisit, dari organisasi kecil atau besar 
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yang memiliki jaringan. sumber daya atau berlanjut. transaksi 

tahunan sebagaimana diatur dalam hukum ini. 

Kriteria usaha mikro sendiri yaitu memiliki hasil 

penjualan tahunan sekitar 500.000.000-10.000.000.000 

Berdasarkan penggambaran di atas, uasaha adalah semua 

aktivitas dengan menggunakan energi, otak, atau tubuh yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan.Usaha mikro, usaha kecil, dan 

menengah adalah usaha keuangan menguntungkan yang berdiri 

sendiri, dilakukan oleh orang atau substansi bisnis yang bukan 

pembantu atau pembantu organisasi yang mereka miliki.Meskipun 

demikian, ketiga usaha tersebut memiliki standar yang berbeda 

untuk hasil penjualannya. 

2.2.4. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam 

1. Pengertian ekonomi isalam 

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai penyelidikan 

perilaku manusia dalam memanfaatkan aset yang sedikit untuk 

mengirimkan barang dagangan dan perusahaan yang dibutuhkan 

oleh orang-orang. 

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala 

perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan 

duniaakhirat) atau pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan 

aturan-aturan syari’ah yang mencegah ketidak adilan dalam 

pencarian dan pengeluaran sumbersumberda ya, guna memberikan 

kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan 

kewajiban-kewajibanmereka terhadap Allah dan masyarakat 

(Juniarti, 2011, 117). 

Definisi yang lebih lengkap harus mewajibkan berbagai hal 

penting, khususnya atribut-atribut perspektif Islam tentang 

kehidupan.Kebutuhan prinsipnya adalah memasukkan nilai-nilai 

syariah dalam aspek ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang 

tentunya tidak terlepas dari kebajikan.Kebajikan adalah sudut 
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pandang pengatur yang harus diingat untuk pemeriksaan keajaiban 

finansial seperti dalam dinamika yang digariskan oleh syariah. 

2. Ciri-Ciri Ekonomi Islam  

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaanya, 

prinsip-prinsip tersebut menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang 

kemudian menjadi ciri ekonomi Islam:  

a. Pemilikan Sumber Daya Alam 

Karena kapasitas manusia sebagai khalifah yang 

berkewajiban menghadapi sifat ini untuk menghidupi umat 

manusia, ia wajib memikul tanggung jawab atas pengelolaan 

sumber daya alam Dalam menyelesaikan kewajibannya, dia bisa 

sedikit demi sedikit membentuk kelimpahan yang ada di 

tempatnya. Properti ini digunakan untuk mencoba mengatasi 

masalah dirinya dan keluarganya, dan sebagian untuk kepentingan 

masyarakat. Padahal ia memilikinya, namun ia tidak boleh 

merusak, mengkonsumsinya, atau mengabaikannya, mengingat 

kepemilikan ini bersifat relatif dan juga merupakan titipan dari 

Allah SWT. 

Kepemilikan ini, meski relatif, menyampaikan komitmen 

yang harus dipenuhi ketika sampai pada batas tertentu untuk 

membayar zakat.Pada waktu tertentu, kepemilikan ini harus 

ditawarkan oleh anggota keluarganya dengan standar 

tertentu.Kepemilikan ini, meskipun secara umum dapat disesuaikan 

dengan fondasi Islam, adalah wakaf.Alhasil wakaf ini menjadi 

milik masyarakat yang harus dihargai oleh setiap orang. 

b. Pemanfaatan Harta 

Harta yang dimiliki oleh orang-orang harus digunakan 

sebagai modal untuk bisnis milik pribadi, atau ikut serta dalam 

modal yang ditawarkan untuk investasi.Sangat mungkin bahwa 

perusahaan memberikan sedikit kelonggaran, mungkin ketidak 

beruntungan.Karena mereka lebih suka tidak mengalami kerugian, 

pemilik menaruh minat pada modal perusahaan.Jelas dalam Islam 

hal itu tidak diizinkan. Demikian pula, jika kita mendapat uang dari 
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bank, kita harus membayar pendapatan atas modal, namun jika 

modal itu digunakan untuk organisasi itu sendiri, itu menghitung 

pendapatan. 

Karena diperbolehkan untuk mengklaim sesuatu yang 

dekat dengan properti rumah, pemilik harus mengumpulkannya 

untuk keperluan sewaktu waktu atau juga untuk spekulasi di pasar. 

Ini tidak diridhai oleh Allah SWT, yang meminta untuk 

membelanjakannya untuk membuat pembayaran baru untuk 

masyarakat 

c. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan 

Ini bisa dalam dua hal.Pertama-tama melakukan hal-hal 

baik atau terhormat, dan disamping itu meningkatkan mutu atau 

kualitas.Jadi banyak amalan besar untuk mendapatkan ridha Allah 

adalah shadaqah yang dapat diterima oleh seseorang, atau tempat 

tinggal yang terlantar.Demikian juga menyebabkan organisasi 

didesain ulang dengan tujuan agar dapat mengurus masalah 

organisasinya.ini telah direalisasikan oleh beberapa organisasi 

besar, yang diwajibkan untuk memanfaatkan 5% keuntungannya 

untuk membantu mereka. 

d. Thaharah atau bersuci 

kebersihan.  Tidak hanya individu, namun masyarakat , 

pemerintahan, organisasi dibutuhkan untuk menjaga kebersihan. 

Karena setiap gerakan membutuhkan, sebagai kontribusi, 

disamping hal-hal penting lainnya  

e. Produk barang dan jasa harus halal 

Baik cara memperoleh info, mengolah dan hasil harus 

dibuktikan halal. hendaklah kita tidak begitu saja menerima tanda 

yang mengatakan bahwa ditanggung halal. Tidak dapat didukung 

bahwa hasil bisnis haram digunakan untuk mendanai yang halal. 

f. Keseimbangan 

Allah menghendaki seseorang untuk menginvestasikan 

energi dan waktu untuk beribadah dalam sudut pandang yang tipis, 

tetapi juga perlu berurusan dengan kehidupannya di dunia ini. 

Dalam upaya untuk hidup di dunia ini ia tidak boleh tidak efisien, 
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tetapi juga tidak pelit. Usahakan untuk tidak membiarkan seseorang 

terlalu puas dengan harta bendanya, namun juga jangan terlalu 

menyedihkan saat ia membutuhkan makanan. Dia harus mendekati 

Allah untuk meminta bantuan dengan cara yang sabar dan 

mendirikan shalat. 

g. Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga 

Upah untuk pekerjaan dibuat sesuai dengan pencapaian 

dan persyaratan mereka.Ini menghasilkan sedikit keuntungan yang 

didapat oleh para investor yang sebagian besar lebih menyukai 

kehidupan mereka.Karenanya, intensitas pembelian dari individu-

individu kecil ini meningkat dan organisasi berjalan dengan lebih 

mudah. 

h. Upah harus dibayar dan jangan menunggu  keringat mereka 

jadi mengering, mereka menjadi menunggu gaji mereka, menunggu 

karena itu tidak ada bedanya dengan penderitaan. Demikian pula, 

pertahankan biaya rendah karena produktivitas, dan tidak ada 

bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal yang tidak bekerja. 

i. Bekerja baik  adalah ibadah , antara lain shalat dalam arti 

sempit, bekerja  secara mengagumkan juga ibadah, namun dari 

sudut pandang yang luas. Bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, 

untungnya Anda dapat memberikan posisi terbuka kepada orang 

lain. Dia bekerja secara mengagumkan dengan penghargaan atas 

pencapaiannya dan mencari keridhaan Allah. 

j. kejujuran dan dapat dipercaya, setiap aktivitas seseorang 

harus mengandung kejujuran, baik berbicara, memperkirakan, 

maupun mengukur, sama kualitasnya, dan secara konsisten 

menjaga kepercayaan 

k. kelancaran pembangunan. ciri ini dapat memastikan bahwa 

peningkatan dapat diselesaikan dengan mudah. Kemajuan harus 

dilakukan untuk sampai pada bangsa yang indah, dan Allah akan 

member ampunan. Orang-orang dilarang berkeliaran di bumi baik 

di darat maupun di laut untuk menyebabkan kejahatan dan bahaya 

di mana-mana. Kehinaan dan kejahatan ini adalah akibat dari 
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tangan mereka sendiri yang akan terjadi pada umat manusia. Siapa 

pun yang siap untuk melakukan (kemajuan) besar adalah untuk 

dirinya sendiri, dan siapa pun yang melakukan kejahatan 

(kerusakan) juga untuk dirinya sendiri, siapa pun yang kikir benar-

benar dekat untuk dirinya sendiri 

 

2.3.  Kerangka Pikir 

Pada saat melakukan penelitian pasti diperlukan adanya 

sebuah kerangka pikir yang dapat digunakan sebagai pedoman 

dalam menentukan arah dari penelitian, hal ini perlu agar penelitian 

tetap terfokus pada kajian yang ingin diteliti. Adapun alur kerangka 

pikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : karangka Pikir 
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