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MOTTO

َالحِهَا وَا ْدعُوهُ خَوْفًا َوطَمَعًا إِنَّ رَحْ َمتَ اللّهِ قَرِيبٌ ِّمنَ الْ ُمحْسِنِين
َص
ْ وَالَ تُفْسِدُواْ فِي األَ ْرضِ بَعْدَ ِإ

Artinya:
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi sesudah (Allah)
memperbaikinya dan berdoalah kepadanya rasa takut (tidak akan
diterima) dan (harapan akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”(QS. Al-A’raf :56)
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembangunan
infrastruktur jalan terhadap pendapatan masyarakat desa Teluk Rendah
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Jenis penelitian ini adalah kuantitatifdeskriptif. Metode kuantitatif adalah metode menggunakan alat analisis bersifat
kuantitatif, dimana hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang
kemudian di jelaskan dan di interprestasikan dalam suatu uraian, sementara
metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan suatu data yang akan di
buat, baik oleh peneliti sendiri maupun kelompok, peneliti menggunakan SPSS 16
untuk menguji penelitian. Jenis data dalam peneitian ini yaitu data primer yang
merupakan hasil kuesioner yang diberikan pada 100 responden Masyarakat Desa
Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Dan data sekunder yang
diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku, jurnal, skripsi, internet dan studi
perpustakaan yang lain. Hasil penelitian memberikan jawaban hipotesis, bahwa
variabel pembangunan infrastruktur jalan mempengaruhi Pendapatan masyarakat
desa sebesar 0,445 atau 44,5% dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 hal ini
berarti lebih kecil dari 0,05. Dan dinyatakan bahwa, pembangunan infrastruktur
jalan mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap Pendapatan Masyarakat Desa
Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
Kata kunci: Iklan Online, Konformitas, Gaya Hidup dan Perilaku Konsumtif.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia terdiri atas 34 provinsi memiliki latar belakang
perbedaan antar wilayah. Perbedaan inin berupa perbedaan karakteristik alam,
sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda disetiap
provinsi. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan
ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang
berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi dibeberapa provinsi atau
wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. 1
Untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara salah satunya
dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Pertumbuhan
ekonomi dapat diukur dari kenaikan besarnya pendapatan nasional pada priode
tertentu. Tingginya tingkat pendapatan nasional dapat mencerminkan besarnya
barang dan jasa yang dapat diproduksi. Besarnya kapasitas produksi tersebut
dapat menunjukkan tingginya tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu
negara. Baik negara yang sedang berkembang maupun negara-negara maju semua
menginginkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.2
Pembangunan suatu bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Untuk pembangunan
membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan disertai
1

Michael P. Todaro Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, Edisi kesebelas Jilid 2,jakarta:
Ciracas 2009,hlm 1
2
Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus, jurnal pengaruh infrastruktur pada
pertumbuhan ekonomi wilayah di indonesia, diakses, 05 April 2018 (20:30 Pm)

1

2

pemerataan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yang dihasilkan
dengan mengikutsertakan seluas-luasnya partisipasi segenap rakyat dalam proses
pembangunan adalah jalan yang lebih cepat dan adil dalam pembangunan.
Infrastuktur berpera penting untuk itu. Selain akan mendorong meningkatkan
impestasi, infrastruktur berperan dalam memperluas jangkauan partisifasi
masyarakatdan emerataan hasil pembangunan. 3
Sifat dan jenis infrastuktur yang diperlukan suatu bangsa dipengaruhi oleh
karakteristik alam dan pola persebaran penduduk yang khas bagi bangsa itu. Peran
infrastuktur bagi bangsa indonesia menjadi sangat strategis, mengingat indonesia
yang merupakan negeri kepulauan terbesar dunia itu terdiri 13 ribuan pulau
dengan pola persebaran penduduk yang tidak merata. Sebagian besar penduduk
indonesia (sekitar 78%) tinggal di pulau Jawa dan Sumatra, berbeda dengan pola
persebaran sumber daya alam yang relatif merata di berbagai pulau dan perairan
NKRI. Karena itu pembangunan Nasional yang berkeadilan harus mampu
mendayagunakan segenap potensi alam dan penduduk Indonesia dengan
karakteristik geografis nya itu. Infrastuktur diperlukan guna menjangkau sebagian
rakyat yang hidup di pelosok Negeri demi memeratakan hasil pembangunan dan
bantuan pemerintah bagi penduduk yang masih banyak hidup dalam kemiskinan.
Hal itu berarti infrastuktur bukan hanya berperan positif untuk merangsang
inpestasi agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi juga
untuk mengatasi problem kemiskinan.

3
Darwin Zahedy Salegh, mozaik permasalahan infrastruktur indonesia, cetakan pertama, Ruas,
September, 2014,hlm 11

3

Infrastruktur diperlukan bukan saja untuk meningkatkan daya saing demi
mendorong lebih banyak kegiatan inpestasi, prokduksi dan perdagangan, tetapi
juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan
dan pengangguran dapat diturunkan.4
Perekonomian Kabupaten Tebo tahun 2016 tumbuh dengan laju sebesar
5,3persen. Laju pertumbuhan ini mengalami percepatan dibandingkan tahun 2015
(5,28persen). Peingkatan laju pertumbuhan perekonomian ini tentu merupakan
salah satu capaian yang baik dari proses pembangunan kabupaten Tebo.
Kontribusi terbesar pada perekonomian kabupaten Tebo baik pada tahun 2015
maupun 2016 adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu diatas 5
persen. Kontribusi terbesar kedua baik pada tahun 2015 maupun 2016 adalah
kategori pertambangan dan penggalian sebesar 10,26 persen pada tahun 2015 dan
9,37 persen pata tahun 2016. Kemudian, disusun dengan kategori perdagangan
besar dan eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 8,08 persen pada
tahun 2015 dan 8,22 persen pada tahun 2016.
Namun demikian, kategori yang paling cepat pertumbuhannya adalah
kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa kesehatan dan
kegiatan sosial dengan laju sebesar 9,66 persen pada tahun 2015. Sementara pada
tahun 2016, kategori yang paling cepat pertumbuhannya adalah kategori penyedia
Akomodasi dan Makan Minum dengan laju sebesar 8,78 persen melambat
dibandingkan 2015.5

4
5

Ibid, hlm 2
http://www.tebokab.go.id/page/perkembangan-ekonomi.html, diakses 05 April 2018(21:00)
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Ketersediaan infrastruktur juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan
pertanian. Pembangunan pertanian selalu menjadi agenda penting dalam rencana
pembangunan indonesia. Pembangunan pertanian dilaksanakan secara terencana
dimulai sejak Repelita I (1 April 1969). Hal ini berdasar asumsi bahwa
pembangunan pertanian merupakan prasyarat pembangunan ekonomi indonesia.
Dalam rangka menuju pembangunan pertanian yang dicita-citakan, lima syarat
pokok pembangunan pertanian harus benar-benar fokus dalam pelaksanaanya,
didukung pula oleh lima syarat pelancarnya. Lima syarat pokok pembangunan
pertanian, antara lain : pasaran untuk hasil usaha tani, teknologi yang selalu
berubah, sarana produksi dan peralatan secara lokal, perangsang produksi bagi
petani, dan pengangkutan. Sementara itu , lima faktor pelancar pembangunan
pertanian antara lain : pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegiatan
bersama (group action) oleh petani, perbaikan dan perluasan tanah pertanian, dan
perencanaan nasional pembangunan pertanian.6
Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari
alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif
pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa
pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital,
sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan
infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi Kwik Kian Gie di
dalam kutipan Rr Lulus Prapti NNS, Edy Surya Wardana dan Dian TRiyani.
Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan
6
Rr. Lulus Prapti NNS, Edy Suryawardana dan Dian Triyani, analisis dampak pembangunan
infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di Kota Semarang, diakses 06 April 2018.

5

kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan
produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan
kemakmuran nyata dan terwujudnya

stabilisasi

makro ekonomi,

yaitu

keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap
pasar tenaga kerja. Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga
dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa
tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi,
adalah sebesar 60%. Bahkan studi dari World Bank (1994) disebutkan elastisitas
PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah
antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1 (satu) persen
saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDRB sebesar
7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan. Secara empiris
jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh
besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta
perkembangan suatu negara atau wilayah. Akan tetapi, premis ini tidak mudah
berlaku di Indonesia, apalagi sejak negara kita terkena krisis ekonomi pada
pertengahan tahun 1997 yang akhirnya melebar menjadi krisis multidimensi yang
dampaknya masih bisa dirasakan sampai sekarang.7
Selain itu, keberadaan infrastruktur juga sangat diperlukan agar proses
pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah dapat berjalan dengan baik.
Proses pembangunan yang disertai dengan perkembangan teknologi yang cepat

7
Harry Kurniadi Atmaja,jurnal Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di Kota Sibolga, diakses 06 April 2018.
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mengharuskan adanya pendekatan yang benar-benar tepat dalam program
pengembangan SDM.
Infrastruktur

jalan

adalah

prasarana

fisik,

berfungsi

untuk

menghubungkan berbagai pusat kegiatan, di samping mendorong pengembangan
kegiatan ekonomi masyarakat. Pulau Sumatra (25% dari total luas daratan
indonesia) memang lebih luas di banding Jawa (7% dari total luas darratan
Indonesia), adalah logis membutuhkan jalan yang lebih panjang. Di samping itu,
jaringan jalan tol di Indonesia Panjangnya 742km, sebagian besar (61%) berada di
Provinsi Banten dan Jawa Barat, dua provinsi di sekitar ibu kota negara, DKI
Jakarta. Keduanya berkotribusin sebesa 14 persen dallam PDB Indonesia.8
Teluk Rendah terletak di Kabupaten Tebo, tepatnya Kecamatan Tebo Ilir,
Kabupaten Tebo. Desa tersebut berdekatan dengan Desa Muara ketalo dan Dusun
Tuo Ilir, mayoritas masyarakat disana bekerja sebagai Petani, Pedagang,
wiraswasta, wirausaha dan guru. beberapa tahun ini telihat bahwa perubahan
cuaca sangat menentukan penghasilan terutama bagi Petani, Pedagang dan jenis
pekerjaaan lainnya, semua itu tidak terlepas dari baik daan buruknya kondisi jalan
yang terdapat pada desa tersebut.
Letak geografis yang terletak di dataran rendah juga menjadi pemicu
rusaknya jalan ketika sungai batang hari mengalami kenaikan. Dan buruknya
akses akses jalan menuju kota menyebabkan terhambatnya aktivitas dan kegiatan
perekonomian masyarakat, seperti: memasarkan hasil pertanian, aktivitas sosial
dan juga perdagangan. tentu ini menjadi besarnya biaya pengeluaran ekonomi dan
8
Darwin Zahedy Saleh, mozaik permasalahan infrastruktur indonesia, cetakan pertama, Ruas,
September, 2014,hlm 58
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menjadi pemicu inflasi suatu barang di desa tersebut. disana juga terdapat
fasilitas-fasilitas lain seperti: Perusahan Air Mineral sebagai kebutuhan air bersih
untuk semua kegiatan aktivitas rumah tangga dan menyediakan sarana transfortasi
air untuk akivitas masyarakat dalam kegiaatan sehari-hari. 9
Menurut Grigg dikutip oleh Sri Devi Tarigan Syumanjaya, infrastruktur
merupakan system fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase,
bangunan gedung dan fasilitas publiklainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.10
Berdasarkan permasalahan yang telah banyak dibahas diatas , penulis
yakin bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dampak dan pengaruh yang
besar terhadap pendapatan masyarakat desa Teluk Rendah. Kec. Tebo Ilir. Kab.
Tebo. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh

Pembangunan

InfrastrukturJalan

Terhadap

Pendapatan

Masyarakat Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka yang
menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar Pengaruh
Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Teluk
Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

9

Wawancara dengan masyarakat desa
Sry Devi Tarigan Rahmat Syumanjaya, jurnal analisis pengaruh kualitas infrasruktur jalan
terhadap harga-harga hasil pertanian di kecamatan dolok silau, diakses pada 09 April 2018. (09:00 AM)
10

8

C. Tujuan Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui Bagaimana Pengaruh Pembangunan
Infrastruktur Jalan Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa (Teluk Rendah
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)?
2. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui Seberapa besar Pengaruh
Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa
(Teluk Rendah, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo)?

D. Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat meberikan konstribusi bacaan perpustakaan di
lingkungan Universitas Islam Negri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Khusus nya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya literature, Referensi dan bahanbahan informasi ilmiah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan
terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
3. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh dibangku
kuliah, Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan
masalah-masalah yang ada dimasyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja
yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.
E. Batasan Masalah
Karya ilmiah ini penulis membatasi pada ruang lingkup penelitian agar
lebih fokus padaPengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pendapatan
Masyarakat Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
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F. Kerangka Teori
1. Pembangunan Infrastruktur Jalan
Menurut Grigg, infrastruktur adalah system fisik yang menyediakan
transportasi, pengairan, drainase, bangunan, gedung dan fasilitas public lainnya,
yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan social
maupun kebutuhan ekonomi.11
Menurut Adji Adisasmita dalam jurnal “pengaruh pembangunan
infrasrtuktur jalan terhadap penataan kawasan kumuh pesisir kota tarakan”
infrastruktur jalan merupakan prasarana tranportasi darat yang meliputi bagian
jalan termasuk banguna pelengkap dan perlengkapnya yang diperuntukan bagi
lalulintas yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air
serta diatas permukaan air” artinya jalan merupakan sarana tranportasi darat yang
meliputi rambu lalu lintas, pagar pembatas jalan, kualitas jalan, lebar jalan,
penghubung jalan seperti jembatan dan lain sebagainnya. 12
Menurut

Stone,infrastruktur

sebagai

fasilitas-fasilitas

fisik

yang

dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi
pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah,
transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan
ekonomi dan sosial.13The World Bank membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

11

Sry Devi Tarigan Rahmat Syumanjaya, jurnal “analisis pengaruh kualitas infrasruktur jalan
terhadap harga-harga hasil pertanian di kecamatan dolok silau”, diakses pada 09 April 2018. (09:00 AM)
12
Hendra Julianto, jurnal ”pengaruh pembangunan infrasrtuktur jalan terhadap penataan kawasan
kumuh pesisir kota tarakan” 2015,hlm 63
13
http://www.radarplanologi.com/2015/11/infrastruktur-dalam-pembangunan-ekonomi-

indonesia.html. diakses, kamis10 mei 2018, (19:49AM)
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a. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk
menunjang

aktivitas

ekonomi,

meliputi

public

utilities

(tenaga,telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan,
kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan,
lapangan terbang dan sebagainya).
b. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
c. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi
dan koordinasi.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis
infrasturktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur
transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum
dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan
infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur
tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya
yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah.14
2. Penadapatan Masyarakat Desa
Menurut Samuelson dan Nordhaus di kutip dari jurnal,15 Pendapatan
adalah sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah
tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari

14

https://fem.ipb.ac.id/j/JEKP%20vol2%20no2%20mei%202009%20%20Pengaruh%20Infrastruktur

%20Pada%20Pertumbuhan.,diakses, rabu18 April 2018, (22:49 PM)
15
Mawardati, jurnal “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani Pinang
Kecatamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, 2014,hlm 61
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upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa,
bunga dan deviden, serta asuransi pengangguran.16
Menurut Gilarso, Pendapatan atau penghasilan adalah sebagai balas karya.
Pendapatan sebagai balas karya terbagi dalam enam (6)kategori, yaitu :
1. Upah/gaji yang merupakan balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan
dalam hubungan kerja dengan orang/instansi lain (sebagai karyawan yang
dibayar),
2. Laba usaha sendiri yaitu balas karya untuk pekerjaan yang dilakukan sebagai
pengusaha yang mengorganisir produksi, mengambil keputusan tentang
kombinasi factor produksi serta menanggung resikonya sendiri entah sebagai
petani/ tukang/pedagang dan sebagainya,
3. Laba perusahaan (perseroan) atau laba yang diterima ataudiperoleh perusahaan
yang berbentuk atau badan hukum,
4. Sewa atas jasa yang diterima oleh pemilik atas penggunaan hartanya seperti
tanah, rumah atau barang-barang tahan lama,
5. Penghasilan campuran yaitu penghasilan yang diperoleh dari usaha seperti ;
petani, tukang, warung, pengusaha kecil, dan sebagainya
6. Disebut bukan laba, melainkan terdiri dari berbagai kombinasi unsur-unsur
pendapatan, serta bunga atau balas jasa untuk pemakaian factor produksi uang .
Menurut Sukirno,17 pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima
oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian,

16
Hasti Aringga, jurnal ”pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pendapatan regional
kebupaten jember, 2014,hlm 23
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mingguan, bulanan atau pun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan pribadi, yaitu :semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa
memberikan suatu kegiatan apa pun yang diterima penduduk suatu negara.
2. Pendapat disposibel, yaitu :pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus
dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap
dibelanjakan inilah yang disebut pendapatan disposibel.
3. Pendapatan nasional, yaitu :nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang
diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun.
Sedangkan menurut teori Milton Friedman,18 pendapatan masyarakat dapat
digolong kan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen (permanent income) dan
pendapatan sementara (transitoryincome). Pendapatan permanen dapat diartikan :
1. Pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan
sebelumnnya, missal upah, gaji.
2. Pendapatan yang diperoleh dari hasil semua faktor yang menentukan kekayaan
seseorang.
G. Tinjauan Pustaka

No
1.

Table 1.1
Ringkasan penelitian terdahulu
Kesimpulan
Nama Peneliti Judul Peneliti
Metode
Penelitian
Rr.
Lulus Analisis
Dampak kuantitatif Berdasarkan hasil analisis data
Prapti
NSS, Pembangunan
yang telah dilakukan terhadap
Edy
Infrastruktur Jalan
seluruh data yang diperoleh, maka
17

Sadono, Sukirno. Teori Mikro Ekonomi, cetakan keempat belas. Jakarta: Rajawali Prees, 2002,hlm

56
18
Hasti Aringga, jurnal ”pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pendapatan regional
kebupaten jember, 2014,hlm 23
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Suryawardana Terhadap
dan
Dian Pertumbuhan Usaha
Triyani
Ekonomi Rakyat Di
Kota Semarang

2.

Sry
Devi
Tarigan
Rahmat
Syumanjaya

dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut: Terdapat pengaruh positif
dan signifikan dari variabel
infrastruktur jalan (X1) terhadap
manfaat ekonomi (Y1) dapat
diterima, (X1) terhadap manfaat
sosial (Y2) dapat diterima; (X1)
terhadap biaya sosial (Y3) dapat
diterima; (Y2) terhadap biaya
sosial (Y3) dapat diterima.

. Analisis Pengaruh Kuantitatif 1) Kualitas infrastruktur jalan
Kualitas
berpengaruh negatif terhadap
Infrastruktur Jalan
biaya transportasi pemasaran
Terhadap
Hargahasil-hasil pertanian di kecamatan
Harga
Hasil
dolok silau. Semakin baik kualitas
Pertanian
Di
infrastruktur
maka
semakin
Kecamatan Dolok
sedikit biaya transportasi yang
Silau
ditanggung oleh petani
2) Kualitas infrastruktur jalan
berpengaruh positif terhadap
sistem pemasaran hasil-hasil
pertanian di kecamatan Dolok
Silau. Semakin baik kualitas
infrastruktur
maka
semakin
banyak petani yang memasarkan
hasil-hasil pertaniannya secara
langsung ke pasar. Dengan
semakin
baiknya
kualitas
infrastruktur maka akan semakin
banyak para tengkulak yang akan
memasuki desa, sehingga harga
akan bersaing.
3) Kualitas infrastruktur jalan
berpengaruh negatif terhadap
harga hasil-hasil pertanian di
kecamatan dolok silau. Semakin
buruk kualitas infrastruktur maka
semakin tinggi harga hasil-hasil
pertanian yang dapat diperoleh
para petani.
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3.

I
Ketut
Sumadiasa1 Ni
Made
Tisnawati2 I
G.A.P.
Wirathi3

Analisis Pengaruh kualitatif
Pembangunan
Infrastruktur Jalan,
Listrik Dan Pma
Terhadap
Pertumbuhan Pdrb
Provinsi Bali Tahun
1993-2014

4.

Rindang
Bangun
Prasetyo dan
Muhammad
Firdaus

Pengaruh
Infrastruktur
Pertumbuhan

kuantitatif

.Hasil menunjukan pembangunan
jalan memiliki hubungan korelasi
positif dan signifikan terhadap
pembangunan infrastruktur listrik,
pembangunan jalan memiliki
pengaruh positif dan signifikan
terhadap PMA, listrik memiliki
pengaruh positif namun tidak
signifikan
terhadap
PMA.
Pembangunan jalan berpengaruh
positif namun tidak signifikan
terhadap pertumbuhan PDRB
sedangkan
listrik
memiliki
pengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan PDRB.
PMA memiliki pengaruh positif
dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan PDRB dan PMA
bukan
merupakan
variabel
mediasi
dalam
pengaruh
pembangunan infrastruktur jalan
dan listrik terhadap pertumbuhan
PDRB.

Pada

Berdasarkan hasil yang diperoleh
dari regresi data panel

Ekonomi Wilayah
Di Indonesia

persamaan pengaruh tenaga kerja
dan
infrastruktur
pada
pertumbuhan
ekonomi dapat ditarik kesimpulan
sebagai
berikut:
Pertama,
kegiatan
perekonomian di Indonesia masih
bersifat padat karya sehingga
kebijakan-kebijakan yang bersifat
meningkatkan lapangan pekerjaan
untuk menyerap tenaga kerja akan
lebih efektif dalam peningkatan
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pertumbuhan ekonomi.
Kedua, infrastruktur baik listrik,
jalan maupun air bersih
mempunyai pengaruh yang positif
terhadap
perekonomian
di
Indonesia.
Listrik mempunyai peranan paling
penting dalam proses produksi.
Oleh
sebab itu kebijakan pembangunan
infrastruktur untuk meningkatkan
perekonomian Indonesia dalam
menghadapi
krisis
global
sangatlah tepat
dan perlu mendapatkan dukungan
dari berbagai pihak.
5.

kuantitatif
Pengaruh
Peningkatan
Infrastruktur
Terhadap
Kasyful
Pertumbuhan
Mahalli, S.E.,
Ekonomi Di Kota
M.Si.
Sibolga
Harry
Kurniadi
Atmaja

Berdasarkan hasil analisis dan
pengujian data yang dilakukan
secara statistik, dapat diperoleh
beberapa kesimpulan sebagai
berikut :
1. Infrastruktur jalan memiliki
pengaruh
positif
terhadap
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi di Kota Sibolga, artinya
variabel yang bernilai positif itu
mempunyai arti semakin tinggi
nilai dari variabel jalan, maka
akan diikuti dengan meningkatnya
tingkat pertumbuhan ekonomi.
Begitu juga sebaliknya, semakin
tinggi nilai variabel jalan, maka
akan semakin menurun pula
tingkat pertumbuhan ekonomi.
Jadi apabila jalan bertambah 1
km/kapita,
maka
akan
meningkatkan
pendapatan
perkapita
masyarakat
Kota
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Sibolga.
2. Infrastruktur air memiliki
pengaruh
positif
terhadap
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi di Kota Sibolga, artinya
variabel yang bernilai positif itu
mempunyai arti semakin tinggi
nilai dari variabel air, maka akan
diikuti dengan meningkatnya
tingkat pertumbuhan ekonomi.
3. Infrastruktur listrik memiliki
pengaruh yang negatif terhadap
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi di Kota Sibolga, artinya
variabel yang bernilai negatif itu
mempunyai arti semakin rendah
nilai dari variabel listrik maka
akan diikuti dengan menurunnya
tingkat pertumbuhan ekonomi.
4. Infrastruktur telepon memiliki
pengaruh yang negatif terhadap
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi di Kota Sibolga, artinya
variabel yang bernilai negatif
itu mempunyai arti semakin
rendah nilai dari variabel telepon,
maka akan diikuti dengan
menurunnya tingkat pertumbuhan
ekonomi.
5. Dari hasil estimasi model,
faktor–faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan
ekonomi
Kota
Sibolga dapat disimpulkan bahwa
infrastruktur
air
mempunyai
pengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa
apabila
infrastruktur
air
meningkat, maka pertumbuhan
ekonomi akan meningkat begitu
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juga
sebaliknya.
Untuk
infrastruktur
jalan
memiliki
hubungan yang positif namun
tidak
signifikan.
Sedangkan
infrastruktur
listrik
dan
infrastruktur telepon memiliki
hubungan yang negatif dan tidak
signifikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian
dan variabel penelitian, dimana pada penelitian ini berlokasi di Desa Teluk
Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaen Tebo dan variabel yang membedakan
adalah infrastruktur jalan.
H. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru
berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris
yang diperoleh melalui pengumpulan data.19
Maka berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang sudah
uraikan diatas, Maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah:
1.

Ha : Diduga pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh secara
Signifikan terhadap pendapatan masyarakat desa.

2.

Ho : Diduga pembangunan infrastruktur jalan tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap pendapatan masyarakat desa.

19
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta. 2012. Hlm 96.
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I. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan teori pendukung, maka kerangka pemikiran pada penelitian
ini adalah :
Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Pembangunan Infrastruktur
Jalan (X)

Pendapatan Mayarakat
Desa (Y)

Pembangunan infrastruktur jalan mempengaruhi pendapatan masyarakat desa:
Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan
masyarakat, infrastruktur berperan penting dalam peningkatan pendapatan serta
pemerataan dalam hal pembangunan. Kajian teori ekonomi pembangunan
menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonoomi di
perlukan sarana infrastruktur yang memadai dalam meningkatkan produktivitas
tenaga kerja, akses lapangan kerja, nilai konsumsi, serta kesejahteran manusia.20

20

Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus, jurnal pengaruh infrastruktur pada
pertumbuhan ekonomi wilayah di indonesia, diakses, 05 April 2018

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada Masyarakat Teluk Rendah
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Ada pun waktu penelitiannya dilaksanakan
pada bulan Agustus 2018 dan berakhir pada bulan Oktober 2018.
B. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif-deskriptif. Metode kuantitatif adalah
metode menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, di mana hasil analisis
disajika

dalam

bentuk

angka-angka

yang

kemudian

dijelaskan

dan

interprestasikan dalam suatu uraian. Sementara metode deskriptif adalah metode
yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat, Baik oleh peneliti sendiri
maupun kelompok.21
C. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, Jenis data

yang digunakan untuk keperluan

penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung
dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Yang menjadi data
primer dalam penelitian ini adalah data langsung yang diperoleh dari masyarakat
Teluk Rendah Kecamatan Teno Ilir Kabupaten Tebomelalui teknik pengisian
kuesioner yang dilakukan oleh masyarakat.

21

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet. 2017. Hlm 80.
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2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah
diolah oleh pihak lain(pada umumnya dalam bentuk publikasi). Adapun data
sekundernya antara lain: kajian pustaka yang berkenaan dengan penelitian ini,
arsip-arsip (dokumen-dokumen), jurnal dan literatur pustaka lainnya.22
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik

pengumpulan

data

adalah

alat

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data dan fakata penelitan.23 Sesuai dengan masalah yang akan
dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode studi
lapangan dan studi pustaka untuk memperoleh data yang diperlukan. Instrumen
pengumpulan data yang digunakan adalah:
1. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap
gejalan yang tampak pada penelitian. Observasi yang dilakukan dalam
penelitian ini melalui wawancara dengan masyarakat atas penomena yang ada.
2. Angket (Kuesioner)
Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperagkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawabnya.24 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang
efisien bila peneliti tau dengan pasti variabel yang akan diukur dan tau apa
yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner pada penelitian ini dibagikan
22
Budi setiawan,menganalisa statisik bisnis dan ekonomi dengan Spss 21. (Bndung: PT. Refika
Aditama,2013), hlm 19.
23
Tim penyusun, pedoman penulisan skripsi, (jambi: syariah Prees Fakultas Syariah IAINSultan
Thaha Saifuddin Jambi, Cet, Pertama, 2010), hlm 25.
24
Danang Sunyoto,metode penelitian akuntnsi,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 23.
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kepada 100 responden dari masyarakat Teluk Rendah, Kecamatan Tebo Ilir,
Kabupaten Tebo. Kuisioner atau angket merupakan data primer untuk
menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi dilingkungan Desa Teluk
Rendah,Kecamatan Tebo Ilir,Kabupaten Tebo.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non
manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan,
pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat
lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus
penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata,
tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan catatancatatan. Dokumentasi penulis digunakan sebagai instrumen utama untuk
memeperoleh semua data-data yang berhubungan dengan pendapatan
masyarakat Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
E. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.25
Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini yang
menjadi populasinya adalah seluruh masyarakat Teluk Rendah, Kecamatan

25
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Tebo Ilir,Kabupaten Tebo yaitu sebanyak 1.837 orang yang terdiri dari 874
laki-laki dan 963 perempuan.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh
populasi tersebut.26Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari
semua yang ada pada populasi,karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu,
maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa
yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk
populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul
respresentatif (mewakili).
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik
probability sampling, Teknik probability sampling adalah teknik pengambilan
sampel yang memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau
anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel ditentukan berdasarkan
simple random sampling, simple random sampling adalah dikatakan simple
(sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi itu.
Dalam penelitian ini, untuk menentukan jumlah sampel minimum
digunakan rumus slovin untuk mengukur populasi, sebagai berikut :27

26

Budi Setiawan,menganalisa statistik bisnis dan Ekonomi dengan Spss 21. (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2013), 20.
27
V. Wiratna Sujarweni. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta:
Pustakabarupress. 2015. Hlm 82.
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Keterangan:
n

=

Sampel

N

=

Populasi

E

=

Error (Tingkat Kesalahan Ditentukan 10%)

Dari hasil perhitungan diatas dapat ditentukan jumlah sampel pada
penelitian ini adalah sebanyak 100 orang masyarakat Teluk Rendah Kecamatan
Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
F. Instrumen Penelitian
1. Uji reliabilitas
Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang
terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cornbach’s alpha,
dimana jika a>0,6 menunjukkan instrumen tersebut reliable.
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2. Uji validitas
Untuk memastikan bahwa kuisioner yang digunakan dalam penelitian
mampu mengukur variabel penelitian dengan baik agar mendapatkan hasil
yang sesuai, Dimana jika a>0,3 menunjukan variabel tersebut valid.28
G. Metode dan Teknik Analisis Data
1. Metode Analisis Data
Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh peneliti
yaitu menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis yaitu:
a. Uji Asumsi Kalsik
1) Uji Normalitas
Berfungsi untuk melihat apakah variable independen maupun variable
dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini
dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S)
dengan ketentuan jika nilai signifikan (sig.) > 0,05 maka data berdistribusi
normal.
2) Uji Heterokedastisitas
Dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah model regresi
terjadi ketidaksamaan variansi dan resdual satu pengamatan ke
pengamatan

lainnya.

Jika

varian

tersebut

tetap,

maka

disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisistas. Model
regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisistas. Uji
28
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heterokedastisitas dilakukan dengan grafik scatterplot antara nilai prediksi
variabel terikat dengan residual. Jika titik-titik pada grafik tidak
menunjukkan pola yang jelas dan menyebar di atas dan di bawah angka 0
pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.29
b. Uji hipotesis
1) Uji Parsial (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing
variable independen30 terhadap variable dependen. Ha yang diuji adalah
suatu parameter yang tidak sama dengan nol dan Ho adalah suatu
parameter yang sama dengan nol. Cara melakukannya adalah degan
membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel, apabila t
hitung > t tabel maka Ha diterima.
2) Koefisien Determinasi (R2)
R2 bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variable dependen. Dalam penelitian ini
perhitungan R2 untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variable
independen dalam menjelaskan variable dependen.
2. Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini, Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti
adalah menggunakan Uji Regresi Linier Sederhana yaitu:

29

Duwi Priyanto, Spss 22 Pengolah Data Terpraktis, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004), hlm

30

Surwoko, Dasar-dasar Ekonometrika, (Yogyakarta:Andi, 2005), hlm. 45-53.
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a. Uji Regresi Linear Sederhana
Metode dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah regresi linear berganda. Pada analisis regresi ini melihat hubungan
satu arah antara variable yang lebih khusus, dimana variable x berfungsi
sebagai variabel bebas (variable yang mempengaruhi) dan variable y
sebagai variable terikat (variable yang dipengaruhi).
Rumus regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = a + bX+ e
Keterangan:
Y

=

Pendapatan Masyarakat Desa

X1

=

Pembangunan Infrastruktir Jalan

a

=

Konstanta (Nilai Y apabila X = 0)

b

=

koefisien regresi (Nilai peningkatan ataupun penurunan)

e

=

Error

Dari judul permasalahan yang akan diteliti,

maka akan

memunculkan 2 variable sebagai berikut:
Variable X

= Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pendapatan

Desa
Variable Y

= Pendapatan Masyarakat Desa Teluk Rendah Kecamatan

Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
Demi ketepatan dan mendapatkan kemudahan hasil penelitian,
maka untuk uji regresi linier berganda menggunakan program statistik
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SPSS yang dapat menjelaskan persamaan regresi berganda dan uji
signifikansi sehingga hipotesis dapat disimpulkan.
H. Definisi Operasional
Peneliti menggunakan definisi operasional untuk pembuatan kuesioner,
sehingga responden akan lebih mudah dalam melakukan pengisian kuesioner yang
diberikan sebagai data primer pada penelitian. Definisi operasional pada
penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2.1
Definisi operasional Variabel
No

Variabel

Defenisi Variabel

1.

Pembangunan

Menurut

Infrastruktur

pembangunan

Jalan(X)

adalah suatu

Indikator
siagian31 1. Peningkatan

P.

infrastruktur
usaha

perubahan

Likert 1

Kualitas jalan

yang

2. Pelebaran

untuk membangun prasarana
sesuatu

yang

3
3. Pembangunan
jalan baru

merupakan penunjang utama
4. Pembangunan

terselenggaranya suatu proses
pembangunan

31

2

jalan

dilakukan secara terencana

atau segala

Item

atau

rangkaian usaha pertumbuhan
dan

Skala

jembatan

dan

Harry Kurniadi Atmaja,jurnal Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di
Kota Sibolga, 2014,hlm 35

4
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peningkatan perekonomian.

5-7
5. Terbukanya
akses jalan

2.

Pendapatan

Menurut Sukirno, pendapatan 1. Meningkatny

masyarakat

adalah jumlah penghasilan yang

a

desa(Y)

diterima oleh penduduk atas

penghasilan

prestasi kerjanya selama satu

masyarakat

Likert 1-2

jumlah

periode tertentu, baik harian, 2. Bertambahny
mingguan,
tahunan.32

bulanan

ataupun

3-4

a kemampuan
daya

beli

masyarakat
3. Berkembangn
ya
usaha

usaha-

5

baru

dari
masyarakat
4. Bertambahny
a aset yang
dimiliki oleh
masyarakat.

32
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I. Sistematika Penulisan
Untuk lebih memudahkan penulisan dan penyususnan serta pemahaman
tentang skripsi ini agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan setting yang
telah penulis tentukan sebelumnya, maka terlebih dahulu ditentukan susunan dan
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Dalam bab ini, membahas tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II: METODE PENELITIAN
Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian
terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis.
BAB III: GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN
Dalam bab ini, Menggambarkan secara ringkas mengenai lokasi atau
tempat penelitian dan masa berlangsungnya penelitian. Berisikan jenis dan sumber
data, metode pengumpulan data, definisi variabel, definisi operasional variabel
dan analisis data.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Dalam bab ini, Berisikan analisis dari hasil penelitian berdasarkan fakta
dan data dengan metode yang telah ditentukan serta penjelasan dari hasil
penelitian.
BAB V: PENUTUP
Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi
tentang perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan
masalah temuan penelitia.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Teluk Rendah
Pada abad ke-16 Masehi atau zaman kerajaan Hindu, datanglah 5 (lima)
orang bersaudara ke Rantau Kederas (sekarang dikenal) Pangkal Beloteng Desa
Teluk Rendah Ulu yaitu : 1. Datuk Bedarah Putih, 2. Datuk Makam Rendah, 3.
Datuk Makam Tinggi, 4. Datuk Calegah, dan 5. Datuk Muara Suluk. Tujuan
mereka ingin menyebarkan agama yang mereka anut atau agama Hindu. Saat itu
masyarakat masih berpencar belum merupakan kesatuan dan masih memakai
system

kelompok-kelompok

mempergunakan

yang

saling

bermusuhan.

Mereka

masih

ilmu-ilmu bathin atau ilmu hitam yang dapat mengalahkan

lawan atau musuh, sebagai contoh menjemur padi pada malam hari dibulan
terang, memasang lukah diatas bumbun, daging dimasak dalam kancah (kawah)
bias melompat keluar, dan nasi ditanak tidak masak-masak, artinya menantang/
mencari lawan atau musuh. Diantara datuk-datuk tersebut, salah seorang dari
mereka atau Datuk Makam Rendah meninggal agama lamanya dan memeluk
agama Islam dengan nama Abdul Hamid.33
Nama asli Teluk Rendah adalah Teluk Pinang Bajek (sekarang dikenal
Desa Teluk Rendah Pasar). Selama tinggal ditempat ini, masyarakatnya tidak
dapat

berkembang

dengan

baik,

pertikaian

selalu

terjadi,

dan

masih

menunujukkan ilmunya masing-masing, sebagai contioh : ayam belago dengan
33
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lesung dan batang pisang dapat belago dengan antan, dan sebagainya. Karena
kehidupan disini tidak aman dan damai, maka pada Abad ke-18 M. tuo-tuo dan
pemimpin kelompok secara mufakat ingin mencari tempat baru yang lebih aman
dengan kata mufakat mulai mencari tempat baru dengan cara menyusuri Sungai
Batang Hari menggunakan perahu (sampan) bersama-sama dengan membawa
seekor ayam sebagai pedoman atau petunuk. Dimana ayam yang dilepas tadi
terbang dan turun kedaratan, nerarti disitulah tempat membuat kampung yang
baru, dan temapt ini disebut Ujung Tanjung atau Surau Tanjung Desa Teluk
Rendah Ulu sekarang. Setelah kampung ini dibenahi sedemikian rupa dan
masyarakatnya mulai berkembang, datanglah 5 (lima) orang penyebar agama
Islam dari Aceh dibawah pimpinan Syaikh Husin Albaiti. Mula-mula mereka
memperkenalkan diri dan menyampaikan kepada masyarakat setempat bahwa
tujuan mereka ketempat ini adalah untuk menyebar dan memperluas ajaran agama
ini. Kedatangan mereka langsung mendapat tempat dihati masyarakat dan ajaran
ini mulai diajarkan dari rumah kerumah secara sembunyi-sembunyi karena takut
diketahui oleh tentara penjajah Belanda.34
Pada saat bersamaan datang pula raja Sultan Thaha Saifuddin dari Jambi
ke daerah ini dan membuat Benteng di Sungai Mangkuan (daerah Tanah Garo)
sekarang, maka agama Islam ini makin diperluas. Untuk menghimpun
kekuatannya menghadapi tentara Belanda, maka didirikanlah Serikat Islam (SI).
Hampir semua tuo Dusun Teluk Rendah bergabung menjadi Debalang Sultan

34
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Thaha Saifuddin secara bahu-membahu melawan penjajahan Belanda. Di dalam
dusun mulai dibenahi dengan membuat peraturan berdasarkan agama maupun
Adat-Istiadat. Untuk mendalami

dan memperluas ajaran agama, maka

didirikanlah rumah tempat megaji dan belajar agama dengan sebutan RUMAH
KUTAB. Sejak berdiri Rumah Kutab, putra Teluk Rendah dikirim ke Mekkahh
Arab Saudi untuk memperdalam ilmunya, ada yang belajar di Madrasah Darul
Ullum dan adapula yang belajar di Madrasah Assyafi’iyah. Sekembalinya putra
Teluk Rendah dari Mekkah, Rumah Kutab ini dirubah menjadi Rumah Gedang
(Besar), ditempat ini pelajar putra dengan pelajar putri terpisah satu dengan
lainnya.35 Untuk mengatur hubungan orang dengan orang, hubungan orang
dengan kerajaan, hubungan orang dengan pemerintah yang dikenal Adat
Bersendikan Syarak Bersendikan Kitabullah.
Dari uraian diatas nama Desa Teluk Rendah berasal dari keadaan tempat
daerah tersebut, dimana didaerah pasar terdapat teluk/tebing, sedangkan di daerah
Ulu/Ilir daerahnya rendah. Sehingga daerah ini disebut daerah Teluk Rendah yang
sebelumnya disebut Kampung Alur. Untuk nama desa teluk rendah ilir berasal
dari posisi daerahnya yang berada di bagian Ilir Teluk Rendah.
Teluk Rendah merupakan daerah pertanian yang luas khususnya pertanian
sawah (payo) dan dikenal sebutan Bumbung padi di kewidaan Muara Tebo
dulunya, luas sawah (payo) mencapai 3.000 Ha yang tersebar dimana-mana
seperti : sawah dibelakang Dusun, Rawabento, Lubuklimas, Cempunik,

35
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Payotulung, Gelugur, Semut gatal, Kalendang, Pulai, Pelajauh, Limaumanik,
Sungai pangkat, Lebak putu, Tanah dialai, pelayangan, Tabakar, Kasai dan Lebak
labi (Sawah/ Payo ini luasnya 1.500.Ha.). Sampai hari ini baru sebagian yang
dapat digarap para petani, karena tali airnya belum sampai ketengahnya
sedangkan DAM sudah dibangun dan diresmikan langsung pada hari Selasa
tanggal 19 Mei 1968 oleh Bapak M.Abd.Manap Gubernur KD.TK I Jambi.36
Pada zaman penjajah Jepang warga Teluk Rendah tetap mengerjakan
sawahnya yang tidak pernah berhenti, dalam keadaan serta suasana serba sulit
pada masa itu, dimana-mana terjadi kelaparan, Busung lapar (kurang makan,
penyakit menular meraja lela. Teluk Rendah dibawah Pimpinan Usman
Al.Bujang/lurah Kepala Dusun, warganya tetap mengerjakan sawah bahkan
menjelang menuai (panen) semua warga di perintahkannya memanen tanaman
muda, ubi kayu, jagung, talas dan tanaman lainnya. Pemerintah Jepang bahkan
memberi bantuan bibit Jarak untuk dikebunkan, buahnya dibawa ke negaranya
untuk diolah menjadi minyak. Biarpun zaman Jepang terkenal sangat kejam,
sadis, sewenang-wenang. Akan tetapi berkat pimpinan yang bijaksana oleh
Usman Al. Budjang tidak pernah di jumpai warga yang di siksa.

Pekerja

Romusha, Rodi dan Gendrongshi hanya sebagian saja yang ikut, apabila ketahuan
warganya dibawa militer untuk bekerja, langsung menghadap komandan
TJODANTJO minta warga tersebut dikembalikan. Atas kepemimpinanya yang
bijak dan bertanggung jawab ia mendapat tanda jasa atau piagam penghargaan

36
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dari pemerintah Jepang berupa SOERAT POEDJIAN dengan nama DEPATI
DOESOEN TELOEK RENDAH tertanggal, Snowa 20, SNOGATU 8, DJAMBI
SUSETYO, Moera Tebo TYUZUKAIKAI ditanda tangani oleh SEIOMI
(setingkat pidana).37
Pada masa perang kemerdekaan (AGRESI BELANDA KE II di Indonesia)
yang ingin menjajah kembali di Indonesia, para pejuang dan pemuda-pemuda ikut
mengangkat senjata bersama pejuang kemerdekaan dibawah komando BKR,
TKR, dan TP tidak ketinggalan warga Teluk Rendah bersama Lurah Kepala
Dusun Usman Al.Bujang. Para pejuang membuat markas di sini di bawah
pimpinan : 1. Letnan A. Hasyim Alamlah. 2.Letnan Aziz Larose. 3. Letnan A.
Aziz Pulungan dan Inspektur Polisi A. Hutahuruk dan lainnya, selama bermarkas
dari tahun 1948 s/d 1949, ribuan pasukan pejuang kemerdekaan yang menjadi
tanggungjawab, seluruh lapisan masyarakat tidak ada di berkhianat seorangpun.
Berkat kepemimpinan lurah kepala dusun, para pejuang merasa aman dan tidak
ada keluhan dalam segala hal, semua keperluan dan kepentingan bekal berperang
selalu di persiapkan semuanya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran tokohtokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan lainya seperti : M.
Abubakar syaifuddin, H.M.Saleh.Azhari, H.M.Agel, H.Mahiddin dan tokoh tua
yang banyak berjasa dalam membangun dusun Teluk Rendah. Untuk mengenang
jasa dan pengorbanan warga ini, hari Jumat tanggal 2 Agustus 1952 datang utusan
Panglima TTR II Sriwiajaya Palembang pimpinan Operste. M. Nawawi, dari

37
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Jambi Rasiden Inukartapati dan opertste Abunjani dan tidak ketinggalan
rombongan Bupati Merangin bersama widana Muara tebo, serta pembesarpembesar yang di undang. Kedatangan mereka untuk menyampaikan tanda
penghargaan PIAGAM TANDA JASA kepada Usman Al.Bujang beserta
warganya atas bantuan dan pengorbanan selama pasukan TJINDOR MATO
berada di tempat ini. Piagam ini di tanda tangan oleh Panglimanya Let.Kol
Bambang Utoyo dan gubernur Sumatra Selatan Drs. M. Isa, di hadapan ribuan
warga yang hadir,utusan dari palembang berjanji membuatkan Tugu kenangkenangan Di Dusun Teluk Rendah akan tetapi sampai saat ini belum juga
terwujud. Seterusnya pada tanggal 17 Agustus 1958 Usman Al.Bujang mendapat
tanda jasa dari Pemerintah Pusat berupa TANDA JASA SETYA LANCANA
PERANG KEMERDEKAAN PERTAMA DAN TANDA JASA SETYA
LANCANA PERANG KEMERDEKAAN KEDUA, kemudian pada tanggal 25
Desember 1963 diangkat menjadi anggota veteran Republik Indonesia dengan
Nomor pokok/ Induk N.V.8555/J.
Untuk mewujudkan janji yang belum ada kenyataannya, maka pada
tanggal 19 Agustus 1965 Usman Al.Bujang

diutus oleh Guberbur Jambi

Kol.M.Yusuf Singadikane bersama operste Azis Larose untuk menghadap
Presiden Ir. Soekarno dan Jenderal Abd. Haris Nasution ke Jakarta dan di
pimpinan-pimpinan Angkatan Darat yang pernah bertugas zaman Revolusi di
Teluk Rendah antara lain. Harun Sohar, Burlian, Zulkifli Lubis dan yang pernah
bersama-sama dalam kesatuan TJINDOR MATO. Keputusan yang ditelah dibawa
telah disepakati bahwa, dalam waktu secepatnya Tugu tersebut akan dibangun dan

37

di resmikan pada hari Angkatan Perang 5 Oktober 1965. Tetapi sayang sekali
sebelum hal ini terlaksana, terjadilah pemberontakan PKI ke Tanah Air dengan
sebutan Gerakan 30 September 1965 (GETAPU PKI),sejak peristiwa tersebut
Tugu yang di janjikan tidak pernah lagi di suarakan sampai sekarang,.38
Pada Tanggal 21 Maret 1982, Bendera Merah Putih yang pernah berkibar
di Markas TJINDOR MATO Teluk Rendah di ambil di rumah Usman AL.Bujang
oleh pak A. Azis Pulungan dan di pajangkan di Gedung Juang (Legium Veteran
Sipin Ujung Jambi). Sejak tanggal 7 November 1950 Usman AL.Bujang diangkat
dan di percaya menjadi Pasirah Kepala Marga Petajin Ilir di Sungai Bengkal
sampai tanggal 8 Mei 1968.
Sejak tanggal 7 November 1950 Lurah Kepala Dusun Teluk Rendah
dipimpin oleh Ramli Djailani, Abubakar Bakir, M. Saidi, Moh.Saleh Dung,
M.Zaini dan A.Rasyid mereka semua tidak lain adalah keponakan sepupu, putra
dan keponakan dari Usman Al.Bujang. Semua Kepala Dusun tersebut terus
membangun dusunnya di segala bidang, baik dibidang pemerintahan dusun,
pendidikan agama maupun umum terus di tingkatkan, pasar getah (karet) setiap
hari jumat tetap di pelihara dengan baik. Sebab pasar ini merupakan sumber dana
(keuangan), karena dengan dana ini dapat membangun untuk kepentingan umum
lainnya. Siapa saja yang menjadi Lurah Kepala Dusun tetap membangun apakah
melalui swadaya masyarakat ataupun melalui bantuan pemerintah tidak pernah
berhenti. Pada pertengahan tahun 1967/68 secara swadaya membangun 1(satu)
38
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unit gedung Madrasah Ibtidaiyah secara swadaya,kemudian pada tahun pelajaran
1975/76 Dusun Teluk Rendah mendapat jatah bangunan SD.INPRES sebanyak 3
(tiga) unit masing-masing terdiri 6(enam) lokal yaitu: Dusun Teluk Rendah Ulu,
Dusun Teluk Rendah Ilir dan Dusun Teluk Rendah Pasar, semua bantuan tersebut
berasal dari pemerintah pusat.
Semenjak tahun 1955 lalu, sudah ada persatuan pemuda ditiap-tiap tempat di
Teluk Rendah. Desa Teluk Rendah Ulu mempunyai persatuan pemuda
RAUDATUSSUBYAN dan HUBBUL WATHAN, Desa Teluk Rendah Ilir
dengan nama NAHDATUL UMMAH dan WUSLAHTUSSUBAN dan Desa
Teluk Rendah Pasar dengan nama IMARATUL INSYAF, kemudian pada Tahun
1982 di tambah didepannya kata-kata KARANG TARUNA hingga sekarang.
Semua karang taruna ini berlomba-lomba meningkatkan kelompoknya masingmasing terutama di bidang sosial masyarakat, keberadaan Organisasi Pemuda
sangat membantu sekali bagi kepentingan kelompoknya seperti : kematian,
pengantenan, cukuran dan kepentingan sosial lainnya. Organisasi Pemuda ini
tidak pernah (ada) istilah Diskriminasi dengan warga pendatang atau memandang
kesukuan (Etnis), semua sama dengan logo duduk sama rendah berdiri sama
tinggi atau tegak sepematang duduk sehamparan artinya tidak ada perbedaan satu
sama lain, logo yang sudah dipatri dari nenek moyang maupun dari datuk-datuk
pendahulu dipegang erat yakni Bersatu Teguh Bercerai Runtuh.39
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B. Visi dan Misi Desa Teluk Rendah
1. Visi
Meningkatkan kualitas kehidupan dalam beragama untuk mencapai
masyarakat yang berakhlaqul kariamah, serta menerapkan budaya gotong
royong.
2. Misi
a. Penempatan agama sebagai sumbber motivasi dan insprasi;
b. Meningkatkan propesionalisme perangkat desa sebagai pelayan masyarakat;
c. Meningkatkan komunikasi dengan segenap komponen masyarakat.
d. Meningkatkan

pemberdayaan

masyrakat

dari

seluruh

kekuatan

ekonomi,sosial budaya, serta keamanan;
e. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan, dan
peningkatan pendidikan dengan tuntas wajib belajar;
f. Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber pendapatan untuk
masyarakat;
g. Meningkatkan pembangunan guna percepatan pertumbuhan ekonomi
melalui perbaikan sarana dan prasarana umum;
C. Mayoritas Pekerjaan Masyarakat Teluk Rendah
Secara mayoritas mata pencarian masyarakat Teluk Rendah adalah:
1. Petani
2. Karyawan Swsta
3. Wiraswasta
4. Transportasi Sungai
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5. Guru/PNS
6. Peti (Tambang Emas)
7. Pedagang
D. Nama-nama perangkat Desa Teluk Rendah
Adapun nama-nama perangkat desa teluk rendah adalah sebagai berikut:
NO.

NAMA

JABATAN

1.

Jazmi

Kepala Desa

2.

Hasan Sajali

Ketua BPD

3.

Hasbi A. Siddiqi

Sekretaris

4.

Najib Umar

Kaur Pemerintahan

5.

M. Kamil

Kaur Umum

6.

Sarhaki

Kaur Pembangunan

7.

Andi Tamim

Kadus I

8.

Ahyar Rasyid

Kadus II

9.

Sirwani

Kadus III

10.

Subhan

Kadus IV

11.

Jauhari

Ketua RT 1

41

12.

Jadawi

Ketua RT 2

13.

A. Rani

Ketua RT 3

14.

Kamaruzzaman

Ketua RT 4

15.

Sakrani

Ketua RT 5

16.

Musaidi

Ketua RT 6

17.

Zuhdi

Ketua RT 7

18.

Deden Wasfi

Ketua RT 8

19.

Mursipi

Ketua RT 9

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Responden
Pada pembahasan berikut disajikan deskripsi data yang telah diperoleh
dalam penelitian. Data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari respoden,
yaitu dengan kuesioner penelitian mengajukan pernyataan yang telah disiapkan
oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang.
Pada penelitian ini menyajikan informasi mengenai keadaan umum
responden berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir.
Secara lebih jelas disajikan dalam tabel-tabel dibawah ini:
B. Umur Responden
Pengelompokkan responden berdasarkan kategori umur dibedakan menjadi
empat bagian, yaitu 20-29 tahun, 30-39 tahun, 40-49 tahun dan 50 tahun.
Tabel 4.1
Data Responden Berdasarkan Umur
Umur
Frekuensi
20-29 tahun
13
30-39 tahun
37
40-49 tahun
42
8
50 tahun
Jumlah
Sumber: Hasil Olahan Data 2018

Persentase %
13%
37%
42%
8%
100%

Dapat dilihat bahwa dari 100 responden, responden yang berumur 20-29
tahun berjumlah 13 orang dengan tingkat persentase 13%, responden yang
berumur 30-39 tahun

berjumlah

37

42

orang dengan tingkat

persentase

43

37%,responden yang berumur 40-49 tahun berjumlah 42 orang dengan tingkat
persentase 42% dan responden yang berumur 50 tahun berjumlah 8 orang
dengan tingkat persentase 8%.
C. Jenis Kelamin Responden
Pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin dibedakan menjadi dua
bagian, yaitu Laki-laki dan Perempuan.
Tabel 4.2
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Frekuensi
Laki-laki
100
Perempuan
0
Jumlah
100
Sumber: Hasil Olahan Data 2018

Persentase %
100%
0
100%

Dilihat dari tabel, menunjukkan bahwa jumlah responden jenis kelamin
Laki-laki berjumlah 100 orang dengan tingkat persentase 100%.
D. Pekerjaan
Pengelompokkan responden berdasarkan kategori pekerjaan dibedakan
menjadi enam bagian yaitu petani, pegawai negeri, pegawai swasta dan wirausaha.
Tabel 4.3
Data Responden Berdasarkan pekerjaan
Pekerjaan
Frekuensi
Petani
57
Wirausaha
43
Jumlah
100
Sumber: Hasil Olahan Data 2018

Presentase %
57%
43%
100%
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Tabel 4.4
Data Perbandingan Pendapatan Masyarakat Teluk Rendah
Pekerjaan
Petani
Wirausaha

Sebelum
1.500.000
1.600.000

sesudah
2.300.000
2.600.000

Tingkat Presentase %
53,33%
62,5%

Dari table diatas menunjukkan presentasi pendapatan masyarakat Teluk
Rendah terhadap pembangunan infrastruktur jalan sebelum dan sesudah untuk
Petani adalah 53,33%, dan pembangunan infrastruktur jalan sebelum dan sesudah
untuk pekerjaan Wiraswasta adalah 62,5% Berarti sebelum adanya pembangunan
infrastruktu jalan dan sesudah pembangnan innfrastruktur jalan pendapatan
masyarakat meningkat

Dari 100 responden yang menjadi subyek penelitian, reponden memiliki
pekerjaan sebagai petani berjumlah 57 orang dengan tingkat persentase 57%, dan
sebagai wirausaha berjumlah 43 orang dengan tingkat persentase 43%.
E. Pendidikan terakhir
Pengelompokkan responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu:
Tabel 4.5
Data Responden Berdasarkan pendidikan
Pendidikan terakhir
SD
SMP
SMA
S1
S2

Frekuensi
8
43
32
15
2

Persentase
8%
43%
32%
15%
2%
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S3
Jumlah
Sumber: Hasil Olahan Data 2018

0
100

0
100%

Dari 100 responden penelitian, pada pendidikan terakhir yaitu SD sebanyak 8
responden dengan tingkat persentase 8%, SMP sebanyak 43 responden dengan
tingkat persentase 43%, SMA sebanyak 32 responden dengan tingkat persentase
32%, S1 sebanyak 15 responden dengan tingkat persentase 15%, S2 sebanyak 2
responden dengan tingkat persentase 2%, dan S3 sebanyak 0 responden.
F. Metode dan Teknik Analisis Data
1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pernyataan pada
kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan di ukur oleh
kuesioner itu. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas
maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat.
a. Pembangunan infrastruktur jalan
Tabel 4.6
Hasil uji validitas pembangunan infrastruktur jalan (X)
Item Pernyataan
1
2
3
4
5
6

r hitung
0,592
0,671
0,758
0,647
0,519
0,689

r minimum
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Keteragan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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7
0,581
Sumber: Hasil Olahan Data 2018

0,3

Valid

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa 7 item
pernyataan variabel pembangunan infrastruktur jalan memiliki r hitung lebih
besar dibandingkan r minimum, maka seluruh item pernyataan dianggap
valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.
b. Pendapatan masyarakat desa
Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Pendapatan masyarakat desa (Y)
Item Pernyataan
r hitung
1
0,597
2
0,686
3
0,674
4
0,692
5
0,768
6
0,566
Sumber: Hasil Olahan Data 2018

r minimum
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Keteragan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa 6 item
pernyataan variabel pendapatan masyarakat desa memiliki r hitung lebih
besar dibandingkan r minimum, maka seluruh item pernyataan dianggap
valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan
valid. Uji ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable
atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten
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atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu data dikatakn reliabel jika Cronbach
Alpha lebih dari 0,6. Semakin tinggi hasil yang diperoleh berbanding lurus
dengan reliabilitasnya.
Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas pembangunan infrastruktur jalan
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.755

7

Sumber: Hasil Olahan Data 2018
Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilakan angka
Croncbach’s Alpha sebesar 0,755. Hal ini dapat dinyatakan bahwa semua
pernyataan dari variable pembangunan infrastruktur jalan teruji reliabilitasnya
sehingga dinyatakan reliabel.
Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas pendapatan masyarakat desa
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.747

6

Sumber: Hasil Olahan Data 2018
Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilakan angka
Croncbach’s Alpha sebesar 0,747. Hal ini dapat dinyatakan bahwa semua
pernyataan dari variable pendapatan masyarakat desa teruji reliabilitasnya
sehingga dinyatakan reliabel.
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3. Uji Asumsi Klasik
a. Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Uji normalitas ini
dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S)
dengan ketentuan jika nilai signifikan (Sig.) > 0,05 maka data berdistribusi
normal.
Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters

100
a,b

Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation

.0000000
2.92869761

Absolute

.090

Positive

.061

Negative

-.090

Kolmogorov-Smirnov Z

.905

Asymp. Sig. (2-tailed)

.386

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olahan Data 2018
Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai
Kolmogorov-smirnov z sebesar 0,905 dan nilai signifikansi pada 0,386.
Karena nilai signifIkan >0,05 yaitu 0,905 maka data berdistribusi normal
dan asumsi normalitas terpenuhi.
b. Heterokedastisitas
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Dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah model regresi
terjadi ketidaksamaan variansi dan residual satu pengamatan ke pengamatan
lainnya. Jika varian tersebut tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika
berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan
grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residual. Jika
titik-titik pada grafik tidak menunjukkan pola yang jelas dan menyebar di
atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heterokedastisitas.
Gambar 4.11
Hasil Uji Heterokedastisitas
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Berdasarkan hasil uji grafik, terlihat bahwa titik-titik menyebar
diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dinyatakan
bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
4. Regresi Linear Sederhana
Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients
Model

Unstandardized Coefficients

a

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)

Std. Error

11.122

1.463

.445

.067

Beta
7.600

.000

6.598

.000

1
TOTAL.X

.555

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

Sumber: Hasil Olahan Data 2018
Dari hasil tersebut, persamaan regresi dapat di peroleh dari standardized
coefficients, hal ini karena pengukurannya menggunakan skala penilaian yang
sama yaitu likert, sehingga persamaanya sebagai berikut :
Y = α +βX+ e
Y = 11,122 + 0,445+ e
Keterangan :
Y

= Pendapatan masyarakat desa

X

= pembangunan infrastruktur

α

= Konstanta
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Persamaan regresi linear berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut:
Koefisian regresi (X) sebesar 0,445 dengan tingkat signifikansi sebesar
0,000 atau lebih kecil dari α 0,005 artinya terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara perkembangan infrstruktur jalan terhadap pendapatan
masyarakat desa.

5. Uji Hipotesis
a. Uji T
Tabel 4.13
Hasil Uji T
Coefficients
Model

Unstandardized Coefficients

a

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)

Std. Error

11.122

1.463

.445

.067

Beta
7.600

.000

6.598

.000

1
TOTAL.X

.555

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

Sumber: Hasil Olahan Data 2018
Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel
bebas (pembangunan infrastruktur jalan) secara parsial atau individual
menerangkan variabel terikat (Pendapatan masayarakat desa). Berdasarkan
tabel 4.15, maka hasil analisis uji t adalah sebagai berikut: Dari hasil
perhitungan data pada tabel diatas, pembangunan infrastruktur jalan
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat desa karena Thitung >
ttabel atau 6,598 > 1,984 dan signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari
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0,05. Jika pembangunan infrastruktur jalan baik maka pedapatan masyarakat
desa akan naik. Maka hal ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak dengan kata
lain bahwa variable pembangunan infrastruktur jalan mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap Pendapatan masyarakat desa.
b. Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 4.14
Hasil koefisien determinasi (R2)
Model Summary
Model

1

R

.555

R Square

a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.308

.301

2.944

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X

Sumber: Hasil Olahan Data 2018
Nilai adjusted R Square yaitu sebesar 0,308 yang menunjukkan bahwa
30,8 % variabel pendapatan masyarakat desa dapat dijelaskan oleh variabel
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel pembangunan infrastruktur
jalan. Sedangkan 69,2% variabel di jelaskan oleh variabel lainnya yang tidak
diamati dalam penelitian ini.
G. Pembahasan Penelitian
Berdasarkan analisis data pada analisis regresi linear sederhana dan uji
hipotesis dapat diketahui bahwa: Hasil penelitian memberikan jawaban
hipotesis, bahwa variabel pembangunan infrastruktur jalan mempengaruhi
Pendapatan masyarakat desa sebesar 0,445 atau 44,5% dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000 hal ini berarti lebih kecil dari 0,05. Dan dinyatakan
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bahwa, pembangunan infrastruktur jalan mempunyai pengaruh yang tinggi
terhadap Pendapatan masyarakat desa teluk rendah kecamatan tebo ilir
kabupaten tebo. Maka hal ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
kesimpulan yang didapat dari penelitian ini mengenai pengaruh pembangunan
infrastruktur jalan terhadap pendapatan masyarakat Desa Teluk Rendah
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, pembangunan infrastruktur jalan
berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat desa sebesar 0,445
atau 44,5% dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 hal ini berarti lebih kecil
dari 0,05, ini yang berarti ha diterima dan ho ditolak.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang
diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini
diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak
kampus sebagai bahan acuan sebuah penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
perilaku konsumtif, meskipun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan
tentunya masih banyak kekurangan.
Adapun saran bagi pemerintahan desa, supaya bisa meningkatan sektor
pembangunan jalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat
desa agar bisa memotovasi desa-desa lain dari segi pembangunan infrastruktur
terutama infrastruktur jalan, agar terciptanya masyarakat desa yang makmur dan
sejahtera.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Permohonan Kuesioner Penelitian
Kepada
Yth, Rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Assalamu’alaikum Wr, Wb
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : M. Fathani Muttakin
Nim

: Ses.141370

Prodi : Ekonomi Syariah
Bermaksud mengadakan penelitian Skripsi dengan judul “Pengaruh
Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa
Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo”
Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi responden.
Semua informasi dari hasil penelitian akan dijaga kerahasiaannya dan hanya di
pergunakan untuk kepentingan penelitian. Atas perhatian dan kesediaan menjadi
responden saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr,Wb
Hormat Saya,

M. Fathani Muttakin
Ses.141370

Profil Responden
Mohon kesediaan rekan-rekan mahasiswa/i untuk melengkapi daftar isian
yang tertera dibawah ini:
Nama

:

Umur
a.

20 - 30 tahun

b.

30 - 40 tahun

c.

40 - 50 tahun

d.

50 – 60 tahun

a.

Laki-laki

b.

Perempuan

a.

petani

b.

Wirausaha

c.

Karyawan Swasta

Jenis Kelamin

Peekerjaan

Pendidikan Terakhir
a.

SD

b.

SLTP

c.

SLTA

d.

S1

e.

S2

Kuesioner Penelitian

1. Responden diharapkan membaca terlebih dahulu deskripsi masing-masing
pertanyaan sebelum memberikan jawaban.
2. Berilah tanda cheklish (√) pada kolom jawaban yang menurut rekan-rekan
mahasiswa/i sesuai atau paling tepat.
3. Pada masing-masing pertanyaan terdapat 5 (lima) alternatif jawaban yang
mengacu pada teknik skala likert, yaitu:
Ss

: Sangat Setuju

S

: Setuju

KS

: Kurang Setuju

TS

: Tidak Setuju

STS

: Sangat Tidak Setuju

4. Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin
kerahasiaannya. Oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan
sebenarnya dan seobjektif mungkin.

Infrastruktur Jalan
No

Petanyaan/Pernyataan

Alternatif Jawaban
SS

1

Peningkatan kualitas jalan sangat diperlukan
untuk menunjang pendapatan masyarakat.

2

Pelebaran jalan sangat membantu masyarakat
untuk mempermudah akses transportasi dan
pengangkutan

barang

pendapatan masyrakat

sehingga

menunjang

S

KS

TS

STS

3

Pembangunan jalan baru sangat dibutuhkan oleh
masyarakat untuk menunjang akses masyrakat
memenuhi kebutuhan sehari-hari

4

Pembangunan jembatan sangat di perlukan untuk
mempercepat

perjalan

masyarakat

dalam

memenuhi kebutuhannya
5

Terbukanya akses jalan akan memudahkan
masyarakat untuk menggerakkan usahanya

6

Terbukanya

akses

jalan

yang

baik

akan

memberikan dampak yang baik bagi masyarakat
7

Terbukanya

akses

jalan

yang

baik

akan

memperlancaraa penjualan hasil tani dai desa ke
kota

Pendapatan masyrakat desa
No

Petanyaan/Pernyataan

Alternatif Jawaban
SS

Kebutuhan fisik
1

Pembangunan infrastruktur yang baik akan
mempengaruhi jumlah penghasilan masyarakat

2

Pembangunan infrastruktur jalan desa akan
menambah pendapatan masyarakat desa

3

Bertambahnya daya beli masyarakat adalah salah
satu ciri dari bertambahnya jumlah pendapatan
masyarakat

4

Bertambahnya daya beli masyarakat adalah
bentuk bertambahnya kemampuan masyarakat
dalam meningkatkan pendapatannya

S

KS

TS

STS

5

Berkembangnya

usaha-usaha

baru

dari

masyarakat adalah bentuk keinginan masyarakat
untuk meningkatkan pendapatannya
6

Bertambahnya aset yang dimiliki masyarakat
(kebun, tanah, sawah, toko) adalah bentuk dari
keberhasilan masyarakat dalam mengelola usaha
dan meningkatkan pendapatan

Lamprian II
1. UJI COBA STSTISTIK
a. Uji Coba Validitas
VALIDITAS X (PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN)

Correlations
X.1

X.2

X.3

X.4

X.5

X.6

X.7

TOT
AL.
X

Pearson Correlation
X.1

Pearson Correlation

**

.128

.268

**

.183

.592

100
.261

**

.205

.007

.068

.000

100

100

100

100

100

100

100

1

**

*

**

**

**

.671

.431

.223

.311

.287

.450

**

100

**

**

.487

.431

.000

.026

.002

.004

.000

.000

100

100

100

100

100

100

1

**

*

**

*

.758

.523

.201

.525

.233

**

Sig. (2-tailed)

.000

.000

N

100

100

100

**

*

**

.308

.223

.523

.000

.045

.000

.020

.000

100

100

100

100

100

1

**

**

.093

.647

.269

.506

**

Sig. (2-tailed)

.002

.026

.000

N

100

100

100

100

.128

**

*

**

.311

.201

.269

.007

.000

.355

.000

100

100

100

100

.193

**

.519

1

.258

**

Sig. (2-tailed)

.205

.002

.045

.007

N

100

100

100

100

**

**

**

**

.268

.287

.525

.506

100
.193

.054

.010

.000

100

100

100

1

**

.689

.300

**

Sig. (2-tailed)

.007

.004

.000

.000

.054

N

100

100

100

100

100

.183

**

*

.093

**

Pearson Correlation
X.7

.308

.002

100

Pearson Correlation
X.6

**

.000

N

Pearson Correlation
X.5

.487

.009

.009

Pearson Correlation
X.4

**

Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation
X.3

.261

**

Sig. (2-tailed)
N

X.2

1

.450

.233

.258

.002

.000

100

100

100

**

1

.581

.300

**

Sig. (2-tailed)

.068

.000

.020

.355

.010

.002

N

100

100

100

100

100

100

.000
100

100

TO

Pearson Correlation

.592

**

.671

**

.758

**

.647

**

.519

**

.689

**

.581

**

TAL Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.X

100

100

100

100

100

100

100

N

1

100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

VALIDITAS Y (PENDAPATAN MASYARAKAT DESA)

Correlations
Y.1

Y.2

Y.3

Y.4

Y.5

Y.6

TOTAL.
Y

Pearson Correlation
Y.1

Sig. (2-tailed)
N

Y.2

Y.6

**

.124

.597

**

.000

100

100

100

100

100

100

1

**

**

**

**

100

**

**

.429

.429

.351

.686

**

.000

.000

.000

100

100

100

100

100

1

**

**

.077

.000

.000

.446

.000

100

100

100

100

1

**

**

.000

N

100

100

100

**

**

**

.387

.387

Sig. (2-tailed)

.000

.006

.000

N

100

100

100

100

**

**

**

**

.467

.467

.006

.000

.272

.272

.000

Sig. (2-tailed)

.388

.388

.217

100

.428

.388

.428

.388

.307

.674

.692

**

**

.000

.002

.000

100

100

100

1

**

.410

.768

**

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

N

100

100

100

100

Pearson Correlation

.124

**

.077

**

Sig. (2-tailed)

.217

.000

.446

.002

.000

N

100

100

100

100

100

100

100

**

**

**

**

**

**

1

Pearson Correlation
TOTAL.Y

**

.000

N

.355

.355

.000

.062

Pearson Correlation
Y.5

**

.000

Sig. (2-tailed)

.375

.375

.062

.187

Pearson Correlation
Y.4

100

.187

Pearson Correlation

Pearson Correlation
Y.3

1

.597

.351

.686

.674

.307

.692

.000

.000

100

100

100

**

1

.410

.768

**

.000

.568

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

100

100

100

100

100

100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

.568

100

b. uji Reabilitas
RELIABILITAS X

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.755

7

RELIABILITAS Y

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.747

6

2. UJI ASUMSI KLASIK

a. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
Normal Parameters

100
a,b

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Mean
Std. Deviation

.0000000
2.92869761

Absolute

.090

Positive

.061

Negative

-.090
.905
.386

Asymp. Sig. (2-tailed)

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

HETEROKEDASTISITAS

3. REGRESI LINiER SEDERHANA
Coefficients
Model

Unstandardized Coefficients

a

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)

Std. Error

11.122

1.463

.445

.067

Beta
7.600

.000

6.598

.000

1
TOTAL.X
a. Dependent Variable: TOTAL.Y

.555

4. UJI HIPOTESIS
c. Uji t
Coefficients
Model

Unstandardized Coefficients

a

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)

Std. Error

Beta

11.122

1.463

.445

.067

7.600

.000

6.598

.000

1
TOTAL.X

.555

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

b. uji koefisien determinasi (R2)
Model Summary
Model

1

R

.555

R Square

a

.308

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.301

2.944
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