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ABSTRACT 
The Effects of  Work Ethics and Islamic Integrated Crop Management on 

Structure of Production Cost and Muslim Farmers’ Family Welfare in Luwu of 
South Sulawesi Province 

 
This research studies about the effects of work ethic and  Islamic  integrated 

crop management on the aim of farmers’ family welfare in Luwu. The potency of the 
harvested area is  56.988 ha, with the production of 347.595,25 tons, and the average 
production of 6.1 tons / ha, a population of 324.229 inhabitants (2008), the 
population growth of 1.2% annually, and in 2012 it became 583,663 people, with the 
rice needs of 139,15 kg / capita or 140 kg / capita, so the demand for rice is 81712.82 
tons / year, whereas the production capacity has still reached 695,184.5 tons / year 
meaning that the demand is less than the production or 81.712,82 tons / year (rice 
needs) 463.454,6 tons of rice less. Rice needs is adequately met, but it is still low for 
the income and welfare of farmers, improvement is needed through the 
implementation of Islamic integrated crop management. 
 This study uses Structural Equation Modeling (SEM). The result of the 
analysis of Islamic work ethic on integrated crop management is that the relationship 
was not significant. The same is true for integrated crop management and structure of 
production cost relationship which is also an insignificant one. The integrated crop 
management and Muslim farmers' welfare has insignificant relationship. Work ethic 
variable the structure of production cost has significant relation which is the same 
with work ethic and welfare of Muslim farmers, a significant one. The same result is 
also with variable of production cost structure and the welfare of the farmers’ family 
which has significant relationship, too. Insignificant relationship means that the 
integrated management requires a change in behavior and managing pattern systems 
and cropping procedures patterns with social condition adjustment.  
 The influence of Islamic work ethic on farmers requires a process. Along with 
the development, farmers are faced with a variety of advances, while the potential 
resource farmers are not ready to work professionally. Some indicators of integrated 
management is, the readiness of land, availability of water sources, preparation of 
seeds / seedlings, chemical and organic fertilizers, agronomic and environment 
adjustment, crops and postharvest. The development of farmers organizations 
function as a unifying media group, an integrated pest management, is an important 
part of integrated crop management, errors are harmful for farmers.  
 Therefore, the Islamic work ethic in the integrated management is seen more 
readily accepted by farmers. It is because the potency of religion, culture  is part of 
the Muslim farmers’ life. The basic supplies in the application of Islamic work ethics 
begins with intentions, character, knowledge and skills and realizing it with the 
practice and being patient while working. Those four factors are the basis for 
prosperity. Islamic view on welfare is, the protection of the faith or ad-Din, on an-
Nafs, al-Aql, al-Maal and Al-Nasl protection. These four indicators will be a 
regulator of the balance of life for a Muslim.  
Keywords: Islamic work ethic, Integrated Crop Management, Structure of 

production cost, and Muslims Farmers’ Family. 
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 المستخلص
 

  تأثيرمعتقدات العمل اإلسالمية واالستغالل الشامل للزراعة في بنية
  ورخاوة عائلة الفالحين المسلمين بمنطقة لوووقيمة اإلنتاج 

  إقليم سوالویسي الجنوبية
  
  

معتقدات العمل اإلسالمية واالستغالل الشامل للزراعة في  هذا البحث یبحث في تـأثير
 إقليم سوالویسي الجنوبية قيمة اإلنتاج ورخاوة عائلة الفالحين المسلمين بمنطقة لووو بنية

 6.1بمعنى أن اإلنتاج  ،من الرز طنا 347.595.25هكتارا بالمنتوجات  56.988بوسع المزارع 
%  1.2بارتفاع عددهم . م  2008نسمة سنة  324.229 طنات لكل هكتار معدال، وعدد السكان

 140 – 139.15ویحتاج آل فرد منهم إلى . م 2012نسمة سنة  583.663 وآان عددهم, سنویا
آيلوجراما  140 - 139.15 لى أن الرز المحتاج إليه هووذلك یدل ع. آيلوجراما من الرزسنویا

طنا سنویا ، حيث أن الرز  695.184.5 لكل فرد منهم سنویا، مع أن المنتوجات من الرز تبلغ
طنا ، فُوّفي السكان ما یحتاجون إليه من  463.454.6 المحتاج إليه أقل من الرز المنتوج بعدد

تحت المستوى العام ، فتهّمهم ترقية االستغالل الرز ، ولكن دخلهم االقتصادي ورخاوتهم 
سلك هذاالبحث على منهج نمط المعادلة البنيویة باستنتاج أنه . الشامل اإلسالمي في الزراعة

الیرتبط ارتباطا قویا بين معتقدات العمل اإلسالمية واستغالل الزراعة الشامل ، وآذلك بين 
، وبين استغالل الزراعة الشامل ورخاء الفالحين استغالل الزراعة الشامل وبنية قيمة اإلنتاج 

المسلمين ، وأما متغيریة معتقدات العمل فترتبط ببنية قيمة اإلنتاج ارتباطا متينا ، وآذلك بين 
معتقدات العمل ورخاء الفالحين المسلمين ، وبين متغيریة بنية قيمة اإلنتاج ورخاء عائلة 

نة تدل على أن االستغالل الشامل یحتاج إلى تغيير االرتباط غير المتي  .الفالحين المسلمين
تأثير . العمل الزراعي وأنظمة الشكل الزراعية متسایرة مع األحوال والبيئة االجتماعية

آان الفالحون یتحداهم تقدم التنمية مع أنهم غير . معتقدات العمل اإلسالمية تحتاج إلى العملية
ستغالل الشامل وجود المزارع المعدة ، والعيون ومن مؤشرات اال. جاهزین بخبرتهم في العمل

الكافية ، والمختارات من البذور ، والسماد الكيمياوي أو العضوي ، والمناسبة بين الهندسة 
یلعب إصالح وظيفة جمعية الفالحين . الزراعية والبيئة ، وبين زمن الحصاد والزمن بعده

الشامل للزراعة آما یلعب حفظ المزارع من إلیجاد المعاملة المثلية دورا هاما في االستغالل 
نشأ . والخطأ في تطبيقه یؤدي إلى خسارة الفالحين. هجوم الفيروسات حفظا شامال دورا هاما

وعيهم نشأة سریعة لقبول معتقدات العمل اإلسالمية لالستغالل الشامل فإن الحضارة اإلسالمية 
تلك . لمعرفة ، والخبرة ، والعمل بكل صبرجزء من حياتهم ، ویبدأ تزویدهم بالنية ، والعلم وا

هي العوامل الرئيسية للحصول على الرخاوة التي تتمثل في اإلسالم ارتكازا في حفظ اإلیمان 
  .تلك هي العوامل المنِظمة لتوازن حياة المسلم. أو الدین والنفس والعقل والمال والنسل

  
غالل الشامل في الزراعة ، بنية قيمة معتقدات العمل اإلسالمية ، االست: الكلمات الدليلية 

اإلنتاج ورخاوة عائلة الفالحين المسلمين بمنطقة لووو إقليم سوالویسي 
  الجنوبية
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