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1. PENDAHULUAN 

Secara empiris, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia 

telah membawa manusia pada suatu peradaban yang relatif lebih tinggi.  Dimana, 

setiap bagian kehidupan menjadi terkembangkan oleh berbagai polesan keilmuan 

dan teknologi yang secara kontinu dikembangkan. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sudah menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari perubahan peradaban dunia.  Perkembangan ilmu dan 

teknologi ini tidak bisa tidak disebabkan oleh peranan para ilmuan dan peneliti 

dunia yang secara kontinu melakukan berbagai rekayasa pengembangan melalui 

berbagai bentuk penelitian.  Baik penelitian yang dilakukan untuk menemukan 

suatu paradigma yang tadinya murni tidak ada menjadi ada, maupun penelitian 

yang dilakukan hanya sebatas pengembangan atau modifikasi atau penurunan 

suatu paradigma yang telah ada sebelumnya.  Dari sinilah, kita dapat berkaca 

bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan yang positif dan 

saling melengkapi dengan berbagai upaya penelitian, baik yang bersifat 

pembenaran, penolakan maupun untuk penyempurnaan.   

Oleh karena itu, dalam makalah ini sedikit akan disajikan dan 

digambarkan tentang asal mula ilmu pengetahuan dan ragamnya berdasarkan 

perfektif kami dengan segenap keterbatasannya.  Kemudian, akan juga 

ditampilkan bagaimana pentingnya atau dibutuhkannya penelitian sebagai 

rangkaian proses perubahan, dari masa lalu, masa kini dan masa yang akan 

datang.  Selanjutnya, ditampilkan secara ringkas bagaimana pola hubungan antara 

ilmu dan penelitian berlaku, dan terakhir ditampilkan sedikit rangkuman 

pembahasan dari makalah yang disajikan. 
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2. ASAL MULA ILMU PENGETAHUAN DAN 
PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI 

Catatan sejarah dunia telah merekam bagaimana para ilmuwan dan peneliti 

dunia ketika itu membangun rekayasa teori-teori yang belakangan berkembang 

menjadi berbagai aliran dan kelompok keilmuan sesuai dengan fenomena yang 

ada dan berkembang kemudian.  Misalnya saja, ketika terjadi peristiwa 

pembunuhan manusia pertama di dunia, dimana terdapat satu kebimbangan pada 

diri si pembunuh untuk dapat menutupi jejak orang yang dibunuh, maka secara 

tidak sengaja Allah SWT telah menurunkan satu petunjuk yang sangat luar biasa 

tidak terduga, yaitu melalui peristiwa perkelahian dua burung yang menghasilkan 

matinya salah seekor burung yang kemudian secara serta merta, burung yang 

menang menggali tanah dengan cakar-cakarnya sampai terbentuk sebuah lubang 

dan kemudian menguburkan burung yang mati. 

Fenomena tersebut di atas mungkin tidak terlalu relevan untuk 

dikemukakan, namun dalam hal ini penulis ingin menyampaikan bahwa saat itu 

secara tidak sadar si pembunuh manusia pertama di dunia melihat fenomena yang 

terjadi di sekitarnya untuk sekedar menutupi kebimbangan hatinya dalam 

menentukan mau dibawa kemana manusia yang dibunuhnya.  Dan, setelah 

peristiwa burung itu, si pembunuh terinspirasi untuk melakukan upaya yang sama 

(menggali lubang) untuk menguburkan manusia yang dibunuhnya.  Dan, mungkin 

saja secara tidak sengaja saat itu muncul pengetahuan baru tentang bagaimana 

menguburkan makhluk hidup yang sudah tidak bernyawa lagi.  Atau sekedar 

pengukuran sederhana akan muat tidaknya tubuh manusia dengan lubang yang 

digalinya. 

Contoh lain adalah ketika Nabi Nuh mendapatkan perintah untuk 

membangun semacam kapal yang dapat menampung muatan yang relatif besar di 

sebuah ketinggian.  Ketika itu, bukan tidak mungkin semacam kapal yang dibuat 

oleh Nabi Nuh merupakan salah satu perkembangan teknologi mutakhir pertama 
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di dunia.  Bahkan, mungkin saja saat itu telah berkembang beberapa pemikiran 

tentang perbedaan massa benda, minimal mungkin saat itu ditemukan bagaimana 

bahan pembuatan kapal mempunyai berat massa yang lebih ringan dibandingkan 

massa air dan mempunyai kemampuan apung. 

Fenomena lainnya adalah ketika Nabi Isa mampu mengobati orang yang 

sakit, yang kemudian mungkin saja menginspirasi terjadinya pengembangan 

aliran ilmu kedokteran.  Yang lebih spektakuler dan dianggap sangat tidak 

rasional saat itu adalah ketika Nabi Muhamad mengalami salah satu peristiwa 

besar, yaitu peristiwa yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Isra’ Mi’raj.  

Semua orang yang rasional ketika itu menyangsikan kejadian tersebut, karena 

kemudian muncul hipotesa, bagaimana mungkin dalam satu malam dapat 

dilakukan perjalanan ribuan kilometer bahkan mungkin jutaan mil.  Namun, 

kemudian hal itu tidak lagi menjadi hal yang muskil, karena dewasa ini jarak 

ribuan kilometer dapat ditempuh oleh hanya beberapa jam saja.  Fenomena Isra’ 

Mi’raj ini mungkin saja menginspirasi para ilmuwan besar dan peneliti dunia 

untuk dapat memecahkan misteri tersebut.  Atau mungkinkah Einstein (penemu 

teori kecepatan cahaya) juga terinspirasi oleh peristiwa tersebut ? jawabannya 

sangat mungkin. 

Ilmu ekonomi misalnya, berdasarkan sejarah perkembangan teori-teori 

ekonomi tentu kita mengenal Adam Smith yang dikenal sebagai bapaknya 

ekonomi dunia.  Karena memang, berdasarkan teori-teori yang ditelorkannyalah 

ilmu ekonomi berkembang sampai sekarang.  Yang menarik adalah bahwa Smith 

di dalam memodelkan hipotesanya, ternyata berkaca pada fenomena yang terjadi 

di sekitarnya saat itu, dimana di dalam suatu area terjadi pertukaran barang 

(transaksi jual beli) yang terjadi begitu saja.  Fenomena ini kemudian dikenal 

sebagai pasar.   

Artinya bahwa ilmu ekonomi juga muncul akibat adanya perilaku manusia 

yang melakukan apa yang kemudian disebut sebagai transaksi jual beli yang 

berlangsung secara spontan.  Dari situlah Smith berpikir dan mengembangkan 
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berbagai macam teori untuk mendukung dan menyimpulkan hipotesa-hipotesa 

yang telah dibuat. 

Oleh karena itu, tidaklah dipungkiri bahwa pembangunan teori-teori yang 

ada sangat berkaitan erat dengan perilaku makhluk hidup dan benda-benda 

lainnya yang ada di alam semesta ini.  Yang jelas saat ini ilmu pengetahuan dan 

teknologi telah sedemikian berkembangnya mengiringi berkembangnya 

peradaban.  Agaknya tesisnya Van Peursen seperti yang diungkapkan Damanhuri1 

dapat dibuktikan bahwa fenomena peradaban yang semakin berkembang 

dipengaruhi oleh kemampuan manusia untuk memfungsikan ilmu dan 

pengetahuannya dalam menghadapi situasi alamiah yang terjadi di sekitarnya.  

Dimana, menurut Van Peursen bahwa perkembangan kebudayaan manusia terbagi 

menjadi tiga tahapan penting, yaitu tahapan mitis, ontologis dan fungsional.  

Selanjutnya, Damanhuri mengungkapkan bahwa bukan tidak mungkin bila 

tahapan perkembangan kebudayaan tersebut saat ini bertambah menjadi empat, 

yaitu dengan ditambahkannya tahapan pasca fungsional. 

Contoh-contoh kemungkinan asal mula berkembangnya ilmu tersebut 

diatas agaknya juga menginspirasi penulis untuk membenarkan teorama Thomas 

Khun mengenai teori perkembangan ilmu yang juga seperti diungkapkan 

Damanhuri2.  Dimana normal science akan berkembang menjadi new science 

(lebih lanjut akan berfungsi sebagai normal science) bilamana sebelumnya terjadi 

anomali-anomali dan krisis.  Dalam hal ini, ilmu akan dikatakan baru ketika 

semua ilmu yang ada tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya sebagai alat 

untuk mendeskripsikan, memprediksi, mentransformasi dan menyelesaikan 

permasalahan yang muncul di permukaan, yang kemudian dengan temuan teori 

baru ilmu tersebut dapat berperan sesuai dengan fungsinya. 

 
1 Guru Besar Bidang Ekonomi IPB pada Kuliah Metode Penelitian Ekonomi Sumberdaya 

Kelautan Tropika, PPS-ESK IPB, tanggal 05 Pebruari 2003. 
2  Guru Besar Bidang Ekonomi IPB pada Kuliah Metode Penelitian Ekonomi Sumberdaya 

Kelautan Tropika, PPS-ESK IPB, tanggal 05 Pebruari 2003. 
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Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita patut bersyukur dan berterima 

kasih kepada para ilmuwan dan peneliti dunia yang telah menguras tenaga dan 

pikirannya untuk menemukan teori-teori baru atau pengembangannya dan 

mewariskannya kepada kita. Yang akhirnya dengan berbagai macam teori yang 

telah ditemukan dan terbangun, kemudian secara spesifik membentuk basis 

keilmuan sesuai core-nya, seperti ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, 

farmatologi, ekologi, sosiologi, ekonomi, manajemen, hukum, dan sebagainya. 

3. KEBUTUHAN PENELITIAN 

Pada bab sebelumnya telah dicontohkan beberapa fenomena alam yang 

dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan.  Dan, 

kesemua uraian tersebut mengindikasikan bahwa proses penelitian/pengamatan 

terhadap fenomena itu terjadi dan menjadi bagian terpenting dari pembangunan 

hipotesa-hipotesa yang kemudian dapat dikembangkan menjadi teori yang 

selanjutnya terkelompokkan berdasarkan core-nya masing-masing menjadi aliran 

ilmu.  Oleh karena itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa ilmu terbangun 

atas beberapa teori yang telah membuktikan beberapa hipotesa yang dihasilkan 

dari beberapa fenomena yang terjadi di sekelilingnya yang teramati (dapat 

diteliti). 

Disinilah terlihat bahwa penelitian dapat diartikan sebagai suatu rangkaian 

proses pengamatan untuk mengetahui berbagai fenomena yang berlaku, baik pada 

masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.  Dalam hal ini, agar lebih fokus 

sesuai dengan bidang yang diperdalam, maka penulis akan membatasi 

pembahasan tentang kebutuhan penelitian ini hanya dalam koridor dan core 

keilmuan sosial saja (sosial dan ekonomi). 
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3.1. Penelitian sebagai Proses untuk Mengetahui Fenomena Masa 
Lalu 

Untuk mengetahui berbagai performa masa lalu, maka mau tidak mau 

harus dilakukan penyelidikan khusus yang bertujuan untuk mengidentifikasi, 

menganalisis dan menyimpulkan hasil penyelidikan tersebut.  Dalam hal ini, 

penelitian sangat berperan untuk mendapatkan hasil yang optimal, sehingga 

fenomena masa lalu dapat dideskripsikan secara komprehensif. 

Misalnya saja, penelitian mengenai kondisi perekonomian makro 

Indonesia sebelum tahun 2003, maka yang harus dilakukan adalah 

mengidentifikasi kinerja makro ekonomi Indonesia misalnya lima tahun ke 

belakang atau sepuluh tahun ke belakang atau bahwa puluhan tahun ke belakang.  

Namun biasanya, dikarena indikator perekonomian Indonesia saat ini tersusun 

dengan baik, maka cukup dengan hanya melihat salah satu referensi tentang 

indikator perekonomian Indonesia, maka dapat diidentifikasi secara tekstual 

tentang kondisi perekonomian saat itu.  Dalam hal ini, kejelian melihat angka 

dalam referensi yang dihubungkan dengan peristiwa masa lalu akan sangat 

menentukan ketajaman analisis.  Berikut ini adalah salah satu contoh hasil 

penelitian sebagai proses untuk mengetahui fenomena masa lalu. 

Seperti diketahui bahwa Indonesia sebelum tahun 1997 terkenal sebagai 

salah satu negara berkembang yang paling berkembang di kawasan asia, bahkan 

di dunia.  Sampai-sampai para negara penyantun (negara donor) memberi julukan 

Indonesia sebagai “the miracle baby country”, karena hanya dalam kurun waktu 

50 tahun pasca kemerdekaan RI, negara yang dulu terkenal dengan keramah 

tamahan penduduknya ini mampu berdiri tegak untuk menggapai sebuah tatanan 

negara yang adil dan makmur.  Bahkan, peran Indonesia sebagai salah satu 

kekuatan ekonomi baru pada masa itu telah ditunjukkan dengan berbagai 

kiprahnya di kancah perekonomian dunia, termasuk perannya yang dinilai cukup 
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signifikan dalam penyelenggaraan APEC 1994 yang hanya diikuti oleh negara-

negara maju dan beberapa negara berkembang pesat pada masa itu. 

Fenomena sebagai salah satu negara berkembang pesat ini rupanya tidak 

bertahan lama, terutama diakibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi global yang 

melanda dunia.  Bahkan, negara-negara maju yang juga diantaranya menjadi 

negara penyokong ‘si bayi ajaib’ ini ternyata terkena imbas krisis global, sehingga 

‘si bayi ajaib’ ini seolah kehilangan induk semang yang senantiasa berada di 

sisinya untuk menjaga, membantu dan memberikan dukungan pertumbuhannya.  

Kenyataan ini, ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap 

perekonomian Indonesia sebagai ‘the miracle baby country’, bahkan saking 

besarnya dampak yang ditimbulkan hampir-hampir memporakporandakan seluruh 

pundi-pundi perekonomian Indonesia.  Namun seiring berjalannya waktu, rupanya 

kondisi ini dari tahun ke tahun sedikit berangsur-angsur membaik, walaupun tidak 

sampai ke tataran kondisi sebelum 1997.  Hal ini dapat dilihat dari perkembangan 

beberapa indikator perekonomian makro Indonesia.   

Selanjutnya secara gamblang kita dapat membahas berbagai indikator 

dimaksud sesuai dengan analisis dan tingkat kebutuhan fenomena yang ingin 

dideskripsikan.  Tentunya sekali lagi ditekankan bahwa kejelian dalam membaca 

angka dan mensandingkan dengan fenomena yang ada saat itu akan membantu 

menunjukkan tingkat ketajaman analisis peneliti. 

3.2. Penelitian sebagai Proses untuk Mengkaji Fenomena Masa Kini 

Untuk mengkaji berbagai performa masa kini, maka penyelidikan khusus 

yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menyimpulkan hasil 

penyelidikan tersebut menjadi proses penelitian yang harus dilakukan.  Misalnya 

saja penelitian dengan kondisi masyarakat pesisir Sukabumi, Lebak, Pandeglang 

dan Serang saat ini.  Dalam hal ini, proses penelitian mau tidak mau harus 

dilakukan secara langsung di lapangan, karena fenomena terkini dari potret 
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masyarakat pesisir tersebut hanya dapat diidentifikasi dan dianalisis di daerah 

pesisir Sukabumi, Lebak, Pandeglang dan Serang itu sendiri. 

Penelitian ini misalnya mencakup tentang karakteristik keseharian 

penduduk masyarakat yang dapat diidenfikasi dengan cara bergaul atau 

berhubungan secara langsung dalam keseharian mereka.  Untuk mengetahui 

bagaimana tata cara, tingkat teknologi dan produktivitas penangkapan ikan 

misalnya, maka peneliti sebaiknya ikut terlibat secara langsung di lapangan untuk 

melihat dan merasakan apa yang nelayan rasakan.  Demikian pula halnya dengan 

fenomena lain yang ingin dilihat dan diteliti, maka sedekat mungkin peneliti harus 

berhubungan langsung dengan fenomena tersebut.  Berikut ini akan disajikan 

contoh hasil penelitian lapangan tentang potret masyarakat pesisir Sukabumi, 

Lebak, Pandeglang dan Serang. 

Masyarakat pesisir pantai Selatan umumnya menggantungkan sumber 

mata pencahariannya kepada sumberdaya alam yang ada di sekitarnya, termasuk 

perikanan.  Ketergantungan masyarakat akan sumberdaya ikan dapat ditemui di 

Pelabuhan Ratu, Cisolok, Bayah, dan Muara Binuangen, sedangkan di pantai 

Barat dapat ditemui di Tanjung Lesung dan Labuhan.   

Dilihat dari kecenderungan pola usaha, Kabupaten Sukabumi di pantai 

Selatan lebih mengarah kepada pengembangan potensi perikanan laut, Kabupaten 

Lebak dan Pandeglang di bagian Selatan lebih berorientasi ke darat (sawah, 

perkebunan), sedangkan daerah-daerah di pantai Barat lebih berorientasi kepada 

pengembangan potensi pariwisata. 

Dari hasil pengamatan lapangan, kecenderungan masyarakat pesisir belum 

memanfaatkan potensi wilayah pesisir dan lautannya secara optimal.  Hal ini 

ditunjukkan dengan masih sedikitnya masyarakat yang berorientasi di bidang 

usaha perikanan (kecuali daerah Pelabuhan Ratu dan daerah-daerah yang telah ada 

pangkalan pendaratan ikannya). 
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Daerah pantai Selatan Jawa Barat pada umumnya mempunyai potensi 

pariwisata pesisir yang jika dikelola dengan baik akan mendatangkan sumber 

pendapatan bagi daerah yang berimplikasi dengan penyerapan tenaga kerja.  

Potensi wisata tersebut umumnya berupa pemandangan alam pesisir pantai dan 

laut yang didukung dengan keadaan pantai yang sarat dengan hamparan karang 

yang membentang hampir di sepanjang pantai Selatan dan pantai Barat Propinsi 

Jawa Barat. 

Masyarakat pantai Selatan dan pantai Barat Propinsi Jawa Barat umumnya 

tidak begitu paham dengan upaya-upaya pengelolaan dan pelestarian sumberdaya 

alam.  Namun demikian, umumnya masyarakat patuh terhadap peraturan yang 

secara tidak langsung mendukung upaya-upaya pelestarian sumberdaya alam, 

seperti penghormatan terhadap daerah-daerah yang dikonservasi.  Selain itu, 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam dapat dilihat 

dari adanya upacara-upacara berupa pesta laut yang secara tidak langsung diyakini 

sebagai salah satu upaya untuk mendatangkan ikan.   

Kabupaten Sukabumi mempunyai garis kebijakan untuk memanfaatkan 

potensi pesisir dan laut yang dimiliki dalam pengembangan kerangka 

pengembangan perikanan laut, bahan galian, dan wisata.  Kabupaten Lebak dan 

Pandeglang lebih mengutamakan potensi pengembangan di bidang pertanian 

dalam arti luas dalam menunjang pengembangan potensi wisata yang dimilikinya.  

Sedangkan Kota Cilegon mempunyai garis kebijakan dalam pengembangan 

potensi pesisir sebagai penyedia prasarana lahan perhubungan dan perdagangan, 

terutama daerah Merak. 

3.3. Penelitian sebagai Proses untuk Menganalisis Fenomena Masa 
Yang Akan Datang 

Untuk menganalisis dan memprediksi berbagai performa masa yang akan 

datang, maka penyelidikan khusus yang bertujuan untuk mengidentifikasi, 

menganalisis dan menyimpulkan hasil penyelidikan pada masa lalu dan masa kini 
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akan menjadi dasar penilaian.  Dalam hal ini, hasil penelitian dari masa lalu dan 

masa kini akan menjadi trend untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan 

yang akan timbul dengan berbagai skenario di masa yang akan datang.  Oleh 

karena itu, proses penelitian yang dilakukan merupakan penggabungan penelitian 

untuk masa lalu dan penelitian untuk masa sekarang.   

Misalnya saja, pertumbuhan penduduk Indonesia jika dilihat dari performa 

tahun 1990 – 2002 mempunyai kecenderungan yang semakin meningkat misalnya 

peningkatan rata-ratanya mencapai sekitar 5%.  Kemudian dari hasil analisis 

regresi linier sederhana didapatkan fungsi regresi pertumbuhan penduduk sekitar 

Pt = 1,05.108.e0,05 t, maka penduduk Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan akan 

mencapai angka sekitar 329.700.000 jiwa dan pada tahun 2020 diperkirakan akan 

mencapai sekitar 584.229.888 jiwa.  Bagaimana bila peningkatan rata-rata 

pertumbuhannya hanya mencapai 2,5% atau hingga mencapai 10%.  Bilamana 

pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 2,5%, maka persamaan regresinya menjadi 

Pt = 1,52.108.e0,025 t, sehingga diperkirakan pada tahun 2010 jumlah penduduk 

Indonesia dapat mencapai sekitar 269.344.686 jiwa dan sekitar 358.542.650 jiwa 

pada tahun 2020.  Sedangkan dengan rata-rata pertumbuhan 10% dan persamaan 

regresinya Pt = 5.107.e0,1 t, maka diperkirakan pada tahun 2010 penduduk 

Indonesia dapat mencapai sekitar 492.980.000 jiwa dan sekitar 1.547.957.200 

jiwa pada tahun 2020 

Angka prediksi yang mencapai antara lebih dari 250 juta jiwa sampai 

hampir 0,5 milyar jiwa pada tahun 2010 dan mencapai antara lebih dari lebih dari 

350 juta sampai 1,5 milyar jiwa pada tahun 2020 tersebut diatas mengindikasikan 

bahwa Indonesia akan membutuhkan lebih banyak bahan pangan, sandang, papan, 

pendidikan, kesehatan dan sumber pendapatan.  Maka yang harus disiapkan oleh 

Indonesia dalam rangka mengantisipasi kemungkinan tersebut adalah segera 

memberikan insentif kepada keenam indikator tersebut agar dapat tersedia dengan 

baik. 
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4. HUBUNGAN ILMU DAN PENELITIAN 

Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa ilmu dan penelitian 

merupakan dua variabel yang saling melengkapi dan memberikan keutuhan serta 

memberikan warna dalam kancah perkembangan peradaban.  Bilamana 

diibaratkan, ilmu dan penelitian ibaratkan dua belah mata koin yang saling 

melengkapi, dimana koin tersebut menjadi tidak berarti jika salah satu mata koin 

yang terdapat di belahannya tidak ada atau dihilangkan.  Demikian pula dengan 

ilmu dan penelitian, ilmu tanpa peran penelitian tidak akan dapat berkembang dan 

berfungsi secara optimal, demikian sebaliknya penelitian tanpa ilmu juga tidak 

akan optimal karena tidak ada bahasan ilmiah yang memungkinkan untuk 

mendeskripsikan fenomena yang ada. 

Dalam makalah ini, penulis hanya akan membatasi hubungan antara ilmu 

dan penelitian ke dalam dua fungsi ilmu terhadap penelitian, yaitu ilmu sebagai 

sumber pemberanan atau penolakan dari suatu penelitian dan ilmu sebagai alat 

analisis dalam penelitian. 

4.1. Ilmu sebagai Sumber Pembenaran atau Penolakan dari suatu 
Penelitian  

Suatu penelitian dapat dikatakan benar atau ditolak bilamana hasil 

penelitian yang didapatkan disandingkan dengan kaidah-kaidah dan prinsip-

prinsip yang melekat dari core keilmuannya.  Artinya bilamana hasil penelitian 

tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang ada, maka secara 

tekstual dinyatakan bahwa penelitian tersebut ditolak oleh ilmu yang 

bersangkutan.  Namun, dalam hal ini penolakan ilmu terhadap hasil penelitian ini 

tidak lantas menghasilkan kesimpulan bahwa hasil penelitian itu salah.  Bisa saja 

terjadi bahwa hasil penelitian yang ditolak ilmu ini akan menjadi ilmu baru yang 

tercipta.  Kejadian seperti ini biasanya memang jarang sekali terjadi, karena rata-

rata penelitian dibangun atas dasar keilmuan yang sudah ada, sehingga sifat 

penelitian hanya sebagai bagian pembenaran ilmu atau improving ilmu saja.  
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Artinya dalam hal ini bahwa ilmu dapat berfungsi sebagai sumber pembenaran 

teharap suatu penelitian. 

Contoh menarik adalah adanya teori tentang “The vicous cycle of 

underdevelopment” (G. Myrdall) seperti yang diungkapkan Damanhuri3 bahwa 

suatu negara terbelakang atau miskin diakibatkan oleh karena pendapatan 

penduduknya rendah, dimana hal ini disebabkan oleh kualitas gizi penduduk yang 

relatif rendah, hal ini menyebabkan kualitas kesehatan penduduknya menjadi 

rendah, akibatnya adalah produktivitas penduduk menjadi rendah, dampak 

turunannya adalah rendahnya pendapatan penduduk, dan hal ini menyebabkan 

negara menjadi terbelakang atau miskin, sehingga pendekatan solusi pemecahan 

masalah kemiskinan negara berkembang adalah dengan pendekatan kebutuhan 

dasar (basic need approach). 

Nampaknya tesis Myrdall ini mungkin saja terjadi pada masyarakat 

Indonesia.  Dan hipotesa yang memungkinkan untuk diteliti adalah bahwa 

fenomena kemiskinan masyarakat Indonesia dewasa ini mungkin saja lebih 

banyak disebabkan oleh kurang terpenuhinya kebutuhan dasar masing-masing 

penduduk.  Oleh karena itu, bilamana penelitian dilakukan misalnya untuk 

menganalisis tingkat kesejahteraan penduduk Pulau Pari, maka teorama Myrdall 

tentang teori kebutuhan dasar ini dapat menjadi salah bahan referensi utama.  Dan 

dalam hal ini terindikasi bahwa teorama Myrdall sebagai bagian dari core ilmu 

sosial dapat membenarkan penelitian atau sebaliknya penelitian dapat 

membenarkan teorama Myrdall. 

 
3  Guru Besar Bidang Ekonomi IPB pada Kuliah Metode Penelitian Ekonomi Sumberdaya 

Kelautan Tropika, PPS-ESK IPB, tanggal 14 Maret 2003. 
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4.2. Ilmu sebagai Alat Analisis dalam Penelitian 

Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa ilmu dan penelitian dapat 

diibaratkan dua belah mata koin yang saling melengkapi.  Oleh karena itu, ilmu 

yang dibangun berdasarkan kumpulan teori-teori dapat digunakan sebagai alat 

analisis dalam penelitian.   

Misalnya saja ilmu matematika, dapat digunakan sebagai salah satu alat 

analisis optimalisasi, maksimisasi atau minimisasi, dan sebagainya dalam 

penelitian di bidang ekonomi.  Dimana misalnya untuk mendapatkan profit 

maksimum, maka fungsi profit harus dimaksimisasi dengan cara menderivasi 

fungsi profit untuk mendapatkan quantity dan price yang optimal.   

Contoh lainnya adalah bilamana penelitian ingin menentukan bentuk 

fungsi permintaan, maka analisis regresi (teori statistik) menjadi salah satu pilihan 

yang sangat signifikan bagi pembangunan model/fungsi permintaan.  Demikian 

halnya dengan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fungsi kelembagaan 

yang ada, maka alat analisisnya dapat berupa analisis POACE atau Legal 

Framework Analysis (LFA),  dan sebagainya.  Model analisis POACE dan LFA 

ini juga dapat digunakan sebagai tools analisis penelitian tentang kondisi sosial 

ekonomi masyarakat pesisir lainnya, seperti local wisdom, kajian pengelolaan 

masyarakat, dan sebagainya. 

Penelitian tentang valuasi ekonomi sumberdaya kelautan misalnya, dari 

mulai proses identifikasi sampai analisis dan kesimpulan, tentunya kita akan 

menggunakan berbagai macam keilmuan, misalnya ilmu ukur (matematis) untuk 

mengetahui berapa potensi kayu pada satu unit tegakan mangrove, berapa luasan 

terumbu karang di lokasi, dan sebagainya.  Ilmu ekologi misalnya akan dipakai 

untuk mengidentifikasi interaksi antara ekosistem mangrove sebagai contoh 

dengan biota perairan yang ada di sekitar hutan mangrove, dan sebagainya.  

Demikian seterusnya ilmu dengan berbagai bangunan teorinya akan digunakan 

sebagai alat analisis dalam penelitian ini. 
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Untuk penelitian ekonomi sumberdaya non renewable, beberapa rangkaian 

proses penelitiannya sangat berkaitan erat beberapa tool analysis yang harus 

dikuasai dan digunakan.  Seperti misalnya teorama Ricardian seperti diungkapkan 

Simanjuntak4 tentang konsep rente lahan yang diturunkan berdasarkan tingkat 

produktivitas, Hotteling Golden Rule yang secara matematis diturunkan dari 

tingkat Concumer’s Surplus pada level maksimisasi keuntungan intertemporal 

suatu perusahaan yang satu satuan stok tertentu, terutama secara statik 

intertemporal 2 priode dapat diketahui quantity optimal masing-masing periode, 

harga, lambda (social shadow price), dan net price dari sumberdaya, dan 

sebagainya.  

Disamping sebagai tools analisis langsung, beberapa teorama dalam ilmu 

ekonomi sumberdaya juga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk meng-

improve nilai sumberdaya agar dapat dimanfaatkan secara kontinu dan 

berkelanjutan oleh masyarakat.  Dalam upaya prediksi dan analisis harga non 

renewable resources, kita diwajibkan untuk mengenal adanya teorama backstop 

technology, dimana backstop teknologi akan terjadi bilamana harga sumberdaya 

hasil ekstraksi telah mencapai tingkat harga yang sangat maksimal, sehingga 

memberikan insentif kepada pengembangan teknologi untuk mencari barang 

substitusi yang dapat disediakan secara tidak terbatas dengan harga yang paling 

tinggi. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa tools anaysis sebagai bagian terpenting 

dari bangunan teori yang ada memang banyak digunakan dalam penelitian untuk 

menjadi alat analisisnya.  Sehingga jelaslah sudah bahwa melalui penelitian, 

peranan ilmu dapat dilihat secara kongkrit dan optimal. 

 
4  Dosen SEI – FPIK pada Kuliah Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika, PPS-ESK IPB, 

tanggal 5 Pebruari, 19 Pebruari, 26 Pebruari dan 6 Maret 2003. 
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5. KESIMPULAN 

Ilmu merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam proses 

perkembangan peradaban dunia.  Ilmu dapat dikembangkan melalui berbagai 

penelitian, dimana penelitian juga dibangun berdasarkan teorama-teorama yang 

ada dalam ilmu.  Hubungan ilmu dan penelitian diibaratkan sebagai dua belah 

mata koin yang saling melengkapi.  Dan ilmu secara riil dapat menjadi alat 

analisis dalam penelitian, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.  Selain 

juga digunakan sebagai alat bantu untuk menerangkan fenomena yang didapat 

dari hasil penelitian. 
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