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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 
 

 
Membahas proses kegiatan ekonomi, aktivitas produksi merupakan 

elemen penting yang sangat menentukan bagi pemenuhan kebutuhan hidup 

manusia.  Bahkan tak menutup kemudian ia menjadi kendali dalam semua level 

kegiatan ekonomi. Sebab tanpa diawali proses produksi, kegiatan konsumsi, 

distribusi ataupun perdagangan barang dan jasa tidak akan pernah ada. Secara 

umum, produksi merupakan  proses untuk menghasilkan suatu  barang  dan  jasa  

atau  proses  peningkatan  utility  (nilai)  suatu  benda. Dalam istilah ekonomi, 

produksi merupakan suatu rentetan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk 

menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor 

produksi dalam jangka waktu tertentu.1 

Setiap produsen maupun perusahaan akan berusaha untuk mencapai hasil 

yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan suatu usaha. Produsen akan 

memutuskan untuk meningkatkan faktor produksi jika diyakini bahwa tambahan 

faktor produksi tersebut akan memberikan tambahan hasil yang lebih besar. 

Analisis prilaku produsen tersebut sehubungan dengan jenis dan penggunaan 

faktor produksi dalam teori produksi, yaitu hubungan antara input dan output.2 

                                                 
1 Adiwarman A. Karim, “Ekonomi Mikro Islami” edisi keempat, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2007), h. 101. 
2 Elliyano, “Analisis Pengaruh Disparitas Produksi dan Pendapatan Pekerja Sektoral 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur”,(Disertasi, Program Studi Ilmu Ekonomi 

Universitas Airlangga Kalimantan Timur, 2002), h. 43. 



2 

 

Sistem produksi yang baik belum tentu dapat menghasilkan pelaksanaan 

proses produksi yang baik pula apabila tidak diikuti dengan pengendalian yang 

memadai. Untuk dapat melaksanakan proses produksi dengan baik maka 

disamping diperlukan adanya sistem produksi yang baik, sangat diperlukan pula 

terdapatnya pengendalian proses produksi yang tepat pula. Dengan terdapatnya 

sistem produksi yang baik serta diikuti dengan pengendalian proses yang tepat 

maka akan dapat diharapkan terdapatnya kelancaran pelaksanaan proses produksi 

dalam perusahaan. 

Pelaksanaan pengendalian proses produksi yang baik, memerlukan fungsi 

pengendalian proses produksi didalam perusahaan yang melaksanakan proses 

produksi tersebut. Adapun yang dimaksud dengan fungsi pengendalian proses ini 

adalah perencanaan, penentuan urutan kerja, penentuan waktu kerja, pemberian 

perintah kerja dan tindak lanjut dalam pelaksanaan proses produksi.3 

Pengendalian produksi dilakukan untuk mempelajari prinsip-prinsip dan 

teknik-teknik mendapatkan rancangan sistem dan tata kerja yang paling efektif 

dan efisien. Prinsip atau teknik-teknik tersebut diaplikasikan guna mengatur 

komponen-komponen kerja yang terlibat dalam sebuah sistem kerja seperti 

manusia, bahan baku, mesin, dan lain-lain, sehingga dicapai tingkat efektivitas 

dan efisiensi kerja yang tinggi.4 

Seiring  dengan  laju  pergerakan  zaman  yang  terus  berjalan,  banyak 

dari para pelaku ekonomi tidak saja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  

hidupnya,  namun  mereka  juga  telah  berani  mengabaikan  nilai etika-religius   

                                                 
3 Adiwarman A. Karim, “Ekonomi..., h. 103. 
4 Wilson Bangun, “Teori Ekonomi Mikro”, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.73. 



3 

 

dalam   menjalankan   kegiatan  ekonominya. Dalam aktivitas produksi misalnya, 

disana yang terjadi tidak hanya upaya untuk mengadakan penyediaan barang-

barang konsumsi, akan tetapi terkadang kecenderungan mengeruk keuntungan 

(profit) sebanyak-banyaknya telah menafikan nilai kemanusiaan serta 

mengabaikan dampak sosial (social impact) yang harus dialami oleh pihak-pihak 

tertentu.5 

Proses dalam  menetralisir terjadinya pergeseran orientasi dalam aktivitas 

produksi, dibutuhkan adanya satu kerangka konsepsional   yang   mungkin   dapat   

mengembalikan   mekanisme   kegiatan produksi pada fungsi sosialnya. Untuk 

itu, mungkin tak salah bila kita mencoba menelaah kembali bagaimana 

pandangan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam merumuskan 

konsep produksinya. 

Secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan, yaitu 

konvensional dan Islam. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi 

konvensional dan ekonomi Islam dapat dilihat dari prinsip pembiayaannya. 

Sudah menjadi common sense sistem ekonomi konvensional mengaplikasikan 

sistem bunga pada hampir seluruh pembiayaan dalam berbagai kegiatan 

ekonomi. Sebaliknya, ekonomi Islam sangat menentang praktik riba dalam 

pembiayaan karena hal ini sudah merupakan ketetapan Allah.6 

                                                 
5 Yusuf Qardhawi, “Norma dan Etika Islam”, alih bahasa Zaenal Arifin dan Dahlia 

Husin, cet.I, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 39. 
6  Muwahid Shulhan, “Orientasi Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global 

ditengah Kegagalan Ekonomi Kapitalisme”, Jurnal Al-Tahrir, Vol 12 No.1, Mei 2012, h. 187. 
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Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional 

secara umum dapat dilihat dari beberapa sudut berikut;7 

1. Sumber (Epistemology) 

 
Sebagai sebuah ad-Din yang sumbernya berasaskan kepada sumber yang 

mutlak yaitu Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini 

menjadikan Islam itu sebagai suatu agama ad-Din yang istimewa dibanding 

dengan agama-agama ciptaan lain. Sedang ekonomi konvensional tidak 

bersumber atau berlandaskan wahyu. Oleh karena itu, ia lahir dari pemikiran 

manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu atau masa sehingga diperlukan 

maklumat yang baru. 

2. Tujuan Kehidupan 

 
Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah (kejayaan) di 

dunia dan akhirat, kebahagiaan bagi pelaku ekonomi baik di dunia maupun di 

akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi 

Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. 

3. Konsep Harta 

Islam menjelaskan bahwa harta bukanlah merupakan tujuan hidup tetapi 

sekadar wasilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah SWT. Tujuan 

hidup yang sebenarnya ialah seperti firman Allah SWT QS. Al An’am/6: 162: 

اِت ّلِلَِِّ َربِ  اْلَعاَلِميَ ُقْل ِإنَّ َصََلِت َوُنُسِكي َوََمَْياَي َومََ   
 

 

                                                 
7 Mustafa Edwin Nasution, dkk, “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam” (Jakarta:  

Kencana, 2006), h. 8-10. 
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Terjemahnya: 

“Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.8 

 

Harta bukanlah tujuan utama kehidupan tetapi adalah sebagai jalan 

untuk mencapai nikmat ketenangan kehidupan di dunia hingga ke alam akhirat. 

Ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang meletakkan keduniaan sebagai 

tujuan yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akhirat sama sekali. 

Teori pada literatur konvensional dalam produksi ditujukan untuk 

memberikan pemahaman tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan 

keuntungannya  maupun mengoptimalkan  efisiensi produksinya,  maka dalam 

ekonomi  Islam  tidak hanya  demikian,  akan tetapi adanya  penekanan  untuk 

memperhatikan kemungkinan munculnya dampak sosial-spiritual menjadi ciri 

khas  yang  cukup  ekstrim  untuk  membedakan  keduanya.  Di samping hal 

tersebut, ekonomi Islam juga menekankan adanya pemeliharaan nilai-nilai 

syari’ah dalam menentukan struktur permodalan dan pengeluaran sehingga 

aktivitas produksi yang dilakukan tidak bergeser dari fungsi sosial sebenarnya.9 

Konsep Islam mengenai produksi memiliki basis yang amat luas. Tuhan 

telah menciptakan manusia dan mengetahui hakikat manusia itu yang menyukai 

kekayaan dan keinginan untuk mengakumulasi, memiliki, serta menikmati ke 

kekayaan tersebut.10 

 

                                                 
8 Departemen Agama RI, “Alqur’an dan Terjemahnya” (Bandung: CV. Darus Sunnah, 

2015), h. 119 
9 Yusuf Qardhawi, “Norma dan..., h. 101 
10 Muhammad Sharif Chaudhry, “Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar” (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 47 
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Allah berfirman dalam QS. Āli ’Imrān/ 3: 14 sebagai berikut:  

َ َبنِ ِء َو ال  ِت ِمَن النِ َسا  و  َن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّهَ ی ِ زُ  ِ َقَناطِ  َو ال  ي   ةِ َطرَ ُمَقن   ال  ی 
َ  ُمَسوََّمةِ ال   لِ ي  َوال َ  ِفضَّةِ َوال   بِ الذَّهَ ِمَن  َمَتاُع  ِلكَ ذ  ِث ر  َعاِم َوال َ ن   َوال 
ن    ةِ و ي  ال َ  بِ َما  ُن ال  ُحس   ہٗ دَ ِعن   َوللاه  ا ۚيَ الدُّ  

Terjemahnya: 

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 

yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 

emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. 

Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali 

yang baik (surga).11 

 

Berkaitan dengan upaya manusia mengelola kekayaan dunia dari segi 

bagaimana cara memproduksi harta serta upaya meningkatkan produktivitasnya, 

maka Islam sebagai sebuah prinsip hidup tidaklah menetapkan cara dan aturan 

pengelolaan yang khusus, namun menyerahkan kepada manusia untuk mengatur 

dan mengelolanya dengan kemampuan yang mereka miliki. Tidak terdapat satu 

keteranganpun baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang 

menjelaskan bahwa Islam ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana 

memproduksi harta kekayaan tersebut. Sebaliknya, banyak keterangan yang 

menjelaskan, bahwa Islam telah menyerahkan masalah tersebut kepada manusia 

untuk menggali dan memproduksi kekayaan tersebut. 

Allah berfirman dalam QS. An-Nahl/ 16: 17: 

اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُه لًَْما َطرًّيا َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَيًة َوُهَو الَِّذي َسخََّر 
تَ ُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ   تَ ْلَبُسوََنَا َوتَ َرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولِتَ ب ْ

                                                 
11 Departemen Agama RI, “Alqur’an dan…, h. 40. 
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Terjemahnya: 

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan, agar kamu dapat memakan 

daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu 

perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, 

dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya 

kamu bersyukur.”12 

Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan maṣlaḥah 

yang optimum bagi manusia secara keseluruhan. Dengan maṣlaḥah yang 

optimum  ini,  maka  akan  dicapai  falāh  yang  merupakan  tujuan  akhir  dari 

kegiatan ekonomi sekaligus  tujuan hidup  manusia.  Falāh itu sendiri adalah 

kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan 

hakiki bagi manusia.  Dengan memahami  alur tujuan kegiatan produksi  ini, 

maka  dapat  diambil  suatu  substansi  bahwa  karakter  penting  bagi  produksi 

dalam  perspektif  ekonomi  Islam  adalah  perhatiannya  terhadap  kemuliaan 

harkat  kemanusiaan,   yaitu  mengangkat   kualitas  dan  derajat   hidup  serta 

kualitas   kemuliaan   dari  manusia.   Kemuliaan   harkat   kemanusiaan   harus 

mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktifitas produksi. 

Segala aktivitas yang bertentangan dengan pemuliaan harkat kemanusiaan dapat 

dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam.13 

Produsen ekonomi konvensional pada dasarnya tidak mengenal istilah 

halal dan haram. Tujuan berproduksi bagi mereka adalah untuk memenuhi 

keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba dan harta sebanyak-banyaknya 

tanpa memperhatikan apakah yang diproduksinya memberikan manfaat atau justru 

menimbulkan bahaya, baik atau buruk, etis dan tidak etis.14 

                                                 
12 Departemen Agama RI, “Alqur’an dan… h. 215. 
13 Yusuf Qardhawi, “Norma dan..., h. 99. 
14 Yusuf Qardhawi, “Norma dan..., h. 101 
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Seorang ekonom asal Inggris John Maynard Keynes yang terkenal dengan 

model ekonomi modern yang diusungnya. Ia menyatakan bahwa motif spekulasi 

didefinisikan sebagai kegiatan peramalan psikologi pasar untuk memperkirakan 

hasil prospektif aset kedepannya. Hal ini tidak selalu berarti bahwa spekulasi lebih 

mendominasi perusahaan. Ketika organisasi pasar investasi meningkat, risiko 

dominasi spekulasi juga meningkat.15 Hal ini menunjukkan bahwa ia 

mempertaruhkan aset maupun hasil produksi untuk masa depan perusahaan 

dengan sesuatu yang syubhat (samar). Bagi seorang muslim akan meninggalkan 

segala sesuatu yang hukumnya meragukan maupun sesuatu yang 

menjerumuskannya kepada perbuatan yang haram. Rasulullah SAW bersabda:  

ُلُغ َعْبده دَ  ا بِِه ََبْسه ِمَّ  یَدََع َما َل ََبَْس بِِه َحَذرًا َرَجَة اْلُمتَِّقْيَ َحّتَّ َل یَ ب ْ  
 (رواه الرتمذي).16

Artinya: 

“Seseorang tidak sampai pada derajat taqwa hingga ia meninggalkan sesuatu 

yang diragukan dan mengerjakan yang tidak diragukan”. 

Hadist ini menjelaskan bahwa segala macam perbuatan termasuk di 

dalamnya proses produksi, harus dilakukan dengan proses yang baik dan benar, 

yaitu dengan meninggalkan segala macam transaksi yang mengandung unsur 

keraguan, agar kita dapat sampai pada derajat ketaqwaan. 

Jika produsen kapitalis mengejar keuntungan tanpa mempedulikan  apakah 

produknya itu dibutuhkan masyarakat atau tidak, maka produsen muslim 

memproduksi suatu komoditi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Seorang muslim 

                                                 
15 John M. Keynes, “The General Theory..., h. 157 
16 Imam At-Tirmidzi. “Sunan At-Tirmidzi”, Juz 4 no 2451, bab “sifatul qiyamah war 

raqa’iq wal wara’ an rasulillah”. Dar Alamiyyah, Mesir, 279 H, hal 634. 
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bekerja untuk akhiratnya, sebagaimana ia bekerja untuk dunianya, keridhoan 

Allah SWT lebih diutamakan daripada memenuhi kebutuhan nafsunya.17 

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa unsur terpenting dalam produksi 

yaitu kerja. Produktifitas timbul dari gabungan antara kerja manusia dan 

kekayaan alam. Dalam Islam bekerja adalah suatu kewajiban dan merupakan 

ibadah. Islam memberkahi pekerjaan dunia dan menjadikannya bagian dari jihad 

apabila dikerjakan dengan konsisten sesuai dengan peraturan Allah SWT.18 

Pemikiran Yusuf Qardhawi, lebih di titik beratkan kepada perbedaan 

antara ekonomi Islam dengan ekonomi hasil teori manusia, yakni terletak pada 

nilai dan akhlak. Hal ini meliputi urgensi, kedudukan dan dampaknya dalam 

berbagai bidang ekonomi, salah satunya dalam bidang produksi.19  

Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras agar menghindari 

barang-barang atau produk-produk yang haram. Sebagaimana disabdakan:  

ْنُه قَاَل : قَاَل النَِّبُ َصلَّي للاُ َعَلْيِه َعِن الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشْیً َرِضَي للاُ عَ 
نَ ُهَما أُُمْوره ُمْشَتِبهَ  ه َوبَ ي ْ ه َوْالَرَاُم َبيِ  ُشبِ هَ  َما َفَمْن تَ َركَ  اته َوَسلََّم الَََْلُل َبيِ   

ِمَن اأْلِْثِْ  ْيهِ فِ  ُرَك َوَمِن اْجرَتَأَ َعَلى َما َیُشكُّ َعَلْيِه ِمَن ْاأِلْثِْ َكاَن ِلَ اْستَ َباَن اَت ْ   
َميَحْوَل الِْ  یَ ْرَتعْ  ِصي ِِحَي للِا َمنْ أَْو َشكَّ َأْن یُ َواِقَع َمااْستَ َباَن َواْلَمَعا  

 للِا َمْن یَ ْرَتْع َحْوَل ْاِلَمي یُ ْوِشْك َأْن یُ َواِقَعهُ  )رواه البخاري( 20  

 

                                                 
17 Yusuf Qardhawi, “Norma dan..., h. 133. 
18 Yusuf Qardhawi, “Norma dan..., h. 107. 
19 Yusuf Qardhawi, “Norma dan..., h. 15. 
20 Ibnu Rajab Hambali, “Jami’ul Ulum wal Hukmi”, Hadist ke-6, (Muassasatul Risalah, 

2001), h. 193. 
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Artinya: 

“Dari Nu’man ibn Basyir r.a. katanya, Nabi SAW bersabda, “yang halal itu 

jelas dan yang haram juga jelas, dan diantara keduanya adalah perkara yang 

samar-samar (subhat). Maka barangsiapa yang meninggalkan sesuatu dosa 

yang samar, maka pada dosa yang jelas akan lebih meninggalkannya. 

Barangsiapa yang terjatuh pada suatu dosa yang diragukan, maka lebih dekat 

terjatuh pada dosa yang lebih jelas. Maksiat itu pantangan Allah, barangsiapa 

mengelilingi sekitar pantangan itu, maka bisa jadi ia jatuh ke dalamnya.” 

(HR. Al-Bukhori). 

Secara garis besar, tujuan yang ditawarkan oleh John Maynard Keynes 

dan Yusuf Qardhawi dalam produksi, yaitu untuk meningkatkan produktifitas, 

itu memang senada. Namun di sela sela pemaparan keduannya terhadap 

produksi yang dijadikan objek kajian, terdapat perbedaan dalam menyikapi 

proses dan hasil produksinya. Tulisan ini bermaksud untuk mendeskripsikan 

pemikiran kedua tokoh tentang produksi, kemudian menganalisis dan 

mengkomparasikannya untuk nmengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. 

Hal ini untuk mengetahui bagaimana implikasi pemikiran keduanya terhadap 

baik dan tidaknya proses produksi dalam pandangan sumber hukum islam. 

Berangkat dari fakta tersebut di atas, akan menjadi satu kajian yang 

menarik bila kemudian kita mencoba untuk menelaah lebih dalam lagi tentang 

sistem produksi dalam ekonomi konvensional dan islam menurut pandangan 

John Maynard Keynes dan Yusuf Qardhawi. Diharapkan dalam penelitian ini 

akan lahir pemahaman bahwa yang menjadi orientasi utama dalam sistem 

produksi Islam bukanlah sekedar mengeruk keuntungan (profit) belaka, akan 

tetapi adanya pemeliharaan terhadap nilai etika-religius yang justru menjadi 

bagian terpenting yang tak boleh diabaikan.  
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Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut dengan mengambil judul Tesis yaitu “Studi Komparasi Pemikiran John 

Maynard Keynes dan Yusuf Qardhawi Tentang Produksi” 

B. Identifikasi, Rumusan dan Fokus Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Konsep ekonomi dalam pandangan John Maynard Keynes 

b. Prinsip-prinsip produksi dalam pandangan John Maynard Keynes 

c. Konsep ekonomi dalam pandangan Yusuf Qardhawi 

d. Prinsip-prinsip produksi dalam pandangan Yusuf Qardhawi 

e. Manfaat dan tujuan ekonomi  dalam  pandangan John Maynard Keynes 

dan Yusuf Qardhawi  

f. Perbandingan pemikiran ekonomi John Maynard Keynes dan Yusuf 

Qardhawi  

g. Prespektif ekonomi syari’ah terhadap pemikiran John Maynard Keynes 

dan Yusuf Qardhawi 

 

2. Fokus Masalah 

Berlandaskan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, 

penelitian ini akan difokuskan kepada “Studi Komparasi Pemikiran John 

Maynard Keynes dan Yusuf Qardhawi Tentang Produksi” 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan Identifikasi masalah yang 

diungkapkan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan sandaran dalam 

tesis ini adalah: 

1. Bagaimana konsep produksi dalam pandangan John Maynard Keynes dan 

Yusuf Qardhawi? 

2. Bagaimana Perbandingan dari pemikiran John Maynard Keynes dan Yusuf 

Qardhawi tentang produksi? 

3. Bagaimana prespektif ekonomi syari’ah terhadap pemikiran John Maynard 

Keynes dan Yusuf Qardhawi? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui dan menganalisis konsep produksi dalam pandangan John 

Maynard Keynes dan Yusuf Qardhawi 

b. Mengetahui dan menganalisis perbandingan pemikiran John Maynard 

Keynes dan Yusuf Qardhawi tentang produksi. 

c. Mengetahui dan menganalisis prespektif ekonomi syari’ah terhadap 

pemikiran John Maynard Keynes dan Yusuf Qardhawi. 

2. Manfaat penelitian 

a. Secara Teoritis, dapat semakin memperkaya khazanah pemikiran Islam pada 

umumnya dan bagi civitas akademika pascasarjana, selain itu dapat menjadi 

stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara 

mendalam terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal. 
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b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya: 

1) Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh 

tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat 

memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan empirik mengenai 

konsep produksi menurut John Maynard Keynes dan Yusuf Qardhawi 

2) Bagi akademis, yang diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan 

rujukan bagi upaya pengembangan konsep pemikiran ekonomi islam, dan 

berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan 

kajian terhadap konsep pemikiran ekonomi Islam. 

 


