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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang berkesinambungan

dan peningkatan serta pelaksanan pembangunan nasional perlu senantiasa

dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan

pembangunan ekonomi harus diperhatikan keserasian, keselarasan serta

keseimbangan.1

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh setiap rumah tangga

khususnya daerah Sulawesi Tenggara ialah kecilnya pendapatan dan besarnya

pengeluaran. Hal ini menuntut kepada setiap individu berfikir untuk

meningkatkan pendapatannya.

Perkembangan masyarakat yang semakin pesat, kebutuhan hidup yang

semakin meningkat, secara tidak langsung telah mendorong masyarakat Sulawesi

Tenggara untuk berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidup. Diantaranya

dengan berwirausaha. Wirausaha itu sendiri, yaitu suatu disiplin ilmu yang

mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam

menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko

yang mungkin dihadapinya.2

1 Tedy  Herlambang  dkk, Ekonomi  Makro  Teori  Analisis  dan  Kebijakan, (Jakarta  :
PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 40

2 Suryana, kewirausahaan pedoman praktis: kiat dan proses menuju sukses (jakarta:
salemba empat,  2006), h. 10
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Usaha dagang merupakan perusahaan yang melakukan pembelian barang

untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk fisik dari barang tersebut. Usaha

dagang merupakan salah satu mata rantai dari seluruh distribusi antara produsen

dan konsumen, baik konsumen industri maupun konsumen akhir.

Usaha dagang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi

suatu negara. Pengembangan usaha kecil di Indonesia merupakan salah satu

prioritas dalam membangun ekonomi nasional. Ini karena usaha tersebut

merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya di

tujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan

antar pelaku usaha, lebih dari itu pengembangannya mampu memperluas basis

ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat

perubahan struktural, yakni meningkatkan perekonomian dan ketahanan ekonomi

nasional.3

Jenis usaha di setiap daerah berbeda-beda, hal ini di pengaruhi oleh

perbedaan karakteristik sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Usaha kecil

membangun ekonomi pedesaan dengan bersumber daya lokal dan konsumsi lokal.

Timbulnya usaha dagang di pedesaan akan meningkatkan ekonomi desa dengan

berbagai macam kegiatan usaha dan keterampilan masyarakat.

Pada umumnya pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis usaha dagang ini

adalah keluarga itu sendiri atau salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili

ditempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang disekitarnya sebagai

karyawannya. Dengan begitu usaha dagang ini otomatis dapat membantu program

3 Saifudin Zuhri, Analisis Pengembanagn Usaha Kecil Home Industri Sangkar Ayam
Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Manajemen Dan Akuntasi, Vol. 2, No. 3, H. 47
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pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Salah satunya di UD. Mete

Mubaraq Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kemaraya Kota

Kendari yang memiliki usaha dagang olahan mete.

Sekilas gambaran pengamatan peneliti tentang kondisi karyawan sebelum

berdirinya UD. Mete Mubaraq Lombe yaitu karyawan UD. Mete Mubaraq Lombe

adalah maasyarakat lokal yang berasal dari Desa Lasongko dan Desa Mone

Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Masih banyak pengangguran

terkhusus tamatan SMA terutama masyarakat yang kurang mampu dalam hal

materi untuk melanjutkan jenjang pendididkannya di tahap selanjutnya.

Semenjak hadirnya UD. Mete Mubaraq ini banyak masyarakat dan juga

ibu rumah tangga yang di perdayakan dan dipekerjakan di tempat ini sehingga

mampu membantu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Selain itu ada beberapa

mahasiswa yang juga merupakan karyawan UD. Mete Mubaraq yang di beri

fasilitas tempat tinggal untuk melanjutkan kuliahnya dan sambil bekerja di UD.

Mete Mubaraq Lombe. Bahkan ada beberapa diantara karyawan yang lain setelah

bekerja beberapa tahun di UD. Mete Mubaraq Lombe, ketika memutuskan untuk

tidak bekerja lagi maka UD. Mete Mubaraq memberikan bekal kepada mereka

agar mereka dapat mengembangkan skilnya dan bisa membangun usaha sendiri

Dalam hal ini agar suatu usaha dagang berjalan dengan seimbang maka

diperlukan suatu menajemen pengelolaan didalamnya. Menajemen pengelolaan

yang dimakasud agar terciptanya suatu industri yang dapat mensejahterakan

masyarakat. Menajemen melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan
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pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat

berjalan dengan efektif dan efisien.

Menajemen pengelolaan dalam suatu usaha dagang sangat berperan

penting. Karena dengan adanya menajemen pengelolaan, usaha dagang ini akan

menjadikan usaha tersebut lebih terencana, terorganisir, terlaksana, dan terkendali

dengan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Maka bekerja dan berusaha merupakan kewajiban Sebagaimana firman

Allah yang memerintahkan kita untuk bekerja atau berusaha yang terdapat dalam

surat Al-Jumu’ah ayat 10:

َ َكثِیٗرا لََّعلَّ  َّ ِ َوٱۡذُكُروْا ٱ َّ لَٰوةُ فَٱنتَِشُروْا فِي ٱۡألَۡرِض َوٱۡبتَُغوْا ِمن فَۡضِل ٱ ١٠ُكۡم تُۡفلُِحونَ فَإَِذا قُِضیَِت ٱلصَّ

Terjemahnya :
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung4

Ayat diatas menjelaskan bahwa kehidupan manusia di tandai dengan gerak

untuk selalu beraktivitas agar dapat memperoleh perubahan. Aktivitas ekonomi

adalah gerak yang tiada henti, sumber daya ekonomi akan berkembang apabila

dikelola dan diputar yang mana dalam hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan

manusia itu sendiri.

4 Kementerian Agama RI, al- quran dan terjemahannya Al- Hikmah,(Bandung: CV
diponegoro 2010) h. 554
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Dalam Islam secara jelas dan tegas, manusialah yang menjadi pengganti

dan wakil Allah SWT, di muka bumi ini untuk memakmurkan sesuai dengan

aturan dan ketentuan Allah SWT, sebagai pencipta manusia dan alam tempat

manusia berdiam. Manusia diberi gelar khalifah fil ardhi.oleh karena itu tidak ada

alasan untuk melarikan diri dari tanggung jawab ini kedatipun membuat lembaga

atau organisasi di bidang bisnis dan politik.5

Usaha dagang mete mubaraq adalah salah satu usaha perdagangan yang

menyediakan berbagai jajanan khas daerah Sulawesi Tenggara yang berbahan

baku jambu mete seperti mete mentah, mete goreng (asin dan manis), tenteng

mete, kripik mete, ikan asin, dll. Yang beralamatkan di Jalan Bunga Kumala No.

42 Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara. UD. Mete

Mubaraq sudah berumur kurang lebih 12 tahun.

UD. Mete Mubaraq memiliki visi meningkatkan perekonomian masyarakat

di pedesaan dan perkotaan melalui pengembangan indutri kecil menengah (IKM).

Misi perusahaan mete mubaraq yaitu terciptanya industri kecil menengah (IKM)

yang menjadi penggerak pengembangan IKM di tingkat pedesaan dan perkotaan.

Adapun yang menjadi komitmen perusahaan adalah mengembangkan IKM secara

bertahap dan berkesinambungan.

Kegiatan produksi yang dilakukan oleh UD. Mete Mubaraq dalam proses

produksi dilakukan 8 kali dalam sebulan, hal ini dilakukan karena berfluktuasinya

harga dalam ketersediaan bahan baku, dimana pada setiap bulannya ada bahan

baku yang tersedia dalam jumlah yang melimpah dengan harga yang murah dan

5 Sofyan S Harahap, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Salambe Empat,
2011), h. 104
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ada pula yang tersedia  dalam jumlah yang sedikit dengan harga yang mahal. Hal

ini yang menjadi pertimbangan mangapa  kegiatan  produksi  tidak dilakukan

seetiap hari.

Kegiatan memasarkan produksi hasil olahan usaha dagang mete mubaraq

yaitu memenuhi permintaan swalayan, toko-toko kecil, pemesan perseorangan

baik didalam daerah SULTRA, serta permintaan diluar SULTRA seperti di

gorontalo, surabaya, kalimantan, dll. Hal inlah yang kemudian menjadi alasan

peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian di UD. Mete Mubaraq.

Dalam hal ini berdasarkan pengamatan semntara UD. Mete Mubaraq

Lombe dengan volume produksi untuk setiap bulannya dapat mengolah mete

gelondongan sebanyak 40 ton dengan asumsi mete kupas sebanyak 8 ton dengan

volume penjualan 4 ton mete mentah (super dan biasa), mete goreng 3,5 ton dan

tenteng mete 0,5 ton. Produksi ini bisa meningkat dan juga bisa berkurang

tergantung pada permintaan pasar.6

Dari uraian diatas maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian yang

berkaitan dengan usaha dagang. Dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana

menajemen pengembangan yang dilakukan dalam proses pengembangan usaha

yang dimiliki UD. Mete Mubaraq. Oleh karena itu, penulis mengambil sebuah

objek penelitian sebagai judul skripsi yaitu:

Menajemen Pengembangan Usaha UD. Mete Mubaraq Dalam Tinjauan Ekonomi

Islam (Studi Pada UD. Mete Mubaraq Lombe Kel. Lahundape Kec. Kendari

Barat Kemaraya).

6 Sumber Data, Observasi, Profil Usaha UD. Mete Mubaraq Lombe tahun 2010.
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B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penelitian ini

terfokuskan pada permasalahan menjamen pengemabangan usaha dalam

meningkatkan ekonomi karyawan UD. Mete Mubaraq Lombe

C. Rumusan Masalah

Untuk menjelaskan sebuah permasalahan yang ada dalam penelitian ini

maka penulis merumuskan masalah sebagaii berikut:

1. Bagaimana menajemen pengembangan usaha di UD. Mete Mubaraq

Lombe Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kemaraya?

2. Bagaimana pengembangan berbasis kerja sama kemitraan dalam

meningkatkan usaha di UD. Mete Mubaraq Lombe Kel. Lahundape Kec.

Kendari Barat Kemaraya?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengembangan usaha di UD.

Mete Mubaraq Lombe Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kemaraya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang

hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui menajemen pengembangan usaha di UD.  Mete

Mubaraq Lombe Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kemaraya

2. Untuk mengetahui Bagaimana pengembangan berbasis kerja sama

kemitraan dalam meningkatkan usaha di UD. Mete Mubaraq Lombe Kel.

Lahundape Kec. Kendari Barat Kemaraya
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3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penegembangan usaha

di UD. Mete Mubaraq Lombe Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat

Kemaraya.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian dan penulisan diharapkan untuk dapat memberikan

manfaat tersendiri. Untuk itu penulis berharap, kiranya penelitian ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak baik penulis maupun pembaca :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang

ekonomi Islam khususnya penerapan menajemen pengembangan usaha

dalam kegiatan usaha dagang, berbisnis (wirausaha) dan dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbanagan pada kajian penelitian selanjutnya.

2. Bagi pelaku usaha UD. Mete mubaraq diharapkan hasil penelitian ini dapat

menjadi masukan bagi pihak pengelola UD. Mete Mubaraq.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis

dan dari penelitian ini penulis berharap dapat memperkaya pengetahuan

tentang ekonomi Islam khususnya pada menajemen pengembangan usaha.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan semua pihak dalam memahami variabel-variabel

penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa definisi operasional yang

menyangkut beberapa variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemilik

indutri mete memenej usahanya agar dapat berjalan dengan baik dengan



9

memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahana, dan penguatan serta

mempergunakan atau mengikut sertakan semua potensi yang ada baik

personal maupun material secara efektif dan efisiens. Fungsinya sebagai

sebuah proses menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber

daya untuk mecapai tujuan.

2. Pengembangan usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara

pemilik memanfaatkan peluang yang ada serta menghadapi ancaman yang

datang.

3. Usaha dagang yang peneliti jadikan tempat penelitian yakni pada UD.

Mete Mubaraq Lombe Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat

Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

4. Ekonomi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk

kegiatan menajemen pengembangan usaha mete mubara jika dilihat dari

perspektif ekonomi Islam.

Menajemen pengembangan usaha mete mubaraq dalam tinjauan ekonomi

Islam (studi pada UD. Mete Mubaraq Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari

Barat Kota Kendari Sulawesi Tenggara.) yaitu cara pemilik mengelolah,

memenajemen dan memanfaatkan peluang yang ada serta mengahadapi ancaman

yang datang dalam mengembangkan usaha dengan pengembangan usaha berbasis

kerja sama dengan usaha  lainnya.
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