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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha pembuatan batu bata merupakan salah satu usaha industri 

kecil.Menurut UU No. 3 Tahun 2014, industri adalah salah satu bentuk kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya lain 

sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih 

tinggi.  

Usaha pembuatan batu bata ini termasuk dalam kegiatan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang 

mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis  

dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan 

Pembangunan Ekonomi pada khususnya. Kegiatan usaha kecil dan menengah  

(UKM) merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan 

memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan 

dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan serta mendorong 

perekonomian masyarakat yaitu dengan cara memproduksi, dimana produksi 

adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau 
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jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu, 

dengan ciri-ciri utama.
1
 

a) Kegiatan yang menciptakan manfaat (Untility). 

b) Perusahaan selalu di asumsikan untuk memaksimumkan keuntungan dalam 

produksi. Penekanan masalah dalam kegiatan ekonomi. 

c) Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi akan tetapi harus 

mementingkan kemaslahatan bagi  masyarakat. 

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. 

Kegiatan produksilah yang mengahasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi 

oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, 

begitupula sebaliknya. Untuk mengahasilkan barang dan jasa kegiatan produksi 

melibatkan berbagai macam faktor produksi yang dapat mempengaruhi output 

yang dihasilkan oleh perusahaan/ unit kegiatan usaha lainnya. 

Produksi dalam pandangan ekonomi konvensional, melihat produksi dari 

tiga hal yaitu : apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa 

barang/ jasa diproduksi. pemahaman seperti ini untuk memastikan bahwa kegiatan 

produksi cukup layak untuk mencapai skala ekonomi. Dalam produksi ekonomi 

konvensional menempatkan tenaga kerja sebagai salah satu dari empat faktor 

produksi, tiga faktor produksinya adalah sumber alam, modal dan keahlian. Dalam 

memandang faktor tenaga kerja inilah terdapat perbedaan persepsiantara paham 

ekonomi sosialis dan paham ekonomi kapitalis. Paham ekonomi sosialis, memang 

mengakui faktor tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting. Namun 

                                                           
1
Lihat Mohammad Hidayat, Un Introduction To The Syaria Economic, Pengantar Ekonomi 

Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 218. 
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paham ini tidak memiliki pengakuan terhadap hak milik individu, sehingga faktor 

tenaga kerja menjadi sekedar pekerja atau kelas pekerja. Sedangkan paham 

kapitalis, yang saat ini mengusai dunia, memandang modal atau kapital sebagai 

unsur yang terpenting dalam melaksanakan kegiatan produksi. 

Produksi dalam prespektif ekonomi Islam yang dikemukakan Qutub 

Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksplotasi sumber-sumber daya agar dapat 

menghasilkan manfaat ekonomi.
2
 Produksi dalam Islam bertujuan untuk 

kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Manfaat 

produksi dalam ekonomi Islam yaitu tidak mengandung unsur mudharot dari 

orang lain, dan melakukan ekonomi yang memiliki manfaat didunia dan akhirat. 

Islam mengajarkan bahwa akhlak merupakan hal yang paling penting 

untuk melakukan produksi. Meskipun ruang lingkup yang halal itu sangat luas, 

akan tetapi sebagian manusia sering dikalahkan oleh ketamakan dan kerakusan. 

Mereka tidak merasa cukup dengan yang banyak karena mereka mementingkan 

kebutuhan dan hawa nafsu tanpa melihat adanya suatu akibat yang akan merusak 

atau merugikan orang lain. Seorang produsen muslim harus memproduksi yang 

halal dan tidak merugikan diri sendiri maupun masyarakat dan tetap dalam akhlak 

yang mulia. 

Produksi merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam memenuhi 

kebutuhan guna  meningkatkan pendapatan  salah satu contohnya yaitu melalui 

usaha pembuatan batu bata. Produksi pembuatan batu bata ini telah marak 

dilakukan di Indonesia, baik secara modern maupun secara tradisional. Hampir di 

                                                           
2
 C. E Ferguson, Teori Ekonomi Mikro 2, (Bandung: Tarsito, 1999), h. 1  
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setiap daerah diberbagai kota di Indonesia dapat ditemukan jenis usaha   

pembuatan batu bata ini dikarenakan lajunya pembanguan infrasruktur. 

Pesatnya pembangunan disektor perumahan dan property menjadikan 

kebutuhan batu bata semakin meningkat, hal ini mengisyaratkan bahwa usaha 

pada sektor ini cukup potensial untuk dikembangkan dalam pengadaan material 

bangunan untuk mendukung pembangunan sektor tersebut. 

Potensi tersebut nampaknya menarik perhatian masyarakat desa 

Laikaaha dalam membuka usaha pembuatan batu bata ini. Karena, baik itu untuk 

pembanguan gedung instansi pemerintah, perusahaan, sekolah, bahkan tempat 

ibadah pun dalam pembangunnya membutuhkan batu bata. Kegiatan produksi 

pembuatan batu bata ini juga tidak hanya dilakukan oleh kalangan menengah ke 

atas melainkan juga dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah. Dengan adanya 

antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dalam mendirikan usaha ini. 

Dikhawatirkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam berproduksi itu sendiri. 

Desa Laikaaha merupakan daerah penghasil batu bata terbesar kedua di 

kecamatan Ranomeeto. Tercatat ada 42 jenis usaha pembuatan batu bata yang 

didirikan oleh masyarakat khususnya dari kalangan wirausahawan desa Laikaaha. 

Dengan berdirinya Bangsal yang merupakan tempat produksi batu bata disetiap 

Dusun serta ada beberapa kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dalam 

memproduksi batu bata, menunjukkan bahwa usaha pembuatan batu bata ini 

merupakan usaha yang cukup potensial untuk dikembangkan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat setempat serta mengatasi tingkat pengangguran yang ada 

di desa tersebut. 
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Perkembangan industri pembuatan batu bata di Desa Laikaaha semakin 

banyak menimbulkan dampak pertumbuhan ekonomi. Nilai ekonomi yang 

dihasilkan dari hasil produksi batu bata dipandang mampu memberikan 

konstribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian potensi 

kerusakan lingkungan fisik yang di akibatkan oleh produksi batu bata tersebut 

cukup mengkhawatirkan, di antaranya yaitu lubang hasil produksi batu bata yang 

memiliki kedalaman rata-rata 1 sampai 2,5 meter. Sebagian masyarakat 

mengkhawtirkan pendirian usaha ini disekitar perumahan. Namun ada juga 

sebagian masyarakat yang mengapresiasi produksi pembuatan batu bata ini 

dikarenakan dampak non fisik yang ditimbulkan dari produksi batu bata yaitu 

pada lingkungan sosial seperti memberikan peluang pekerjaan bagi penduduk 

serta tingkat pendidikan. 

Adanya produksi pembuatan batu bata di desa tersebut memiliki respon 

positif maupun negatif dari masyarakat. Kekhawatiran ini terjadi akibat salah satu 

bahan baku produksi pembuatan batu bata ini adalah tanah liat yang merupakan 

bahan baku utama dalam memproduksi batu bata. Tanah merupakan salah satu 

faktor produksi yang tidak dapat diperbaharui sehingga ketersediaannya perlu 

dianalisis apakah masih mampu mendukung keberlanjutan industri batu bata 

dimasa yang akan datang dan apakah keberadaan produksi batu bata ini tidak 

mempengaruhi kualitas tanah yang ada didesa tersebut.  

Produksi dalam ekonomi Islam harus mampu menjadi kemaslahatan 

bersama dan tidak mengandung unsur mudharot. Namun seringkali kita 

menemukan fakta ketamakan dan kerakusan manusia dalam melakukan kegiatan 
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produksi tertentu. Sumber yang tidak halal dan yang secara tidak langsung 

merugikan banyak orang. Salah satu contoh produksi yang kerap disalah gunakan 

adalah alam. Pembuatan batu bata misalnya, seringkali tanah dieksploitasi secara 

berlebihan dikarenakan para pengusaha mengejar permintaan pasar yang kian hari 

semakin melonjak untuk memenuhi permintaan batu bata sebagai bahan materil 

bangunan. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti “Potensi Usaha 

Pembuatan Batu Bata Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kajian 

Produksi Ekonomi Islam Desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan”. 

B. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian 

yang dilakukan. Spradlay menyatakan bahwa ”A focused refer to a single cultural 

domain or a few domains” maksudnya adalah fokus itu merupakan domain 

tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian 

kualitatif, penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebauran informasi yang 

akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).
3
 Fokus penelitian harus dinyatakan 

secara terperenci untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. 

Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan, sehingga observasi 

dan analisa hasil penelitian lebih terarah. 

 Fokus penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah potensi usaha 

pembuatan batu bata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa 

                                                           
3
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2012). h. 377 
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Laikaaha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dalam Kajian 

Produksi Ekonomi Islam. Penelitian ini berorientasi pada pengusaha maupun 

pekerja batu bata Desa Laikaaha. Dalam penelitian ini peneliti mengamati potensi 

usaha pembuatan batu bata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa 

tersebut. Selain itu penulis juga mengamati aspek-aspek mengenai sistem 

produksi batu bata dalam pandangan produksi ekonomi Islam yang merupakan 

bagian dari disiplin ilmu pengetahuan ekonomi dalam mengatur hubungan 

manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan 

maslahat untuk dirinya dan orang lain. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka 

peneliti membuat beberapa pokok rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem produksi usaha pembuatan batu bata di desa Laikaaha Kec. 

Ranomeeto Kab. Konawe Selatan? 

2. Bagaimana potensi usaha pembuatan batu bata dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat di desa Laikaaha kec. Ranomeeto Kab. Konawe 

Selatan? 

3. Bagaimana dampak usaha pembuatan batu bata di desa Laikaaha kecamatan 

Ranomeeto kabupaten Konawe Selatan? 

4. Bagaimana produksi batu bata di Desa Laikaaha dalam Kajian Produksi 

Ekonomi Islam? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui sistem produksi usaha pembuatan batu bata di desa 

Laikaaha kecamatan Ranomeeto kabupaten Konawe Selatan. 

2. Untuk mengetahui potensi usaha pembuatan batu bata dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat di desa Laikaaha kecamatan Ranomeeto kabupaten 

Konawe Selatan. 

3. Untuk mengetahui dampak usaha pembuatan batu bata di desa Laikaaha 

kecamatan Ranomeeto kabupaten Konawe Selatan. 

4. Untuk mengetahui sistem produksi batu bata di desa Laikaaha dalam kajian 

produksi Ekonomi Islam. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan 

pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam khususnya pada proses produksi secara 

Islami. Serta dapat mengetahui sejauh mana potensi usaha pembuatan bata ini 

dapat dikembangkan dan bagaimana konstribusinya dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa Laikaaha tersebut. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini sebagai perwujudan tri dharma perguruan tinggi, dan 

diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kegunaan ilmiah bagi yang 

membacanya, sehingga mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu ekonomi. Serta dapat dijadikan referensi penelitian untuk 

topik-topik yang berkaitan. 

3. Bagi Pelaku Produksi 
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Manfaat yang dapat diambil oleh pelaku bisnis adalah dapat 

mengimplementasikan proses produksi secara Islami dalam menjalankan kegiatan 

produksinya sehingga pelaku produksi tidak hanya memperoleh keuntungan di 

dunia tetapi juga memperoleh keuntungan di akhirat kelak. 

F. Definisi Operasional 

 Untuk menghindari kesalahpahaman atau salah pengertian terhadap kata 

dan istilah, maka penulis akan menegaskan beberapa kata dan istilah yang 

digunakan dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan 

adalah sebagai berikut: 

Potensi Usaha adalah suatu bentuk kemampuan
4
 kegiatan bisnis yang 

dilakukan oleh individu secara terorganisir  untuk mendapatkan penghasilan 

berupa uang dengan memfaatkan sumber-sumber daya yang ada  secara maksimal 

bisa digali dan dikembangkan untuk menghadapi ancaman dimasa depan. 

 Pendapatan masyarakat adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh 

masyarakat atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, 

mingguan, bulanan ataupun tahunan. 

 Produksi dalam kamus Inggris Indonesia oleh Jhon M. Echols dan Hassan 

Shadilly kata production secara linguistik menagandung arti penghasilan,
5
 

Produksi adalah setiap bentuk aktifitas yang dilakukan manusia untuk 

mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksploitasi 

                                                           
4
Lihat Ensiklopedia Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Pakhi 

Pamungkas, 1997), h. 358 
5
Jhon M. Echols dan Hassan Shadilly, Kamus Inggris Indonesia, Cet. 23 (Jakarta: 

Gramedia, 1996), h. 449. 
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sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah SWT. Sehingga menjadi 

maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Penelitian ini berorientasi pada pengusaha maupun pekerja batu bata Desa 

Laikaaha dalam melakuakan aktivitas produksinya. Dalam penelitian ini peneliti 

mengamati potensi usaha pembuatan batu bata serta konstibusi usaha tersebut 

dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Laikaaha. Selain itu penulis 

juga mengamati aspek-aspek mengenai sistem produsksi batu bata dalam 

pandangan produksi ekonomi Islam yang merupakan bagian dari disiplin ilmu 

pengetahuan ekonomi dalam mengatur hubungan manusia dalam memanfaatkan 

sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan maslahat untuk dirinya dan 

orang lain. 
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