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BAB II 

KAJIAN RELEVAN 

A. Penelitian Relevan 

 Beberapa penelitian relevan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian Skripsi Arfan Sulaiman, yang berjudul “Prospek Usaha Pembuatan 

Batu Bata Dalam Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat Menurut 

Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pengusaha Batu Bata di Kelurahan 

Kelurahan Purnama Kota Dumai)” menunjukkan bahwa sistem kerja usaha 

pembuatan batu bata di Kelurahan Purnama Kota Dumai masih dilakukan 

dengan cara yang sederhana (mengandalkan tenaga manusia). Karena sebagian 

besar pengusaha membangun usaha pembuatan batu bata diatas lahan milik 

orang lain, maka pembagian keuntungan dilakukan dengan sistem bagi hasil 

antara pemilik lahan dan pengusaha. Status hubungan pekerjaan antara 

pemilik usaha dan pekerja sebagian besarnya merupakan pekerja tidak tetap, 

sistem pemberian gaji/ upah kepada pekerja menggunakan sistem upah/ 

jumlah produksi batu bata. Adapun prospek usaha pembuatan batu bata di 

Kelurahan Purnama Kota Dumai terhadap kesejateraan masyarakat, ternyata 

mampu membantu perekonomian dan mensejaterakan masyarakat setempat. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil responden angket yang telah menjawab dengan 

positif terhadap peningkatan perekonomian mereka. Serta menurut tinjauan 

ekonomi Islam mengenai prospek usaha pembuatan batu bata terhadap 

kesejateraan masyarakat di Kelurahan Purnama Kota Dumai telah sesuai 
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dengan prinsip ekonomi Islam. Karena tidak ada yang melanggar syariat 

agama Islam dalam sistem Pengelolaannya.
6
 

Penelitian yang dilakukan oleh Arfan Sulaimain memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini dalam hal objek penelitian yakni batu bata. Penelitian yang 

dilakukan oleh Arfan Sulaiman lebih berfokus terhadap tinjaun ekonomi Islam 

terhadap prospek batu bata yang ada dikelurahan Dumai. Perbedaan dalam 

penelitian ini yaitu studi kasus pada penelitian di atas mencangkup masyarakat 

sekecamatan, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan dalam sebuah desa 

khususnya Desa Laikaaha. Selain itu dalam penelitian ini membahas mengenai 

potensi usaha batu bata lebih tepatnya membahas mengenai kesesuaian sistem 

produksi batu bata dalam kajian produksi ekonomi Islam. 

2. Penelitian Skripsi Muhammad Bagus Wicaksono, yang berjudul “Potensi dan 

Preferensi Usaha Budidaya Buah Naga Sebagai Upaya Meningkatkan 

Pendapatan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Desa 

Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengabuan Kabupaten Lampung 

Tengah). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa potensi usaha buah naga 

yang ada di Desa Lempuyang Bandar berpotensi cocok ditanam di wilayah 

desa Lempuyang Bandar. Harga yang stabil dan prospek dari penjualan buah 

naga tersebut sangat bagus sesuai dengan minat masyarakat akan konsumsi 

buah naga. Usaha buah naga yang selama ini sudah dijalani mampu 

menambah penghasilan dari setiap pemilik usaha dan dari hasil budidaya 

                                                           
6
Arfan Sulaiman, Prospek Usaha Pembuatan Batu Bata Dalam Meningkatkan 

Kesejateraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pengusaha Batu Bata di 
Kelurahan Purnama Kota Dumai), Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Riau, 2012. 
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tersebut mampu meningkatkan taraf hidup keluarga menjadi lebih baik dari 

sebelum menanam/membudidayakan buah naga. Preferensi usaha budidaya 

buah naga yanag ada di Desa Lempuyang Bandar mengenai kegiatan usaha 

dengan tujuan sebagai upaya memambah pendapatan merupakan kemauan 

dari diri sendiri berdasarkan kemampuan, pengalaman dan kreatifitas yang 

dimiliki oleh pembudidaya. Usaha yang telah dilakukan oleh pengusaha 

pembudidaya buah naga merupakan preferensi masyarakat pembudidaya 

dalam memilih usaha buah naga untuk dikembangkan yang merupakan usaha 

yang baik dan halal yang memiliki tujuan dan penghidupan demi mendapatkan 

kekayaan yang mengandung maslahah (baik dan manfaat). Ini sesuai dengan 

para pembudidaya yang keseluruhannya beragama Islam. Manusia sebagai 

khalifah memiliki tujuan dalam meningkatkan pendapatan merupakan usaha 

yang baik karena meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan dorongan 

didalam Islam yang dapat memakmumurkan bumi beserta isinya. Manusia 

berkewajiban bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal sejalan 

dengan syari‟at Islam, terhindar dari unsur riba, gharar dan maisir. Keberadaan 

usaha buah naga ini telah mampu menambah pendapatan masyarakat di Desa 

Lampuyang Bandar.
7
 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bagus Wicaksono, memiliki 

kesamaan penelitian yakni mengenai potensi usaha terhadap pendapatan 

masyarakat. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini dalam hal objek 

                                                           
7
 Muhammad Bagus Wicaksono, Potensi Dan Preferensi Usaha Budidaya Buah Naga 

Sebagai Upaya Meningkatakan Pendapatan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi 
di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan Lampung, 2018. 
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penelitian. Objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bagus 

Wicaksono yaitu mengenai usaha budidaya buah naga, sedangkan dalam 

penelitian ini membahas mengenai usaha pembuatan batu bata. Penelitian ini 

juga berbeda dengan penelitian diatas dalam hal metode penelitian yang 

digunakan khususnya pada pengumpulan data serta teknis analisis data yang 

digunakan. 

3. Penelitian Skripsi Rahmayanti, yang berjudul “Analisis Yang Mempengaruhi 

Faktor-Faktor Produksi Batu Merah Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten 

Gowa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor modal, 

tenaga kerja dan luas lahan terhadap produksi batu merah di Kecamatan 

Bajeng Barat di Kabupaten Gowa. Pokok masalah yang diteliti yaitu faktor-

faktor yang mempengaruhi produksi batu merah. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor modal, tenaga kerja, dan luas lahan mempunyai 

pengaruh positif terhadap produksi batu batu merah di Kecamatan Bajeng 

Barat Kabupaten Gowa.
8
 

Penelitian diatas, memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti batu bata 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmyanti menggunakan metode 

penelitian kuantitaf dengan membahas faktor-faktor produksi yang 

mempengaruhi produksi batu bata. Sedangkan penelitian ini peneliti 

menggunakan medote penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini 

berorientasi pada pengusaha maupun pekerja batu bata Desa Laikaaha. Dalam 

penelitian ini peneliti mengamati potensi usaha pembuatan batu bata dalam 
                                                           

8
Rahmayanti, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Batu Merah Di 

Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitras 
Islam Alauddin Makassar, 2017. 
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meningkatkan pendapatan masyarakat di desa tersebut. Selain itu penulis juga 

mengamati aspek-aspek mengenai sistem produsksi batu bata dalam 

pandangan produksi ekonomi Islam.  

4. Penelitian Skripsi Resti Aryani dengan judul “Potensi Usaha Penjahit 

Pakaian Dalam meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Penjahit Pakaian Di Kecamatan Kuok)”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa usaha penjahit pakaian yang ada di Kecamatan Kuok 

memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat hal ini dapat 

dilihat dari modal, pendapatan, keterampilan dan pemasarannya, usaha 

penjahit pakaian iniu juga memliki berbagai kendala yaitu berhubungan 

dengan modal, alat perlengkapan penjahit, pemasaran serta pembukuan. 

Menurut pandangan Islam usaha penjahit pakaian di Kecamatan Kuok ini 

tidak dilarang selama tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir.
9
 

Penelitian diatas memiliki kesamaan yakni dalam hal untuk menegtahui 

potensi usaha dalam meningkatkan pendapatan. Penelitian di atas berbeda 

dalam hal  objek penelitian. Objek penelitian di atas yaitu mengenai usaha 

penjahit, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai usaha 

pembuatan batu bata. 

5. Penelitian Skripsi Siti Rohani dengan judul “Analisis Potensi UMKM Tahu 

dan Tempe Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Menurut Prespektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Bapak Marzuki di Desa Pekalongan)”. 

Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa potensi UMKM tahu dan tempe 
                                                           

9
 Resti Aryani, Potensi Usaha Penjahit Pakaian Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjahit Pakaian di Kecamatan Kuok), Skripsi 
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. 
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bapak marszuki di Desa Pekalongan dalam peningkatan pendapatan keluarga 

sangatlah potensial dilihat dari hasil usaha tiap bulannya, UMKM memiliki 

strategi. Strategi bertahan (survival) yang diterapkan oleh UMKM tahu dan 

tempe Bapak Marzuki di Desa Pekalongan pertama, strategi bertahan yang 

dilakukan dengan cara menjaga kepercayaan pelanggan, menjaga jaringan 

sosial, menjaga norma dan melakukan efisiensi biaya, waktu, manajemen 

keuangan, dan menyisihkan hasil usaha, mengenali minat pembeli dan 

menumbuhkan etos kerja yang baik. Kedua, faktor pendukung peningkatan 

jumlah pelanggan, bahan baku mudah diperoleh. Sedangkatn faktor 

penghambat yaitu kenaikkan harga.
10

 

Penelitian diatas memiliki kesamaan yakni dalam hal metodologi dan jenis 

penelitian yakni menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Perbedaan 

penelitian diatas dengan penelitian yang hendak penulis teliti yaitu dalam hal 

objek penelitian yang hendak diteliti. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Potensi Usaha 

a. Pengertian Potensi Usaha 

Sebelum lebih jauh mendefinisikan potensi usaha itu sendiri terlebih 

dahulu kita harus memahami arti dari masing-masing kata tersebut. Kata potensi 

usaha terdiri dari dua kata yaitu potensi dan usaha. Kata potensi berasal dari 

bahasa latin yaitu potentia yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan 

                                                           
10

Siti Rohani, Analisis Potensi UMKM Tahu dan Tempe Terhadap Peninkatan Pendapatan 
Keluarga Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Bapak Marzuki di Desa 
Pekalongan), Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung, 2018. 
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yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan.
11

 Dalam kamus ilmiah potensi 

diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya 

dan  kefungsian.
12

 Para ahli mendefinisikan potensi sebagai berikut, 

 Menurut madji (2007) mendefinisikan potensi adalah sebagai berikut: 

Potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan maupun daya yang 

mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang 

lebih besar. 

 Hal yang hampir senanda dinyatakan oleh Myles Munroe mendefinisikan 

potensi sebagai berikut: 

Potensi adalah suatu bentuk sumber daya atau kemapuan yang cukup besar 

namun kemampuan tersebut belum  tersingkap dan belum diaktifkan. Pendek 

kata, arti potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat 

tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih padahal sejatinya kita 

mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut.
13

 

 

Sedangkan menurut Endra K Pihadhi (2004) mendefinisikan potensi 

sebagai berikut: 

Potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi atau kemampuan yang 

terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi 

diri yang dimaksudkan disini suatu kekuatan yang masih terpendam yang 

berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam diri dan belum dimanfaatkan dan diolah.
14

 

 

Sedangkan usaha dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kegitan 

dengan mengerahkan tenaga atau pikiran untuk mencapai suatu maksud atau 

mencari keuntungan, berusaha bekerja untuk mencapai sesuatu. Dalam undang-

                                                           
11

Ensiklopedi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Pakhi 
Pamungkas, 1997), h. 358 

12
 Farida Hamid, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, (Surabaya: Apollo, tt), h. 504 

13

14
 https://www.kajianpustaka.com/2013/10/potensi-diri.html diakses pada 19 Oktober 

2019. 

https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-potensi/ diakses pada 19 
Oktober 2019. 
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undang wajib daftar perusahaan, dikatakan bahwasanya usaha adalah setiap 

tindakan atau perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang 

dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk memperoleh keuntungan atau 

laba. 

Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah Bussiness is the organized effort 

of individuals to produce and self for a profit, the goods and services that satisfy 

society’s needs. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu 

untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual 

barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat.
15

  

Menurut Yusuf Qardhawi usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk 

berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota 

tubuh ataupun akan untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara 

perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang 

lain.
16

 Banyak ayat-ayat Al-Qur‟an yang mengupas tentang kewajiban manusia 

untuk bekerja dengan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi  kebutuhan 

hidup.
17

  

 Berdasarkan uraian mengenai definisi potensi dan usaha diatas maka 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Potensi usaha adalah suatu bentuk 

kemampuan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu secara terorganisir  

                                                           
15

 Buchari Alma, Dasar-Dasar Etika Islam, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 89 
16

Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia 
Husin, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 104 

17
Husein Syahatan, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 62 
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untuk mendapatkan penghasilan berupa uang dengan memfaatkan sumber-sumber 

daya yang ada  secara ,maksimal bisa digali dan dikembangkan dimasa depan. 

b. Karakteristik Usaha Yang Potensial 

Memahami ciri ciri peluang usaha yang potensial dan baik untuk di 

jalankan serta memiliki nilai jual yang tinggi merupakan faktor penting yang 

harus diketahui dan wajib di cermati oleh siapapun yang akan merintis sebuah 

bisnis baru. Sebelum terjun menjalankan usaha, penting bagi seorang pebisnis 

untuk mengetahui apakah peluang usaha tersebut baik atau tidak. 

Menurut Retno Murti Setyorini Salah satu tolak ukur untuk memastikan 

sebuah peluang bisnis yang memiliki nilai jual adalah dengan membaca 

potensinya bisa dengan memakai analisis SWOT sehingga anda akan lebih mudah 

dalam memulai langkah berbisnis. Berikut adalah beberapa ciri usaha yang 

berpotensi baik untuk dikembangkan:
18

 

1) Punya nilai jual, usaha yang baik memiliki ciri nilai jual yang tinggi. Nilai jual 

yang tinggi ini bisa disebabkan gagasan-gagasan unik saat pendirian bisnis. 

Nilai jual secara langsung berhubungan dengan pasar. Tentunya, produk 

dengan nilai jual tinggi memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan produk 

sejenis. Keunikan bisa menjadi aspek yang sangat penting dalam 

mempengaruhi nilai penjualan. Maka, apabila ingin usaha memiliki nilai jual 

yang tinggi, pastikan terdapat keunikan baik dari strategi pemasaran, atau 

keunggulan lainnya. 

                                                           
18

Retno Multi Setyorini, Buku Saku Prakarya (Kerajinan), (Ponorogo, Uwais Inspirasi 
Indonesia, 2019), h. 35. 

https://centrausaha.com/strategi-iklan-efektif-efisien-pemasaran-bisnis-kecil/
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2) Bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya rill, maksudnya apa yang sudah 

direncanakan dan impikan benar-benar terealisasi. Akan percuma apabila 

memiliki ambisi dengan ide yang cemerlang tetapi itu hanya ada diangan-

angan saja. Dalam mewujudkannya menjadi nyata alias menjalankan usaha 

tersebut, diperlukan sikap fokus serta serius.  

3) Bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Usaha yang  dijalankan haruslah 

mampu bertahan lama dipasaran. Bertahan lamanya suatu usaha dipengaruhi 

pula dengan strategi pemasaran yang dibuat. Apabila usaha tersebut sempat 

melejit kemudian tidak bertahan dan malah menimbulkan kerugian tentu 

bukanlah jenis usaha yang baik. Maka dari itu usaha yang baik ialah usaha 

yang berkelanjutan. Selain itu usaha yang baik memiliki pangsa pasar dan 

mampu menghadapi persaingan. 

4) Bukan bisnis musiman, terkadang pada satu waktu muncul tren yang 

berkembang dimasyarakat yang kemudian disusul dengan menjamurnya usaha 

pada bidang tersebut. Dalam menjalankan usaha, ada baiknya 

mempertimbangkan tidak memilih usaha yang hanya ramai pada musim 

tertentu saja.  

5) Skala usaha bisa diperbesar, usaha yang baik adalah usaha yang bisa 

ditingkatkan dari waktu ke waktu. Tidak semua usaha dimulai langsung dalam 

skala besar. Sebagai contoh, awal pendirian usaha ia merupakan industri kecil 

atau industri skala rumah tangga, kemudian seiring berjalannya waktu ia 

menjadi industri skala menengah hingga akhirnya menjadi skala besar.  
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6) Modal memulainya tidak terlalu besar. Modal usaha memang diperlukan pada 

awal produksi atau memulai suatu usaha. Tetapi akan menjadi masalah apabila 

anda ternyata mengeluarkan modal terus menerus selama usaha. Seharusnya, 

modal awal  menghasilkan keuntungan bukan sebaliknya. Untuk menghindari 

hal tersebut, maka perlu dianalisis apakah harus mengganti ide ataukah 

mengganti cara berkerjanya. 

7) Bisnis tersebut profitable, maksudnya ialah bisnis yang dijalankan mampu 

menghasilkan keuntungan terus menerus secara signifikan. 

 Potensi usaha perlu didukung dengan adanya potensi sumber daya alam 

dan potensi sumber daya manusia yang ada diwilayah tersebut. Potensi sumber 

daya alam yaitu segala segala macam bentuk potensi yang terdapat dibumi yang  

bisa berguna bagi kelangsungan hidup manusia serta penduduk sekitar.
19

 

Sedangkan potensi sumber daya manusia adalah bentuk kekuatan yang sumber 

daya yang berasal dari manusia seperti keahlian, pengetahuan, perilaku, 

kemampuan, kecakapan, norma dan nilai, adat istiadat atau kondisi sosial budaya, 

lemabaga atau organisasi yang dibentuk yang bisa digali dan dikembangkan 

menjadi sebuah nilai tambah.
20

 

c. Pendapatan Dalam Islam 

Pendapatan merupakan semua permintaan seseorang sebagai balas jasa 

dari proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa maupun 

                                                           
19

Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), cet.ke-2, 
h. 224. 

20
 Jamal Ma’mur, Manajemen Sekolah, (Yogyakarta: Diva Pres, 2012), h. 46. 
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laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan pada proses produksi.
21

 

Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha atau 

kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa barang 

dan jasa. Dapat diartikan bahwa pendapatan adalah suatu yang bernilai ekonomi 

yang diperoleh dari suatu kegiatan ekonomi sehingga menghasilkan dalam hal ini 

uang. Pendapatan berbeda dengan upah, pendapatan yang hasilnya tidak 

ditentukan oleh waktu, sedangkan upah biasanya ditentukan oleh waktu dan 

dirundingkan. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha 

atau sebagainya).
22

 Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang 

yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk 

upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.
23

 Menurut ilmu ekonomi 

pendapatan merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam 

satu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama padaakhir periode seperti 

keadaan semula.
24

 

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu 

daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah. Dapat dikatakan bahwa 

kemajuan dan kesejateraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi 

maka akan disimpan pada bank yang tujuannya untuk berjaga-jaga apabila baik 

kemajuan di bidang pendidikan, produksi dan sebagainya mempengaruhi tingkat 

                                                           
21

Yuliana sudremi, Pengetahuan Sosial Ekonomi kelas X, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), h. 

133. 
22

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2008), h. 185 
23

BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230 
24

 Lihat Nurul Huda Dkk, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 
21 
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tabungan masyarakat. demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu 

daerah relatif tinggi, maka tingkat kemajuan daerah tersebut tinggi pula. 

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan 

keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman 

berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha 

seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena 

seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam  meningkatkan 

aktivitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan 

masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina 

kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, 

ketepatan dalam peembangunan modal kerja diharapkan dapat memberikan 

konstribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan 

sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan 

optimal. 

Adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:
25

 

a) Kesempatan kerja yang tersedia. Semakin banyak kesempatan kerja yang 

tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil 

kerja tersebut. 

b) Kecakapan dan keahlian. Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi 

akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya 

berpengaruh pula terhadap penghasilan. 
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c) Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang 

diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, 

semakin besar pula penghasilan yang diperoleh. 

d) Keuletan bekerja. Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan. 

Keberanian untuk menghadapin segala macam tantangan. Bila saat 

menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai  bekal 

untuk meniti kearah kesuksesan dan keberhasilan. 

e) Banyak sedikitnya modal yang digunakan. Besar kecilnya usaha yang 

dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang 

dipergunakan. 

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang 

dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai 

perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atau masalah 

upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para 

majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat 

dalam surah Al-Baqarah ayat 279. 

ََ فَإِن ِ ٌّ ٔاْ ِِبَۡرٖب  َذُُ
ۡ
ٔاْ فَأ ًۡ َتۡفَػيُ ِ  ىَّ ًۡ رُُءوُس  ۖۦ  َورَُ ِٔوِ  ٱَّ ًۡ فَيَُك  ِإَون تُبُۡت

َٔن  ٍُ َٔن َوََل ُتۡظيَ ٍُ ًۡ ََل َتۡظيِ َٰىُِك َو ٌۡ   ٢٧٩أَ
Terjemahnya: 

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.Dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al-Baqarah [2]: 279)
26
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Pendapatan masyarakat secara Islam adalah perolehan barang, uang yang 

diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan aturan yang 

bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang merata sebagai suatu 

sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya 

berkuranngnya kesenjangan merupakan tolak ukur pembangunan. Bekerja dapat 

membuat seseorang memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang 

dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap 

pendapatan yang diterima untuk  memenuhi kebutuhan hidup, mulai kebutuhan 

sandang pangan, papan beragam kebutuhan lainnya. 

Istilah pendapatan atau keuntungan adalah sinonim dengan istilah laba 

dalam bahasa indonesia, profit dalam bahasa inggris dan ribh dalam bahasa arab, 

menurut ulama malikiyah, pendapatan bersih atau laba dibagi menjadi tiga macam 

yaitu: 

a. Ar-Ribh At-Tijari (laba usaha), Ribh tijari dapat diartikan sebagai pertambahan 

pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari 

proses barter atau perjalanan bisnis. Dalam hal ini termasuk laba hakiki sebab 

laba itu muncul karena proses jual beli. 

b. Al-Ghallah, yaitu pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum 

penjualan 
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c. Al-Faidah, yaitu pertambahan pada barang milik yang ditandai dengan 

perbedaan antara harga waktu pembelian dan penjualan, yaitu sesuatu yang 

baru berkembang dari barang-barang yang dimiliki.
27

 

2.  Teori Produksi Ekonomi Islam 

a. Pengertian Produksi Dalam Islam 

Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha 

keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi yang diperbolehkan 

agar manusia mengeksplorasi kekayaan yang alam halalkan. Islam menghargai 

seseorang yang mengolah bahan baku, dalam hal ini kayu dijadikan sebagai bahan 

bakar kemudian menyedekahkan atau menjual sehingga manusia dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya (hadist Muslim) atau untuk meningkatkan ekonomi untuk 

mencukupi kebutuhannya. 

Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padanan kata „produksi‟ dalam 

bahasa Arab dengan kata al-intaj, yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu 

sil’atin  (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau khidmatu mu‟ayyanatin bi 

istkhdami muzayyajin min „anashir al-inta dhamina itharu zamanin muhaddadin 

(pelayan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-

unsur produksi yang terbingkai  dalam waktu yang terbatas). Pandangan Rawwas 

mewakili beberapa definisi yang ditawarkan oleh pemikir ekonomi lain.
28

 

Produksi dalam pandangannya, harus mengacu pada nilai utility dan masih 

dalam bingkai nilai halal, serta tidak membahayakan bagi diri seseorang ataupun 
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sekelompok masyarakat. dalam hal ini, Abdurrahman merefleksikan pemikirannya 

dengan mengacu pada firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 219 

yang menjelaskan tentang pertanyaan dari manfaat (memproduksi) khamar.
29

 

 َِ ئََُُم َغ رِ ۞يَۡس َٔ ٍۡ ۡ ِ ِ   وَ  ۡٱَ ٍَ ۡ آ  ٱ ٍَ ُٓ ٍُ َِّاِس ِإَوۡث َنَٰفُِع ٱِي ٌَ ًٞ َنترِيٞ َو آ إِثۡ ٍَ ِٓ  كُۡو فِي
اَذا يُِفُِلَٔنۖۦ كُِو  ٌَ ئََُُم  اۗ َويَۡس َٔ ٍَ ِٓ ۡفػِ ٌَِ جَّ ۡكََبُ 

َ
ۗ أ َٔ ُ  ىَۡػۡف ُ  َنَذَٰٱَِم يُبَّّيِ   ٱَّ

 ًُ ًۡ َتَتَ   ٱٓأَۡلَِٰ  ىَُك ُرونَ  ىََػيَُّك   ٢١٩ نَّ
Terjemahnya: 

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 

dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu 

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu 

berfikir” (QS. Al-Baqarah: 219)
30

 

Sedangkan P3EI UII mendefinisikan produksi adalah proses mencari, 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya menjadi output dalam rangka 

meningkatkan maslahah bagi manusia. Produksi juga mencapai aspek tujuan 

kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses 

dan hasilnya.
31

 

 Produksi dalam prespektif Islam tidak hanya berorientasi untuk 

memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, meskipun mencari 

keuntungan tidak dilarang. Bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar 

untuk dikonsumsi sendiri atau dijual dipasar, tetapi lebih jauh menekan bahwa 

setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Agar  mampu 

mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus melampaui 
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surplus untuk mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan fianansial, 

sehingga bisa berkonstribusi bagi kehidupan sosial. 

 Melalui konsep inilah, kegiatan produksi harus bergerak keatas dua garis 

optimalisasi. Tingkat optimalisasi pertama adalah mengupayakan berfungsi 

sumber daya insan kearah pencapaian kondisi full employment, di mana setiap 

orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang „udzur syar’i 

seperti sakit dan lumpuh. 

 Optimalisasi berikutnya adalah dalam memproduksi kebutuhan primer 

(dhaririyyat), lalu kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan kebutuhan tersier 

(tahsiniyyat) secara porposional. Tentu saja Islam harus harus memastikan hanya 

memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat bagi masyaraka (thayyib). Target 

yang harus dicapai secara bertahap adalah kecukupan setiap individu, 

swasembada ekonomi umat dan konstribusi untuk mencukupi umat dan bangsa 

lain.
32

 

 Ini tercermin dalam QS. Al-Hadid [57] ayat: 7 

 ْ ٔا ُِ ٌِ ِ  ِب َءا ِّ  َ    َورَُ ِٔوِ  ٱَّ ۡ َتۡ يَفَِّي فِي ٌُّم ا َ َػيَُكً  ٍَّ ٔاْ ِ  ُفُِل
َ
ََ  َوأ ِي ٔاْ  ٱَّ ُِ ٌَ  َءا

ۡ ٞر َنترِيٞ 
َ
ًۡ أ ُٓ َ ٔاْ ٱ َُفُل

َ
ًۡ َوأ   ٧ٌُِِك

Terjemahnya: 

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian 

dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.Maka orang-

orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya 

memperoleh pahala yang besar” (QS. Al-Hadid [57]: 7)
33
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Al-Quran juga telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap 

kegiatan produksi. Dalam Al-Quran dan sunnah rosul banyak dicontohkan 

bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari 

penghidupan agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik 

seperti dalam Al-Quran surah al-Qashash [28]: 73. 

ٌَِ ًُ   رَّۡ َتِِّ َو َۡو  َ َػَو ىَُك ارَ  وَ  ٱَّ َٓ ٌَِ فَۡ يِِّ  ٱَّ ٔاْ  ٔاْ فِيِّ َوِ َبَۡتُ  ُِ    ىِ َۡ ُه
ًۡ تَۡشُهُروَن    ٧٣َوىََػيَُّك

Terjemahnya: 

“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya 

kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari 

karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya”
34

 

Ayat ini menunjukkan bahwa, mementingkan kegiatan produksi 

merupakan prinsip yang mendasar dalam ekonomi Islam. Kegiatan produksi 

mengerucut pada manusia dan eksistensinya, pemerataan kesejateraan yang 

dilandasi oleh keadilan dan kemashlahatan bagi seluruh manusia dimuka bumi. 

Dengan demikian, kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus 

jadi target fokus dan target dari kegiatan produksi.
35

 Rasulullah SAW Bersabda: 

 

 

    36 
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Artinya: 

Dari al-Miqdam ra, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada seseorang 

yang tidak memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil 

usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi daud a.s, memakan 

makanan dari hasil usahanya sendiri. (HR. Bukhari) 

 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa konsumsi terbaik adalah konsumsi 

yang berasal atau diolah menggunakan kemampuan/usaha sendiri. Dengan 

demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa produksi bukan hanya menghasilkan 

suatu barang atau jasa namun juga penciptaan dan peningkatan manfaat, yaitu 

kemampuan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.
37

 

b. Prinsip Produksi Dalam Islam 

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa 

yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah 

proses mentraformasi input menjadi output M.N Siddiqi berpendapat, bahwa 

produksi merupakan penyedian barang dan jasa dengan memperhatikan nilai 

keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
38

 

Muhammad Abdul Mannan mengemukan, prinsip fundamental yang harus 

selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. 

Keunikan konsep islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada 

pertimbangan kesejahteraan umum yang lebih luas yang menekankan persoalan 

moral, pendidikan, agama, dan persoalan lainnya. Kesejahteraan ekonomi yang 

dimaksudkan M.A. Mannan adalah pertambahannya pendapatan yang diakibatkan 

oleh peningkatan produksi dari pemanfaatan sumber daya secara maksimal, baik 
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sumber daya manusia maupun sumber daya alam dalam proses produksi. 

Perbaikan sistem produksi dalam islam, tidak hanya berarti peningkatan 

pendapatan yang dapat diukur dengan uang, tetapi juga dengan perbaikan dalam 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan manusia dengan tetap memperhatikan 

tuntunan Islam dalam konsumsi. Oleh karena itu, kenaikan volume produksi saja 

tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimal, dan mutu barang-

barang produksi yang tunduk pada peraturan syariah harus diperhitungkan dalam 

menentukan kesejahteraan ekonomi. Demikian pula, harus diperhitunhkan 

akhibat-akhibat yang tidak menguntungkan yang akan terjadi dalam hubungannya 

dengan perkembangan produk-produk terlarang. 

c. Tujuan Produksi Dalam Islam 

Produksi dalam Islam semata-mata hanya ingin memaksimalisai 

keuntungan dunia, kan tetapi yang lebih penting adalah memaksimalisasi 

keuntungan di akhirat. Menurut Nejatullah, tujuan produksi dalam Islam yaitu 

memenuhi kebutuhan diri secara wajar, memenuhi kebutuhan masyarakat, 

keperluan masa depan, keperluan generasi akan datang, dan pelayanan terhadap 

masyarakat. dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan 

membawa kebajikan bagi masyarakat maka produsen telah bertindak Islami. 

 Produksi barang dan jasa yang dilakukan seorang Muslim untuk 

memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam maupun harta, 

dan dipersiapkan untuk dimanfaatkan oleh pelakunya sendiri atau oleh umat 

Islam. Hadis tersebut selain menunjukan hubungan erat  antara kegiatan produksi 

dan manfaat yang terdapat di dalamnya, juga mengajarkan bahwa dalam rangka 
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mengelola sumber daya dalam tujuan berproduksi, maka dianjurkan untuk bekerja 

sama dengan orang yang memiliki keahlian dibidang tersebut.
39

 

Ini berarti bahwa manusia diharapkan ikut campur dalam proses-proses 

untuk mengubah dunia dari apa adanya menjadi apa yang seharusnya. Sejalan 

dengan berlakunya hukum alam (sunatullah), alam telah dirangcang oleh alam 

untuk tunduk pada kepentingan manusia, dirangcang dan dimaksudkan untuk 

memenuhi kesejateraan manusia. Selain itu, tujuan konsumen  dalam 

mengonsumsi barang an jasa dalam prespektif ekonomi Islam adalah mencari 

maslahah maksimum dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, 

kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan 

maslahahn maksimum bagi konsumen.
40

 

Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok umat 

manusia dan berusaha agar setiap orang agar dapat hidup dengan layak, sesuia 

dengan martabatnya sebagai khalifah Allah. Dengan kata lain, tujuan produksi 

adalah tercapainya kesejateraan ekonomi. menurut M.A. Mannan sebagaimana 

yang dikutip oleh Eko Suprayitno, dalam sistem produksi ekonomi Islam, konsep 

kesejateraan ekonomi digunakan dengan cara yang luas  dengan bertambahnya 

pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi melalui pemanfaatan 

sumber-sumber daya secara maksimum baik manusia maupun alam  (benda) serta 

ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi. Dengan demikian, 

semakin bertambahnya income pendapatan manusia dan semakin banyaknya 
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manusia yang terlibat dalam banyaknya kegiatan produksi maka kesejateraan 

manusia akan terwujud secara lebih luas.
41

 

Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi aalah meningkatkan 

kemaslahatan yang biasa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya: 

1) Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat 

2) Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya 

3) Menyiapkan persediaan barang/jasa dimasa depan 

4) Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.
42

 

d. Faktor-Faktor Produksi Dalam Ekonomi Islam 

Pembahasan tentang faktor produksi dalam ekonomi Islam, menurut 

A.H.M Sadeq, belum ada kesepakatan diantara penulis-penulis Muslim. Sebagian 

mereka menyebutkan empat faktor produksi sumberdaya alam, sumber daya 

manusia, modal dan manajemen. Dan yang lain berpendapat bahwa faktor 

produksi hanya tiga: sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal.
43

 

Hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang 

dihasilkan dinamakan dengan fungsi produksi. Faktor produksi dapat dibedakan 

ke dalam empat golongan yaitu, tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. 

1)  Tanah (Sumber Daya Alam) 

Allah menciptakan alam didalamnya mengandung banyak sekali kekayaan 

yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Manusia sebagai makhluk Allah hanya bisa 

mengubah kekayaan tersebut menjadi barang kapital atau oemenuhan yang lain. 

                                                           
41

 Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 2015), 
h. 73 

42
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 233. 
43

 Lihat A.H.M. Sadeq, Islamic Ekonomic (Lahore: Dar at-Taaruf, 1981), h. 51. 



34 
 

 
 

Menurut ekonomi Islam, jika alam dikembangkan dengan kemampuan dan 

teknologi yang baik, maka alam dan kekayaan yang terkandung didalamnya tidak 

akan terbatas, berbeda dengan pandangan ilmu konvensional menyatakan 

kekayaan terbatas. Islam memandang kebutuhan manusia bersifat dan hawa nafsu 

mereka yang tidak terbatas. 

 Sumber daya alam diciptakan Allah dikelola oleh umat manusia.Seluruh 

isi bumi, secara sengaja diciptakan oleh-Nya untuk kepentingan dan kebutuhan 

manusia. Allah berfirman:  

ِي َٔ ٱَّ ا ِِف ُْ ٌَّ  ِۡر  َخيََق ىَُكً 
َ
ًَّ  ۡٱ ىٰٓى  ََجِيٗػا ُث َٔ آءِ  إََِل  ۡ َت ٍَ ََّ  ٱ َّ ُٓ َٰ ى َّٔ  فََ 

 ًٞ ٍء َغيِي َٔ ةُِكّوِ ََشۡ ُْ َٰٖتٖۚ َو   ٢٩َ ۡتَع َ َمََٰو
Terjemahnya: 

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 

berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia 

Maha Mengetahui segala sesuatu”(QS. Al-Baqarah [2]: 29)
44

 

Tanah merupakan sumber daya alam yang diperuntukan bagi manusia agar 

diolah sehingga dapat menjadi lahan produktif.Sejak diciptakan dan ditempatkan 

di bumi, manusia pertama, yaitu Adam dan istrinya, Hawa, telah memulai kerja 

mengolah tanah yang dapat menumbuhkan dan memproduksi tanam-tanaman dan 

tumbuh-tumbuhan.Allah menempatkan mereka berdua dibumi sebagai tempat 

untuk hidup sampai ajal menjemput. Allah berfirman:  

 َُ ۡيَ َٰ ا ٱشَّ ٍَ ُٓ َّ َزٱ
َ
َِا فَأ ِّ  َوكُيۡ ا ََكَُا فِي ٍَّ ا ِ  ٍَ ُٓ ۡخرََ 

َ
ا فَأ َٓ ِۡ ْ  َع ٔا تُِ  ْۡ   

ًۡ ِِف  ۖۦ َوىَُك ًۡ ِِلَۡػٍض َغُدّوٞ  ِۡر َبۡػُ ُك
َ
َتٌَٰع إََِلَٰ ِحّٖي  ۡٱ ٌَ   ٣٦ ُ ۡ َتَلّرٞ َو
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Terjemahnya: 

“Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari 

keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu 

menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, 

dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan"(QS. Al-Baqarah [2]: 

36)
45

 

 Konsep tanah sebagai sumber daya alam mengandung arti yang luas 

termasuk semua sumber daya yang dapat diperoleh oleh udara,laut, gunung, 

sampai dengan keadaan geografis, angin, dan iklim terkandung dalam cakupan 

makna tanah. Menurut Suherman Rosyidi, tanah bukanlah sekedar tanah untuk 

ditanam atau ditinggali saja, tetapi termasuk pula didalamnya sumber daya alam. 

pada hakikatnya seluruh alam ini memberikan faedah kepada manusia dan mereka 

boleh menggunakan sumber daya alam yang tersembunyi dan berpotensi untuk 

memuaskan keinginan manusia yang sesungguhnya tidak terbatas. 

 Jelasnya, tanah (land) yang merupakan sumber alam meliputi segala 

sesuatu yang ada di dalam, diluar, ataupun disekitar bumi yang menjadi sumber-

sumber ekonomi, seperti pertambangan pasir, tanah pertanian, sungai, dan lain 

sebagainya. 

2) Tenaga Kerja 

Allah menciptakan manusia dengan maksud agar memakmurkan bumi, 

dalam arti mereka memanfatkan sumber daya alam dibumi dan menjadi tenaga-

tenaga yang bertugas mengelola dan memproduksi hasil-hasil bumi sehingga 

tercapai kesejateraan hidup.
46

 

Allah berfirman dalam surah Al Hud ayat 61: 
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ِٔۡم  ََٰل ًۡ َصَٰيِٗحاۚ كَاَل ٓأَۡل ُْ َخا
َ
َٔد أ ٍُ َ ۞ِإَوََلَٰ َث ٍّ َ رۡيُهُ  ۡعُتُدواْ ٱَّ َٰ َۡ إَِ  ِ ٌّ ا ىَُكً  ٌَ   ۖۦ  

 ََ ِ ٌّ ُكً 
َ
نَشأ

َ
َٔ أ  ِۡر ُْ

َ
ًۡ  وَ  ۡٱ َرُ  ٍَ ا َ   ۡ َتۡػ َٓ ٔٓاْ إَِٱِّٖۡۚ إِنَّ َرّّبِ  ۡ َتۡ فُِروهُ  فِي ًَّ تُُٔب  ُث

ِيٞب    ٦١كَرِيٞب ُّمُّم
Terjemahnya: 

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: 

"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 

Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)" (QS. Al-Hud [11]: 61)
47

 

Dalam ayat diatas, kata kunci dari faktor produksi sumber daya manusia 

terdapat dalam kata wasta’marakun yang berarti kamu memakmurkannya. Disini 

manusia sebagai khalifah dimuka bumi diharapkan oleh Allah untuk menjadi 

pemakmur bumi dalam pemanfaatan tanah dan alam. Kata pemakmur 

mengidentifikasikan manusia yang selalu menjadikan alam ini makmur dan tidak 

menjadi perusak atau menjadi pengeksploitasi alam secara tidak bertanggung 

jawab. Menurut Ahmad ibn „Ali al-Jashshassh, ayat tersebut menunjukkan bahwa 

umat manusia wajib mngelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan.
48

 

Tenaga kerja merupakan human Capital bagi suatu perusahaan.Diberbagi 

macam jenis produksi, tenaga kerja merupakan asset bagi keberhasilan suatu 

perusahaan.Kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia 

yang ada di dalamnya, termasuk diantaranya kinerja para tenaga kerja. 
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Tenaga kerja manusia dapat diklarifikasikan menurut tingkatannya 

(kualitasnya) yang terbagi atas: 

a) Tenaga kerja terdidik (Skilled Labour), adalah tenaga kerja yang memperoleh 

pendidikan baik formal maupun non formal, seperti guru, dokter, pengacara, 

akuntan, psikologi, peneliti. 

b) Tenaga kerja terlatih (Trained Labour), adalah tenaga kerja yang memperoleh 

keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. Misalnya montir, tukang kayu, 

tukang ukir, sopir, teknisi. 

c) Tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih (Unskilled and untrained 

labour), adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani daripada 

ruhani, seperti tenaga kuli pikul, tukang sapu, pemulung, dna buruh tani.
49

 

3) Modal 

Suatu system ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam system itu 

bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, 

produksi dan distribusi. Dengan alasan inilah, modal telah menduduki tempat 

yang khusus dalam ilmu ekonomi Islam. Dalam hal ini kita cenderung 

menganggap modal “sarana produksi yang menghasilkan” tidak sebagai faktor 

produksi pokok, melainkan sebagai perwujudan tanah dan tenaga kerja 

sesudahnya. Pada kenyataannya modal dihasilkan oleh pemakaian tenaga kerja 

dan penggunaan sumber-sumber daya alam.Dalam karya-karya Wicksell, hal ini 

adalah suatu keseluruhan tunggal yang terpadu dari tanah dan tenaga kerja yang 

tersimpan, tertumpuk bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu dalam suatu 
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masyarakat bebas bunga, modal dapat diperlakukan dalam pengertian yang 

digunakan dalam produksi kapitalistik.
50

 

Modal memiliki tempat yang spesifik.Dalam masalah modal, ekonomi 

Islam memandang modal harus bebas dari bunga. M. A. Mannan berpendapat, 

bahwa modal adalah sarana produksi yang menghasilkan, bukan sebagai factor 

produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga 

kerja. Semua benda yang mengahsilkan pendapatan selain tanah harus dianggap 

sebagai modal termasuk barang-barang milik umum.Islam mengatur pengelolaan 

modal sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang 

miskin, dan orang yang kekurangan dengan aturan, bahwa modal tidak dibenarkan 

dalam menumpuk hanya disegelintir orang kaya semata. 

Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang 

dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal menurut pengertian 

ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan 

prodak lebih lanjut. 

4) Kewirausahaan 

Faktor kewirausahaan adalah keahlian  atau keterampilan yang digunakan 

seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produk. 

Sumber daya pengusaha yang disebut juga kewirausahaan.Beperan 

mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka 

meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien.Pengusaha 

berkaitan dengan manajemen. Sebagai pemicu proses produksi, pengusaha perlu 
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memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk mengatur dan  

mengkombinasikan faktor-faktor produksi, pengusaha harus mempunyai 

kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan 

usaha. 

 Organisasi sebagai faktor produksi dalam ekonomi Islam berbeda dengan 

konsep organisasi dalam ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi Islam, 

organisasi sebagai faktor produksi yang mempunyai ciri-ciri yaitu pertama, dalam 

ekonomi Islam produksi lebih didasarakan pada equity based (kekayaan) daripada 

load based (pinjaman). Para manager cnderung mengelola perusahaan dengan 

prinsip membagi deviden di kalangan pemegang saham atau berbagi hasil dengan 

mitra usaha. Sifat organisasi cenderung dilakukan dalam bentuk investasi 

mudharobah dan musyarakah dalam bentuk lainnya. 

 Kedua, sebagai akibatnya, pengertian tentang keuntungan biasa 

mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Islam karena bunga 

pada modal tidak dapat dikenakan lagi. Modal manusia yang diberikan oleh 

manager harus di integrasikan dengan modal yang berbentuk uang. Dengan 

demikian pengusaha penanaman modal yang berbentuk uang. Dengan  demikian 

pengusaha penanaman modal dan usahawan menjadi bagian terpadu dalam 

organisasi dimana keuntungan biasa menjadi keuntungan bersama. Dimensi 

tambahan pengalaman perusahaan lagi-lagi bersifat khas karena pentingnya 

perilaku Islam yang mengutamakan kepentingan orang lain dalam mempengaruhi 

perilaku produsen dalam masyarakat Islam. Perilaku mengutamakan kepentingan 

orang lain yang begitu dipentingkan Islam, mungkin berbeda dalam kekayaan dan 
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siasat pengelolaannya, kecuali bila secara kebetulan perilaku sebenarnya dari 

organisasi berikut serupa dengan tindakan yang diperlukan dalam memaksimalkan 

keuntungan. Hal ini tidak berarti bahwa manajemen berusaha untuk mencari laba 

disuatu kerangka Islami. Arti yang sesunguhnya ialah bahwa oraganisasi Islam 

sebagai faktor faktor produksi berbeda dari mitra imbangannya dalam ilmu 

ekonomi sekular, baik pada tingkatan konseptual maupun pada tingkatan 

operasional dalam usaha menyelaraskan banyaknya tujuan yang tunduk pada 

kendala-kendala keuntungan. 

 Ketiga, karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas 

moral, ketetapan dan kejujuran dalam perakunan (accounting) barangkali jauh 

lebih diperlukan daripada dalam organisasi sekular mana saja, yang para pemilik 

modalnya mungkin bukan merupakan bagian dari manajemen. Islam menekankan 

kejujuran, ketepatan dan kesungguhan dalam urusan perdagangan, karena hal ini 

mengurangin biaya penyediaan (supervisi) dan pengawasan. 

 Yang terakhir, adalah bahwa faktor manusia dalam produksi dan strategi 

usaha barangkali mempunyai signifikansi lebih diakui dibandingkan dengan 

strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan 

suatu penjualan.
51

 

C.  Kerangka Pikir 

Berwirausaha dan mengembangkan potensi yang ada sangat dianjurkan 

oleh Islam. Hal ini di buktikan dengan adanya dalil dalil Al-Quran tentang bekerja 
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keras dan mengembangkan potensi yang ada, salah satunya ada di dalam Q.S Al-

Jumu‟ah ayat 10: 

ةُ  كُِ َيِ  فَإَِذا َٰٔ يَ ْ  َ   ٱلَّ وا  ِۡر  ِِف  ُ َِ ُ
َ
ْ  وَ  ۡٱ ٔا ٌَِ فَۡ ِو  ۡبَتُ    ِ َ  وَ  ٱَّ   ۡذُنُرواْ ٱَّ

ًۡ ُتۡفيُِحَٔن    ١٠َنثرِٗيا ىََّػيَُّك
Terjemahnya:  

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung” (Q.S Al-Jumu‟ah: 10)
52

 

 Salah satu sumber motivasi manusia dan perjuangan untuk hidup yang 

lebih baik yakni dengan berproduksi, selain dapat membantu mensejaterahkan 

masyarakat secara tidak langsung pula dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Mannan bahwasanya salah 

satu tolak ukur untuk bisa melihat tatanan masyarakat yang sejaterah adalah 

dengan melihat tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri. Maka dengan itu 

berwirausaha merupakan hal yang patut dilakukan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan. 

 Dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang ada perlu adanya 

pemahaman tentang produksi itu sendiri. Produksi dalam prespektif ekonomi 

Islam merupakan proses mencari, mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Segala usaha 

yang dilakukan bersifat ketuhanan (ilahiah, Iqtishadun’aqdiyyan) yang 

didalamnya akan dimintakan pertanggung jawaban. Islam tidak pernah 

memprediksi kemungkinan adanya pemisahan antara akhlak dan ekonomi, al-
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munnah didasarkan pada kenyataan bahwa Al-Quran dan Al-hadist yang 

keduanya dijadikan sumber asasi ekonomi, Islam mengajarkan umatnya supaya 

berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi.  
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Gambar 1.  Kerangka Pikir 
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