
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan 

menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang 

mampu. Lebih dari itu Allah swt; akan memberi balasan yang setimpal yang 

sesuai dengan amal (kerja), sebagaiamana firman Allah swt; dalam QS al-

Ahqaf/46:19. 

ا َعِملُْوا َوِليَُوفِِّيٌَهْم اَْعَمالَُهْم الَ يُْظلَُمْونَ َوِلٌكِلِّ َدرَ  مِّ َجٌت ِمِّ  

Terjemahnya :   

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang 

telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan 

perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan. 

Al-Qur’an menanamkan kesadaran bahwa dengan bekerja berarti kita 

merealisasikan fungsi kehambaan kita kepada Allah swt; dan menempuh 

jalan menuju ridha-Nya, mengangkat harga diri, meningkatkan taraf hidup, 

dan memberi manfaat kepada sesama manusia (Abdul Haziz, 2010:48). Al-

Qur’an juga mengatur kegiatan kehidupan atau muamalah termasuk juga 

etika perdagangan, penjualan atau pemasaran. 

Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

penciptaan/pembuatan barang, jasa atau kombinasinya, melalui proses 

transformasi dari masukan sumber daya produksi menjadi keluaran yang 

diinginkan.  

Manajemen pada dasarnya merupakan proses pengambilan 



 
 

 
 

keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pengorganisasian pengarahan 

dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sejalan 

dengan itu maka manajemen produksi merupakan proses pengambilan 

keputusan di dalam usaha untuk menghasilkan barang atau jasa sehingga tepat 

sasaran yang berupa tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dengan biaya yang 

efisien, oleh karena itu manajemen produksi mengkaji pengambilan 

keputusan dalam fungsi produksi. Melalui kegiatan produksi segala sumber 

daya masukkan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang 

memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang jadi, 

barang setengah jadi dan jasa. Oleh karena itu, kegiatan produksi menjadi 

salah satu fungsi utama perusahaan dalam berbisnis. 

Ukuran utama yang digunakan untuk mengukur kinerja dari 

manajemen produksi adalah produktivitas. Hal ini dikarenakan bahwa 

produktivitas merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya 

diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam proses 

manajemen produksi tentu ada unsur-unsur yang harus ada, baik unsur pokok 

maupaun sarana untuk menunjangnya. Unsur-unsur manajemen tersebut 

adalah man (orang), money (uang), materials (materi), machine (mesin), 

method (metode), market (pasar) ( Fathul Aminudin Aziz, 2012:5). 

Menurut ahli ekonomi, faktor produksi terdiri atas empat macam 

yaitu tenaga alam, tenaga modal, tenaga manusia dan kecakapan mengatur 

(entrepreneur) (Abdullah Zakiy Al-Kaaf dan Maman Abd. Djaliel, 2002:12). 

Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi (input) dan 

hasil produksi (output). Hal ini berarti bahwa produksi hanya bisa dilakukan 



 
 

 
 

dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimaksud, bila faktor 

produksi tidak ada maka tidak ada proses produksi.  

Pertumbuhan industri menengah berkembang mewarnai 

perekonomian di daerah. Salah satunya adalah industri makanan atau kuliner 

dimana keberadaannya menjadi salah satu solusi mengatasi angka 

pengangguran sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. Di tengah 

dinamika ekonomi global yang terus-menerus berubah Indonesia juga 

mengalami krisis ekonomi. Hal ini juga mempengaruhi kondisi pasar yang 

semakin tidak menentu. Dengan daya beli konsumen yang cenderung naik 

turun tidak menyurutkan industri yang ada untuk tetap bertahan. Namun tidak 

sedikit industri yang menutup usaha dan mengalami kendala seperti sumber 

daya yang tidak memadai serta keterbatasan modal. 

Dewasa ini home industri yang banyak mengalami perkembangan 

secara pesat ialah home industri yang memproduksi kuliner atau makanan. 

Seperti halnya produsen jipang. Meskipun jipang bukanlah termasuk 

makanan pokok, namun jipang makanan sekunder yang memiliki nilai 

tambah yang sangat terasa nikmatnya pada lidah kebanyakan masyarakat 

Indonesia. Jipang ini mudah didapatkan khususnya di warung-warung 

maupun toko-toko di wilayah Kabupaten Kolaka khususnya di Kecamatan 

Samaturu. Namun tidak hanya memiliki konsumen di wilayah Kecamatan 

Samaturu saja, kini jipang ini sudah memiliki konsumen di luar wilayah 

Kecamatan Samaturu seperti di Kolaka Utara dan Kolaka. Semakin 

bertambahnya konsumen jipang ini sangatlah dipengaruhi oleh kualitas 

produk yang konsisten, artinya dari rasa, maupun ukuran dari produk itu 



 
 

 
 

sendiri tidak mengalami perubahan. Sehingga para pelanggan tetap setia 

untuk selalu mengkonsusmsi produk  jipang ini. 

Desa Wowa Tamboli merupakan salah satu Desa yang berada di 

Kecamatan Samaturu yang memiliki usaha home industri. Home industri 

jipang bisa menanggung hidup masyarakat sekitar home industri. Selain itu 

sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai petani dan nelayan. Uniknya 

home industri jipang Salsa Bila yang berada di desa wowa tamboli kecamatan 

samaturu ini pemasarannya sudah menyebar di kolaka dan kolaka utara. Hal 

ini tidak terlepas dari manajemen produksi yang baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

kegiatan produksi pada home industri jipang khususnya di Desa Wowa 

Tamboli Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka dengan mengangkat judul 

penelitian “Manajemen Produksi Pada Home Industri Jipang Salsa Bila Di 

Desa Wowa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam”.  

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah melihat manajemen produksi 

Home Industri Jipang dan melihat tinjauan ekonomi Islam terhadap 

manajemen produksi  home industri jipang Salsa Bila di Desa Wowa Tamboli 

Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 



 
 

 
 

1. Bagaimana manajemen produksi home industri jipang Salsa Bila di Desa 

Wowa Tamboli Kecamatan Samaturu? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap manajemen produksi  home 

industri jipang Salsa Bila di Desa Wowa Tamboli Kecamatan Samaturu 

Kabupaten Kolaka? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengatahui manajemen produksi home industri jipang Salsa Bila di 

Desa Wowa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. 

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap manajemen 

produksi home industri jipang Salsa Bila di Desa Wowa Tamboli 

Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

pengetahuan mengenai manajemen produksi home industri jipang lebih 

lanjut. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian 

sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih 

mendalam. 

b. Manfaat praktis 

1. Bagi peneliti : untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai 

sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh 

selama di bangku kuliah. 



 
 

 
 

2. Bagi home industri : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi home industri jipang 

untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam memperbaiki 

produksi dan terus mengembangkan usaha yang dijalankan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya : Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. 

Penelitian ini juga merupakan bahan informasi tentang manajemen 

produksi pada home industri yang dilihat dari ekonomi Islam. 

1.6 Defenisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang 

digunakan, penulis merasa perlu menjelaskan maksud variabel judul 

penelitian sebagai berikut : 

1. Manajemen adalah mengatur atau mengelola. Pengaturan dilakukan 

melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi -fungsi 

manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang di inginkan. 

2. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. 

Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru 

atau lebih dari bentuk semula. 

3. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya 

untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan 

berdasarkan keinginan konsumen, dengan tekhnik produksi yang seefisien 

mungkin (Rois Arifin dan Helmi Muhammad, 2016:10). 

4. Home berarti rumah, tempat tinggal atau kampung halaman, sedangkan 



 
 

 
 

Industri dapat di artikan sebagai kerajinan, usaha produk barang maupun 

perusahaan. Jadi Home Industri adalah rumah usaha produk barang atau 

juga perusahaan kecil. Dikatakaan perusahan kecil karna jenis kegiatan 

ekonomi di pusatkan di rumah (Alkim,2005:3). 

5. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan 

manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan 

kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh 

manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau 

menambah nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa yang diproduksi 

itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan (yakni halal dan 

baik) menurut Islam (Mohamed Aslam Haneef, 2010:8). 

  Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa manajemen produksi menurut pandangan ekonomi Islam dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan mendapatkan dan mengatur harta baik material 

maupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, 

baik secara individu maupun kolektif  yang mencakup kegiatan produksi, 

konsumsi dan distribusi berdasarkan aturan-aturan hukum Islam. 

 

 

 

 

 

 

 


