
 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Sejauh pengamatan yang penulis lakukan, penelitian yang 

memfokuskan diri pada produksi home industri telah banyak dilakukan. 

Adapun penelitian yang terkait dengan masalah manajemen produksi home 

industri yaitu : 

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Putry Rezky Amelia, dengan judul 

“Manajemen Produksi Home Industry Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Kasus di Home Industry Mawar Batik Desa Bentar Sari  Kecamatan Salem 

Kabupaten Brebes)”. Hasil Penelitian ini adalah lebih berfokus pada 

kekuatan, kelemahan, dan ancaman (Analisis SWOT). Dan menajemen 

produksinya berupa. (1) Manajemen SO, memberi kemungkinan bagi 

Home Industry Mawar Batik Desa Bentar Sari, Kecamatan Salem, 

Kabupaten Brebes untuk lebih meningkatan kualitas SDM baik bidang 

produksi maupun manajerial. (2) Manajemen ST, melakukan inovasi dan 

pengembangan produk, meningkatkan kualitas dan mutu produk maupun 

pelayanan. (3) Manajemen WO, meningkatkan kualitas produk, variasi 

produk, dan pelayanan, menjalin hubungan yang baik dengan pemasok dan 

menjaga hubungan baik dengan konsumen, mengajari 

masyarakat/pengusaha tentang cara menggunakan teknologi. (4) 

Manajemen WT, tetap meningkatkan kualitas produk dan 

mengembangkan produk dengan varian yang tidak terlalu banyak 



 
 

 
 

memakan bahan baku akan tetapi masih berkaitan dengan batik (Putry 

Rezky Amelia, 2014). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dahliati dengan judul “Manajemen 

Produksi Pada PT. Sarikaya Sega Utama Unit Belitung Banjarmasin”. 

Dimana penelitian ini mengarah pada manajemen yang dilakukan industry 

kerajinan tangan yaitu anyaman kayu rotan. Manajemen produksi yang 

dilakukan oleh PT. Sarikaya Sega Utama salah satunya menggunakan 

proses produksi terputus-putus. Karna perusahaan ini tidak ingin 

menanggung biaya produksi terlalu besar dalam pembuatan kerajinan 

tangan yang belum tentu pembelinya (Dahliati, 2010). 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Yuni Fitroh dengan judul 

“Manajemen Produksi Usaha Tahu Perspektif Ekonomi Islam (Studi di 

Sentra Industri Tahu Desa Kalisari Cilongok Banyumas)”. Penelitian ini 

dilakukan di 4 sentra industri tahu, usaha ini melakukan perencanaan 

berupa menetapkan jumlah dan saat pemesanan bahan baku, membuat 

jadwal produksi dan penegasan pembebanan tenaga kerja (Dyah Yuni 

Fitroh, 2011). 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rismayana dengan judul “Manajemen 

Produksi Restoran Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Restoran 

Sederhana Masakan Padang Di Kota Kendari)”. Penelitian ini berupa 

restoran makanan siap saji dilihat dari halal dan haramnya produksi rumah 

makan yang diteliti (Rismayana, 2018). 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Vivi  Noviyanah dengan judul 

“Manajemen Kualitas Produk Home Industry Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi di Home Industri Fair Lady Karang Banjar Bojongsari 



 
 

 
 

Purpalingga)”. Hasil penelitian manajemen kualitas yang diterapkan 

dalam pembuatan produknya yang lebih mengutamakan kualitas sebagai 

produk unggulan yang berdaya saing dalam dunia bisnis (Vivi  Noviyanah, 

2011). 

2.1.1 Persamaan Penelitian  

Melihat dari penelitian di atas, peneliti beranggapan bahwa 

penelitian yang berjudul “Manajemen Produksi Pada Home Industri Jipang 

Salsa Bila Di Desa Wowa Tamboli Kecamatan Samaturu Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam” ini memiliki kesamaan dengan penelitian di atas. Letak 

kesamaannya yaitu penelitian tersebut mengarah pada proses manajemen 

produksi pada Home Industri.  

2.1.2  Perbedaan Penelitian  

Adapun letak perbedaan dari yang peneliti teliti yakni : 

1. Penelitian pertama berfokus pada kekuatan, kelemahan, dan ancaman. 

2. Penelitian kedua fokus produksinya menggunakan produksi terputus-

putus. 

3. Penelitian yang ketiga berfokus pada perencanaan berupa bahan baku yang 

diperlukan, merumuskan sasaran dan prioritas dalam mencapai tujuan, 

merencanakan waktu, lokasi atau tempat, serta merencanakan biaya 

pelaksanaan produksi. 

4. Penelitian keempat berfokus pada penyajian Restoran makanan siap saji. 

5. Penelitian kelima berfokus pada kualitas produk yang dapat berdaya saing 

dalam dunia bisnis.  

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian diatas cenderung mengarah 



 
 

 
 

pada Home Industri akan tetapi dengan output yang berbeda. Penelitian yang 

akan peneliti lakukan berfokus pada proses manajemen produksi pada home 

industri jipang. 

2.2 Landasan Teori Manajemen Produksi 

2.2.1 Pengertian Manajemen Produksi 

  Muhammad Rawwas Qalahji memberikan kata “produksi” dalam 

bahasa Arab dengan kata al-intaj (االنتاج) dari akar kata nataja (نتج) yang 

secara harfiah dimaknai dengan ijadu sil’atin au khidmatin ( ايجاد سلعة او

 Menurut .(mewujudkan atau mengadakan sesuatu barang atau jasa) (خدمة

Rawwas Qalahji produksi  adalah : 

ْنتَاْج َضِمَن اَِطاُر َزَمنِي ُمَحَددٍ اِْيَجاُد ِسْلعٍَة اَْو ِخْدَمةٌ ُمعَيَنٍَة بِِاْستِْخدَ    اِم ُمَزيَّجٍ ِمْن َعنَا ِصَرااْلِ

Terjemahan dari pengertian produksi di atas adalah mengadakan barang atau 

pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan 

unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas  (Havis, 

2016). 

Manajemen produksi adalah setiap proses yang menciptakan nilai atau 

memperbesar nilai suatu barang, atau dengan mudah dikatakan bahwa 

manajemen produksi adalah setiap usaha yang menciptakan atau 

memperbesar daya guna barang.  

Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda 

mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama (Fathul 



 
 

 
 

Aminudin Aziz, 2002:62) : 

1. Kahf (1992), Kegiatan produksi dalam perspektif Islam adalah usaha 

manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi 

jugamoralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana 

digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat (falah).  

2. Mannan (1992), Menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen 

yang Islami, sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep parato 

Optimality dan Given Demand Hypothesis yang banyak dijadikan sebagai 

konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional.  

3. Rahman (1995), Menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan 

produksi (distribusi outpun produksi secara merata ke seluruh lapisan 

masyarakat).  

4. Ul Haq (1996), Tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan yang 

bersifat fardhu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang 

pemenuhannya menjadi keharusan.  

5. Siddiqi (1992), Produksi sebagai proses penyediaan barang dan jasa 

dengan memperhatikan keadilan dan mashlahahnya bagi masyarakat. 

Sepanjang produsen telah berlaku adil dan membawa kebaikan bagi 

masyarakat, ia telah bertindak secara Islami. 

Menurut Sofyan Assauri (2004), manajemen merupakan kegiatan 

atau usaha yang di lakukan untuk mencapai tujuan dengan 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Sedangkan produksi adalah 

kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya 

yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat dan sumber daya dana 



 
 

 
 

serta bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah 

kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa. 

Dari pengertian manajemen dan produksi di atas maka dapat di 

simpulkan bawahsannya manajemen produksi merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara efektif dan efisien untuk menciptakan suatu barang dengan 

mengkoordinasikan beberapa sumber daya dana, serta bahan.  

Adapun menurut H.A. Harding (1984) manajemen produksi adalah 

berupaya menghasilkan produk atau jasa dalam jumlah yang tepat, waktu 

yang tepat dan dengan kualitas yang tepat pula. Adapun menurut Suyadi 

Prawirosentono (2001), manajemen produksi adalah perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan dari urutan berbagai kegiatan (Set Of Aktivities) 

untuk membuat barang (produk) yang berasal dari bahan baku dan bahan 

penolong lain.  

Adapun menurut Buffa (2000), mengemukakan bahwa: “Production 

management deals with decision making related to production process, so 

that the resulting goods or services is produced according to the specification 

in the amounts and by schedule demand, and at minimum cost” yang artinya: 

“manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan yang ditetapkan 

sebagai suatu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses produksi, 

sehingga barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi jumlah, 

mutu dan dalam waktu yang direncanakan dengan biaya yang minimum”.  

Adapun menurut Chase, Aquilano, Jacobs (2004), mengungkapkan 

bahwa: “Operation management is defired as the desingn, operation and 

improvement of the system that create and deliver the firms primary product 



 
 

 
 

and service” yang artinya: “Manajemen operasi didefinisikan sebagai 

rencana, operasi dan perbaikan yang dihasilkan dan ditawarkan oleh 

perusahaan dalam bentuk barang dan jasa” 

Adapun menurut Heizer & Render, Manajemen produksi adalah 

usaha- usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya (atau lebih 

sering disebut faktor produksi) tenaga kerja, mesin-mesin, bahan mentah dan 

sebagainya dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja 

menjadi berbagai produk atau jasa.  

Adapun menurut Irham Fahmi, pengertian manajemen produksi 

adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh 

bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan menggunakan ilmu dan 

seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk 

mencapai hasil produksi yang diinginkan.  

Maka dapat disimpulkan manajemen produksi merupakan kegiatan 

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi kegiatan 

produksi untuk menghasilkan produk. Manajemen produksi adalah penerapan 

manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan 

teknik produksi yang seefisien mungkin. Kegiatan produksi pada dasarnya 

merupakan proses bagaimana sumber daya input dapat diubah menjadi 

produk output berupa barang atau jasa (Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan 

Saefullah, 2004:14). 

Menurut M. Abdul Manan (Eko, 2008), dalam sistem manajemen 

produksi Islam, konsep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang 



 
 

 
 

luas, dengan bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya  

produksi melalui pemanfaatan sember-sumber daya secara maksimum, baik 

manusia maupun alam (benda) serta ikut sertanya jumlah maksimum orang 

dalam proses produksi. Nabi Muhammad saw; bersabda dalam hadisnya 

sebagai berikut. 

ِ اْلُحْلَو انِيُّ َحدَّثَنَا أَبُو تَوبَةَ َحدَّثَنَا ُمعَاِويَةُ َعْن يَْحَي ْبِن أَبِي َكثِيْ  ٍر َعْن َحدَّثَنَا َحَسُن ْبُن َعِليِّ

ْحَمِن َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قََل قََل َرُسُل هللاِ َصلَّ هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمن َكانَْت أَ  بِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

 لَهُ أَْرٌض فَليَْزَرْعَها أَْوِليَمنَْحهاَ أََخاهُ فَِإْن أَبَى فَْليُْمِسْك أَْرَضهُ )َرَواهُ ُمْسِلٌم(

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami [Husain bin Ali Al Hulwani] telah 

menceritakan kepada kami [Abu Taubah] telah menceritakan kepada 

kami [Mu’awiyah] dari [Yahya Bin Kaitsair] dari [Abu Salamah bin 

Abdurrahman] dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah 

shallallu’alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa memiliki sebidang 

tanah, hendaklah ia menanaminya, atau memberikannya kepada 

saudaranya (supaya menanaminya), namun jika ia tidak mau, hendaklah 

ia menjaganya. (HR. Muslim, Kitabut Tis’ah, Shahih Muslim No 2875, 

Hadis-hadis Ekonomi:37) 

  

Hadis di atas menganjurkan pemilik tanah untuk menanami lahannya 

atau menyuruh saudaranya (orang lain) untuk menanami lahan tersebut. Hal 

ini mengandung pengertian agar manusia jangan membiarkan lingkungan 

(lahan yang dimiliki) tidak membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan 

secara umum. Memanfaatkan lahan yang dimiliki dengan menanaminya akan 

mendatangkan hasil yang berguna bagi kesejahteraan pemiliknya maupun 

bagi kehidupan konsumsi orang lain. Hal ini merupakan salah satu upaya 

menciptakan kesejahteraan hidup melalui kepedulian terhadap lingkungan 

(Fielnanda dan Rafidah, 2017). 

 



 
 

 
 

2.2.2 Fungsi Manajemen Produksi 

Fungsi manajemen produksi menunjukkan sifat keterkaitan di antara 

faktor-faktor dan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor-faktor produksi 

dikenal pula dengan istilah input, dan jumlah produksi selalu juga disebut 

sebagai output. Hubungan antara faktor–faktor produksi dengan tingkat 

produksi yang dihasilkan dinamakan dengan fungsi manajemen produksi. 

Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi 

diistilahkan dengan output (Rozalinda, 2014:113). Jika dikaitkan dengan 

manajemen ekonomi Islam, manajemen produksi erat kaitannya dengan etika 

berproduksi. Dalam Hadis ekonomi di jelaskan : 

أَْنبَ  َعْن َمْعَمٌرَعْن  َشدَّاِدْبنِأَْوٍس  ُدْبُن َاَل  أَْخبََرنَاُمَحمَّ َرافِعٍ  قَاَل  َحدََّشنَاَعْبُد  اِق  زَّ الرَّ قَاَل  أَنَا 

إِنَّ فَقَاَل اثْنَتَْيِن َوَسلَّم َعلَْيِه اللَّةُ َصلَّى أَبِي َعْن أَيُّوَب َعزَّ اللَّةَ    َ اْْلَْشعَِث أَبِي َعْن قَلَلبَةَ 

َسمِ  ِمْن   ِ َوَخلِّ النَّبِيِّ َكتََب  ْحَساَن  اْْلِ َعلَى  ُكلِِّ  َشْيٍء  فَِإَد  قَتَْلتُْم  فَأَْحِسنُوا  اْلِقتْلَةَ  َوإَِدا  ْعُت 

 ذَبِيَحتَهُ َ ِليُِرْح ثُمَّ شْفَرتَُهأََحد َوْليُِحدَّ الذَّْبَح فَأَْجِسنُوا ذَبَْحتُمَ 

Artinya :  
Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang 

dilakukan dengan baik dalam segala hal, jika kamu membunuh binatang 

maka lakukanlah dengan cara baik, jika kamu menyembelih maka 

sembelihlah dengan cara baik, pertajamlah alat potongannya, kemudian 

istirahatkanlah binatangnya. (HR. Nasa’i) Matan lain Muslim 3615, 

Turmudzi 1329, Abi Daud 2432, Ibnu Majah 3161, Ahmad 16390, 

Darimi 1888. (Hadis-hadis Ekonomi: 161) 

 

Kata ihsan bermakna melakukan sesuatu dengan baik, secara 

maksimal dan optimal. Bahkan dalam hadis itu dicontohkan cara 

menyembelih binatang, harus dilakukan dengan cara baik dan hati-hati dan 

dikaitkan dengan agama, yaitu harus disertai dengan sebutan asma Allah swt; 



 
 

 
 

sebelum menyembelih. Jika tidak disebutkan maka penyembelihan dianggap 

tidak sah. Ini menunjukkan bahwa dalam segala sesuatu tidak boleh gegabah 

dan melakukan sehendak hati. Dengan binatang dan juga musuh sekalipun 

umat Islam tetap dianjurkan berprilaku baik dan penuh etika, apalagi terhadap 

sesama muslim.  

Berdasarkan fungsi manajerial, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen produksi tidak lepas dari fungsi Perencanaan, Pengorganisasian, 

Pengarahan, dan Pengawasan (Suyadi Prawirosentono, 2001:38). 

a) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan proses yang menyangkut upaya yang 

dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang 

dan penentuan strategi juga taknik yang tepat untuk mewujudkan target dan 

tujuan organisasi. 

b) Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, 

dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-

alat yang dibutuhkan, menetapkan wewenang yang secara relative 

didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas 

tersebut (Syamsudin, 2017:64). 

c) Proses Produksi (Actuating) 

Proses produksi adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal sertaa 

menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan serangkaian rahap 



 
 

 
 

yang harus dilalui dalam memproduksi barang dan jasa (Usman Effendi, 

2014:25). 

d) Pengawasan (Controlling) 

  Pengawasan dalam manajemen mencakup; persiapan suatu standar 

kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang 

diberikan perusahaan/organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, 

produktivitas dan terciptanya citra yang positif (Rosady Ruslan, 2012:24). 

2.2.3 Ruang Lingkup Manajemen Produksi 

Ruang ligkup manajemen produksi meliputi beberapa hal berikut : 

1. Membuat dan menentukan desain (rancang bangun) dari produk yang akan 

dihasilkan. Contohnya : rancang bangun dari roti tawar meliputi besar dan 

beratnya, daya pacu, jenis mesin dan sebagainya, jadi termasuk standar dan 

spesifikasi produksinya.  

2. Penentuan teknologi yang digunakan: teknologi jenis mana yang akan 

digunakan untuk membuat produk tersebut. Mesin buatan mana dan 

berapa besar kapasitasnya.  

3. Tata letak mesin dan desain bangunan pabrik harus diatur secara memadai. 

4. Pengerahan tenaga kerja yang diperlukan termasuk keahliannya.  

5. Persediaan bahan baku, bahan penolong yang harus diadakan agar 

menunjang proses produksi secara efisien dan efektif.  

6. Menentukan daerah pemasaran yang harus memperhatikan segi efisiensi 

dan efektivitas operasi produksi, agar barang yang dihasilkan laku di pasar 

dengan harga yang terjangkau. Dan yang penting adalah penentuan 

organisasi sebagai wadah untuk menunjang operasi produksi (Drs. Suyadi 



 
 

 
 

Prawirosentono,M.B.A, 2009:70) 

Produksi di dalam Islam adalah proses mencari, mengalokasikan 

sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan kemaslahatan bagi 

manusia. Namun produksi juga diartikan sebagai, kegiatan ekonomi yang 

dapat meningkatkan nilai tambah suatu barang, didalam pengertian kedua ini 

produksi tidak hanya diartikan dengan proses perubahan dari input menjadi 

output saja tetapi pengertian produksi menigkatkan nilai tambah suatu barang. 

2.3 Landasan Teori Home Industri 

2.3.1 Pengertian Home Industri 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Industri ialah 

kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan 

pralatan seperti mesin. Sedangkan menurut kartasapoetra pengertian industri 

adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 

setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih 

tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan 

perekayasaan industri (Kartasapoetra, 2000:23). 

Kemudian untuk rumah tangga sendiri dalam KBBI dijelaskan 

bahwa  rumah tangga berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan  urusan 

kehidupan dalam rumah ataupun keluarga. Istilah home industri atau usaha di 

rumah adalah tempat tinggal yang merangkap tempat usaha, baik itu berupa 

usaha jasa, kantor hingga perdagangan. Semula pelaku home industri yang 

memiliki desain ini adalah kalangan enterpreneur dan profesional, yang 

sekarang mulai meluas pada kalangan umum, untuk memiliki lokasi yang 

strategis untuk tempat berkembangnya usaha jenis rumahan ini tidak terlepas 



 
 

 
 

dari berkembangnya virus enterpreneur/kewirausahaan yang berperan 

membuka pola pikir ke depan masyarakat bahwa rumah bukan hanya sebagai 

tempat tinggal namun dapat digunakan juga sebagai tempat mencari 

penghasilan. (Alkim,2005:3)  

Menurut Mudrajad Kuncoro, Industri kecil dan rumah tangga 

(IKRT) memiliki peranan yang cukup besar dalam sector manufaktur dilihat 

dari sisi jumlah unit usaha dan daya serapnya terhadap tenaga kerja, namun 

lemah dalam menyumbang nilai tambah (Jamiko,2004:62)  

Menurut Masyhuri (2008), setidaknya ada empat hal yang bisa 

memberikan kesenangan di samping profit dengan menjalankan bisnis 

rumahan, anatara lain:  

a) Dengan membuka kegiatan usaha di rumah, anda memiliki banyak waktu 

luang dan bebeas untuk membicarakan persoalan seputar bisnis dengan 

keluarga. Anda akan merasa hidup nikmat karena antara urusan keluarga 

dan urusan bisnis tidak dapat jarak pemisah yang cukup berarti. Namun, 

yang perlu anda ingat adalah bahwa keadaan keluarga tetap tidak dapat 

ditukar dengan capaian materi yang tinggi. Meskipun anda termasuk 

seorang yang kaya raya secara finansial, namun apabila kehidupan 

keluarga anda tidaklah harmonis, maka hal itu tentunya dapat memberikan 

dampak negatif bagi bisnis yang anda rintis. Oleh karena itu, jadikan usaha 

dalam rumah juga sebagai jalan bagi anda untuk tetap memupuk 

kebahagiaan, sehingga anda tetap semagat dalam menjalankan usaha. 

Seseorang yang memiliki daya pikir yang sehat tentu akan mampu 



 
 

 
 

menunjukkan tanggung jawabnya di dalam keluarga, sekaligus dalam 

posisinya sebagai pelaku bisnis. Dengan membuka usaha di dalam rumah, 

anda memiliki peluang untuk menyinergikan dua tanggung jawab ini 

secara seimbang dan menyenangkan. Sungguh merupakan satu pilihan 

yang tepat apabila anda mencoba membangun bisnis dari rumah anda 

sendiri. Selain anda tidak membutuhkan modal yang besar, efektivitas 

dalam bekerja juga dapat ditentukan dengan baik. Semua anggota keluarga 

dapat menjadi penasihat yang tidak hanya dapat menghantarkan anda 

meraih keuntungan secara materi, namun juga dapat mempererat 

hubungan kasih sayang anda dalam membina kehidupan keluarga. 

b) Membangun home industri juga dapat menjadikan anda bisa mengatur 

tenaga seefektif mungkin. Bisnis rumahan ibaratnya tidak semata-mata 

menjadi kegiatan bisnis, namun sekaligus menjadi ruang rekreatif bagi 

anda. Di samping itu, anda bisa melakukan pekerjaan anda kapan saja, 

Itulah sebabnya bisnis dirumah lebih menguntungkan bagi anda 

dibandingkan bisnis di luar karena anda dapat memanfaatkan waktu sebaik 

mungkin. 

c) Sebelumnya pernahkah anda berpikir untuk mendapatkan penghasilan 

yang tidak terbatas? dan hal itu hanya bisa dilakukan jika anda benarbenar 

telah mewujudkan kegiatan bisnis dirumah. Namun, anda jangan berpikir 

bahwa yang dimaksud dengan penghasilan tetap adalah terbatas pada uang 

dan materi lainnya. Coba anda renungkan tentang masa depan anda. Kelak 

anda akan menjadi tua dan keinginan anda hanyalah menikmati sisa umur 

dengan tenang, tanpa terbebani oleh masalah finansial dan semacamnya. 



 
 

 
 

Nah, dengan membangun usaha rumahan, anda sebenarnya menanam asset 

yang cukup besar yang menjamin masa depan agar tetap bahagia. Aset itu 

adalah aset pengalaman dan inspirasi bagi anak-cucu anda. Bukankah hal 

itu merupakan aset yang sangat berharga untuk menjamin masa depan 

anda kelak? bila anda bekerja kepada orang lain, anda hanya dapat 

menerima gaji tetap. Tentu saja gaji tetap belim tentu cukup untuk 

kebutuhan operasional rumah tangga anda. Anda pun akan terlalu lelah 

jika di luar jam kerja berniat mencari pekerjaan sampingan.  

d) Anda akan menjadi lebih kreatif dan dewasa dalam menghadapi hidup. 

Tantangan demi tantangan yang menggunung dan membentang di hadapan 

anda akan menjadi pelajaran bagi anda. Tantangan yang bertubi-tubi 

datang itu akan membuat anda lebih dewasa menghadapi sekian banyak 

persoalan hidup yang terus mengikuti dibelakang anda. Jika akhirnya anda 

menjadi orang kaya raya, anda tidak akan sombong, congkak, atau bahkan 

lupa daratan. Anda tetap akan menjadi diri sendiri yang dulu, yang 

welcome kepada siapa pun. Memang harus kita sadari bahwa 

sesungguhnya kehidupan nyata yang dihadapi adalah pendidikan bagi 

anda. Dengan semua itu, anda bisa belajar, baik belajar bisnis maupun 

belajar kearifan dari kenyataan sosial. Meskipun demikian, 

mengembangkan bisnis di rumah tentu tetap membutuhkan 

profesionalisme tersendiri agar dalam perjalanannya dapat memberikan 

keuntungan sebagaimana yang diinginkan. Diperlukan keterampilan-

keterampilan khusus dan kreatif untuk membuka usaha yang dapat 

dikerjakan di rumah. 



 
 

 
 

2.3.2 Karakteristik Home Industri 

Menurut Pohan Farida (2012:9) Karakteristik ciri-ciri usaha kecil 

meliputi beberapa karakteristik antara lain:  

1. Dikelola oleh pemiliknya  

2. Usaha dilakukan di rumah  

3. Produksi dan pemasaran dilakukan di rumah pemilik usaha  

4. Modal terbatas    

5. Jumlah tenaga kerja terbatas  

6. Berbasis keluarga atau rumahan tangga  

7. Lemah dalam pembukuan  

8. Sangat diperlukan manajemen pemilik 

2.3.3 Jenis-jenis Usaha 

Menurut Keppres No.127 tahun 2001 Secara umum usaha kecil 

bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang 

perdagangan barang dan jasa, adapun bidang/jenis usaha yang terbuka bagi 

usaha kecil dibidang industri dan perdagangan adalah:  

a) Industri makanan dan minuman olahan yang melalukan pengawetan 

dengan peroses penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, 

perebusan, penggorengan dan fermentasi dengan cara-cara tradisional.  

b) Industri penyempurnaan barang dari serat alam maupun serat buatan 

menjadi benang bermotif/celup dan di ikat dengan menggunakan alat yang 

digunakanoleh tangan.  

c) Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pembatikan, dan 



 
 

 
 

pembordiran, atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, 

kopiah.  

d) Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan . 

e) Industri perkakas tangan yang di proses secara manual atau semi mekanik 

untuk pertukangan dan pemotongan.  

f) Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan 

lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen dan pengelolahan, 

kecuali cangkul dan sekop.  

g) Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir maupun yang tidak 

diglasir untuk keperluan rumah tangga.  

h) Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, 

elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau 

semi otomatis.  

i) Industri kerajinan yang memiliki kekayaaan khasanah budaya daerah, nilai 

seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi. (Jakaria, R. 

B., dan Mulyadi, M. 2018:4) 

2.3.4 Landasan Hukum Home Industri (Usaha Kecil)  

Menurut Law Trade (dikutip dari Fuady 2008) adapun yang menjadi 

landasan hukum usaha kecil adalah sebagai berikut:  

1. Kegiatan usaha industri ataupun perdagangan di Indonesia diatur oleh UU 

No.1 Tahun 1985.  



 
 

 
 

2. Untuk usaha kecil industri diatur oleh UU No.9 Tahun 1995.  

3. Bentuk badan Hukum Usaha Industri dan perdagangan diatur dalam UU 

No.1 Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas.  

4. Perizinan usaha kecil dan menengah dan besar khusus industri tertuang 

dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan dan tanda 

daftar industri.  

5. Tata cara perizinan usaha perdagangan diatur dalam Surat Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 591/MPR/Kep/99 tentang tata 

cara pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

2.4 Manajemen Produksi Dalam Konsep Islam 

Sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan 

kata altadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara 

(mengatur) yang banyak terdapat dalam al Qur’an seperti firman Allah swt; 

dalam QS. as Sajdah/32:5 : 

مِِّ  َسنٍَة  أَْلَف  ِمْقَداُرهُۥٓ  َكاَن  يَْوٍم  فِى  إِلَْيِه  يَْعُرُج  ثُمَّ  ٱْْلَْرِض  إِلَى  ٱلسََّمآِء  ِمَن  ٱْْلَْمَر  ا يَُدبُِِّر  مَّ

 تَعُدُّونَ 

Terjemahnya : 

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun 

menurut perhitunganmu (As Sajdah:5). 

 

Dari isi kandungan di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt; 

adalah pengatur alam (al Mudabbir/manager). Keteraturan alam raya ini 

merupakan bukti kebesaran Allah swt; dalam mengelola alam ini. Namun, 



 
 

 
 

karena manusia yang diciptakan dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia 

harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaima Allah 

mengatur alam raya ini. Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen 

konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai 

tauhid.orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa 

adanya pengawasan melekat, kecuali dari atasannya. Setiap kegiatan dalam 

manajemen syariah diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi. 

Menurut Qardhawi, unsur terpenting dalam produksi yaitu kerja. 

Produktifitas timbul dari gabungan antara kerja manusia dan kekayaan alam 

“bumi tempat bekerja, sedangkan manusia adalah pekerja di atasnya”. 

Sebagaimana dalam hadis di jelakan bahwa Allah swt; merupakan 

kepemilikan mutlak seluruh alam raya ini : 

ْبُن اْلَوِلْيِد َحدَّثَنِي ُجبَْيُرْيُن َعْمٍرو اْلقَُرِشيُّ َحدَّ  ثَنِي  َحَدثَنَا يَِزْيُد ْبُن َعْبِد َرب ِِه َحدَّثَنَا بَِقيَّةُ 

اأْلَْنَصاِريُّ  َسْعٍد  اِم أَبُو  اْلعَوَّ ْبِن  بَْيِر  الزُّ َعِن  اِم  اْلعَوَّ ْبِن  بَْيِر  الزُّ آِل  يَْحَي َمولَى  أَبِي  َعْن   

ُ َعْنهُ قََل قََل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلباِلَُد باَِلُد هللِا َواْلِعبَاُد ِعبَاُد هللاِ    َرِضَي َّللاَّ

 أَقِمْ فََحْيثَُما أََصْبَت َخْيًرا فَ 

 

Artinya :  

Nabi Saw. bersabda: Negara adalah milik Allah, hamba juga milik Allah, 

jika engkau mendapatkan kebaikan maka lakukanlah/tagakkanlah.(HR. 

Ahmad, matan Infirad) (Hadis-hadis Ekonomi: 1). 

 

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa kepemilikan mutlak hanya 

milik Allah swt. Kepemilikan manusia berarti kepemilikan terhadap harta 

yang di dasarkan pada agama, yaitu kepemilikan yang pada dasarnya bersifat 

sementara, dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber 

produksi tetapi ia hanya memiliki kemanfaatannya. Semua yang ada di alam 



 
 

 
 

semesta ini termasuk sumber daya alam bahkan harta kekayaan yang dikuasai 

manusia adalah milik Allah swt; dan manusia disuruh untuk berkerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam bekerja adalah suatu kewajiban 

bagi mereka yang mampu. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku 

tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk beribadah” atau 

bertawakal. Islam memberkahi pekerjaan dunia dan menjadikannya bagian 

dari ibadah dan jihad apabila dikerjakan dengan konsisten terhadap peraturan 

Allah swt. Jika bekerja merupakan unsur terpenting dalam berproduksi, maka 

unsur yang wajib bagi seorang produsen muslim  adalah  hanya berproduksi 

pada batasan yang halal. Seorang mukmin yang beriman selalu 

memperhatikan batasan-batasan Allah swt; dan menjauhi semua yang 

dilarang-Nya, menolak melakukan dosa dan menjauhkan diri dari apa yang 

diharamkan. Etika terpenting dalam produksi adalah menjaga sumber daya 

alam. Sumber daya alam adalah nikmat Allah swt; dan manusia wajib 

mensyukurinya, salah satu cara bersyukur atas nikmat tersebut yaitu dengan 

menjaga kelestariannya, menjaganya dari polusi, kerusakan atau kehancuran 

(Syamsudin Mochtar, 2019:281). 

Manajemen produksi dalam perspektif Islam tidak hanya 

berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, 

meskipun mencari keuntungan tidak dilarang. Tanggung jawab manusia 

sebagai khilafah adalah mengelola resources yang telah disediakan oleh 

Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat 

ditegakkan. Satu yang tidak boleh dan harus dihindari oleh manusia adalah 

berbuat kerusakan di muka bumi. Nilai universal lain dalam ekonomi Islam 



 
 

 
 

tentang produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang 

halal dan baik dalam produksi dan memanfaatkan output produksi pada jalan 

kebaikan serta tidak menzalimi pihak lain. Dengan kata lain, penentuan input 

dan output dari produksi haruslah sesuai dengan hukum Islam dan tidak 

mengarahkan pada kerusakan.  Pada prinsipnya Islam Juga lebih menekankan 

berproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar 

memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli 

yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan 

berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan 

sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Menurut M. Abdul Manan, dalam sistem produksi Islam, konsep 

kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang luas, dengan 

bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi 

melalui pemanfaatan sember-sumber daya secara maksimum, baik manusia 

maupun alam (benda) serta ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam 

proses produksi (Eko Suprayitno, 2008:178). Al-Qur’an juga telah meletakkan 

landasan yang sangat kuat terhadap kegiatan produksi. Dalam al-Qur’an dan 

sunnah rasul banyak dicontohkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk 

bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka dapat melangsungkan 

kehidupannya dengan lebih baik, seperti dalam QS. al-Qasas/28:73 : 

َولَعَلَُّكْم  فَْضِلِه  ِمْن  َوِلتَْبتَغُوا  فِيِه  ِلتَْسُكنُوا  َوالنََّهاَر  اللَّْيَل  لَُكُم  َجعََل  َرْحَمتِِه  َوِمْن 

 تَْشُكُرونَ 

Terjemahnya :   

Dan adalah karena rahmat-Nya, dia jadikan untukmu malam dan 

siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu 

mencari sebagian karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu 



 
 

 
 

bersyukur kepada-Nya. 

 

Dari isi kandungan di atas dapatlah di ketahui bahwa Allah swt; 

menyebutkan karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-hambanya 

melalui apa yang dia tundukkan bagi mereka, yaitu siang dan malam hari yang 

tiada kelayakan hidup bagi mereka tanpa keduanya. Dan seandainya dia 

menjadikan bagi mereka seluruh waktunya di malam hari sampai kiamat, 

tentulah hal tersebut akan membahayakan dan membosankan mereka, serta 

membuat mereka jenuh terhadap malam hari. 

2.5 Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

3.  

 

 

 

Sumber :(Data Lapangan, Juni-Juli 2020) 

Dari kerangka pikir di atas dapat dilihat bahwa langka awal dalam 

penelitian ini adalah menentukan tempat penelitian, dengan menentukan 

Manajemen Produksi 

Home Industri Jipang Salsa Bila 

Perspektif Ekonomi Islam 

Kesimpulan 

Perencanaan 

 Produksi 

Pengorganisasian 

 Produksi 

Proses 

 Produksi 

Pengawasan 

 Produksi 



 
 

 
 

tempat penelitian bisa diketahui arah penelitian ini. Setelah itu kita dapat 

melihat apa yang dapat di teliti dari tempat tersebut, peneliti ingin meneliti 

bagaimana manajemen produksi dari home industri jipang Salsa Bila. 

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi manajemen produksi terbagi empat 

yaitu perencanaan, pengorganisasian, proses produksi, dan pengawasan.  Dari 

ke empat fungsi tersebut di lihat apakah sudah sesuai dengan perspektif 

ekonomi Islam atau tidak. Selanjutnya langkah terakhir adalah menarik 

kesimpulan dari data yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


