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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Batu bata merupakan salah satu usaha industri kecil. Menurut UU 

No. 3 Tahun 2014, industri adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi 

yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya lain 

sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau 

manfaat lebih tinggi. Batu bata ini termasuk dalam kegiatan Usaha 

Kecil dan Menegah (UKM) merupakan bagian integral dunia usaha 

nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang cukup 

strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada 

umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Kegiatan 

usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang 

luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan 

ekonomi. 

Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta 

mendorong perekonomian masyarakat yaitu dengan cara memproduksi, 

di mana produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi 

untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan 

sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu. Kegiatan produksi 

merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi, kegiatan 

produksilah yang merupakan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi 
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oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan 

berhenti, begitupula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa 

kegiatan produksi melibatkan berbagai macam faktor produksi yang 

dapat mempengaruhi output yang di hasilkan oleh perusahaan/unit 

kegiatan usaha lainnya. 

Produksi dalam pandangan ekonomi konvensional, melihat 

produksi dari tiga hal yaitu apa yang di produksi; bagaimana 

memproduksinya; dan untuk siapa barang/jasa diproduksi. Pemahaman 

seperti ini untuk memastikan bahwa kegiatan produksi cukup layak 

untuk mencapai skala ekonomi. Dalam produksi ekonomi konvensional 

menempatkan tenaga kerja sebagai salah satu dari empat faktor 

produksi, tiga faktor produksinya adalah sumber alam, modal dan 

keahlian. Dalam memandang faktor tenaga kerja inilah terdapat 

perbedaan antara paham ekonomi sosialis dan paham ekonomi 

kapitalis. Paham ekonomi sosialis, memang mengakui faktor tenaga 

kerja merupakan faktor yang sangat penting. Namun paham ini tidak 

memiliki pengakuan terhadap hak milik individu, sehingga faktor 

tenaga kerja menjadi sekedar pekerja atau sekelas pekerja. Sedangkan 

paham kapitalis, yang saat ini menguasai dunia memandang modal atau 

capital sebagai unsur yang terpenting dalam melaksanakan kegiatan 

produksi. 

Produksi dalam perspektif ekonomi Islam yang di kemukakan 

Qutub Abdul Salam Duaib adalah usaha mengeksplotasi sumber-

sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Produksi 

dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan 



 

3 
 

masyarakat secara berimbang. Manfaat produksi dalam ekonomi Islam 

yaitu tidak mengandung unsur mudharot dari orang lain, dan 

melakukan ekonomi yang memiliki manfaat didunia dan akhirat. Islam 

mengajarkan bahwa akhlak merupakan hal yang paling penting untuk 

melakukan produksi, meskipun ruang lingkup yang halal itu sangat luas 

akan tetapi sebagian manusia sering di kalahkan oleh ketamakan dan 

kerakusan. 

Produksi merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam 

memenuhi kebutuhan guna meningkatkan pendapatan masyarakat salah 

satu contohnya yaitu melalui produksi batu bata. Produksi batu bata ini 

telah marak di lakukan di Indonesia, baik secara modern maupun 

tradisional. Produksi batu bata tersebut nampaknya menarik perhatian 

masyarakat di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten 

Bombana. Karena dengan adanya batu bata tersebut dapat memberikan 

sebuah perubahan peningkatan ekonomi masyarakat secara efisien.   

Desa Laea merupakan sebuah Desa yang sebagian besar 

masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan selebihnya terdiri dari 

buruh. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan sumber daya manusia 

(SDM) yang ada di Desa Laea maka dengan adanya batu bata dapat 

memberikan peluang kerja bagi seluruh masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga bisa 

memanfaatkan batu bata sebagai bahan untuk pembangunan gedung 

instansi pemerintah, perusahaan, sekolah, bahkan tempat ibadah pun 

dalam pembangunannya membutuhkan batu bata. Kegiatan produksi 
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batu bata ini juga tidak hanya di lakukan oleh kalangan menegah ke 

atas melainkan juga di lakukan oleh kalangan menegah ke bawah. 

Perkembangan industri batu bata di Desa Laea Kecamatan 

Poleang Selatan Kabupaten Bombana memiliki dampak yang efisien 

terhadap pertumbuhan ekonomi, nilai ekonomi yang dihasilkan dari 

hasil produksi batu bata dapat dipandang mampu memberikan 

konstribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagian 

masyarakat mengkhawatirkan pendirian batu bata ini disekitar 

perumahan, namun ada juga sebagian masyarakat yang mengapresiasi 

produksi batu bata ini di karenakan dampak non fisik yang ditimbulkan 

dari produksi batu bata yaitu pada lingkungan sosial seperti 

memberikan peluang pekerjaan bagi penduduk serta tingkat 

pendidikan. 

Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan produksi batu bata di 

Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan dipandang mampu 

meningkatkan ekonomi masyarakat karena dengan adanya kegiatan 

produksi batu bata mampu memberikan peluang kerja kepada 

masyarakat. Selain itu, terciptanya peluang kerja melalui batu bata 

mampu merangkul masyarakat dalam jumlah banyak sehingga dapat 

meningkatkan ekonomi masyarakat melalui batu bata. 

 Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Produksi Batu Bata Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”. 
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1.2  Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang masalah diatas, 

penelitian ini fokus terhadap produksi batu bata dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Di mana 

didalam penelitian ini dilakukan di Desa Laea Kecamatan Poleang 

Selatan Kabupaten Bombana.  

1.3  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem produksi batu bata dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan 

Kabupaten Bombana ? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap produksi batu bata di 

Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana ? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di 

uraikan sebelumnya, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui sistem produksi batu bata dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan 

Kabupaten Bombana. 

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap produksi batu 

bata di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten 

Bombana. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai produksi batu bata dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Laea 

Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, serta juga 

diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang 

secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahaan.  

b. Praktis 

a) Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana 

yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan 

penulis tentang produksi batu bata dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam. 

b) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai 

produksi batu bata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat 

dalam perspektif Ekonomi Islam. 

c) Bagi pengusaha batu bata Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan terhadap produksi batu bata dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif 

Ekonomi Islam, Sehingga usaha batu bata dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

 

 

 



 

7 
 

1.6 Definisi Operasional 

a. Produksi  

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang 

dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi juga 

bisa diartikan proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber 

daya menjadi output dalam rangka meningkatkan mashlahah bagi 

manusia. Produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan 

output serta karakter-karakter melekat pada proses dan hasilnya. 

Produksi dalam perspektif ekonomi Islam sebagai usaha manusia untuk 

memperbaiki tidak hanya kon disi fisik materialnya, tetapi juga 

moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana 

digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. 

b. Batu Bata  

Batu bata merupakan salah satu unsur bangunan dalam 

pembuatan konstruksi bangunan yang terbuat dari tanah lempung 

ditambah air dengan atau tanpa campuran bahan lain melalui beberapa 

tahap pengerjaan, seperti menggali, mengolah, mencetak, 

mengeringkan, membakar pada temperature hingga matang dan 

berubah warna serta akan mengeras seperti batu. 

c. Pendapatan Masyarakat 

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang 

atau keluarga dari berusaha atau bekerja. Oleh karena itu pendapatan 

masyarakat adalah hasil yang diterima individual maupun rumah 

tangga yang berupa upah atau gaji dalam waktu tertentu. Salah satu 

cara yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu 
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dengan memproduksi batu bata sebagai bentuk usaha untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Desa Laea.  

d. Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah penerapan hukum-hukum ekonomi Islam 

berdasarkan Al-qur’an dan hadist. Ilmu ekonomi Islam tidak hanya 

mempelajari ekonomi melainkan juga mempelajari tentang sosial 

kemanusiaan. Selain itu, ekonomi Islam di kendalikan oleh nilai-nilai 

dasar Islam yang didasarkan pada Al-qur’an dan sunnah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


