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  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang 

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang sudah di teliti. Dengan 

demikian, menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau 

pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama serta menghindari 

anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review 

terhadap kajian yang pernah ada.                      

Suatu penelitian dapat diketahui dengan melakukan studi pustaka 

terhadap berbagai penelitian sejenis yang telah dilakukan. Sejauh 

penelusuran yang telah di lakukan baik melalui media internet maupun 

secara langsung perguruan tinggi Negeri dan perguruan tinggi swasta, 

penelitian dengan mengetengahkan judul produksi batu bata dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam 

(Studi Kasus di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana). 

Penelitian terdahulu yang dapat ditemukan peneliti antara lain sebagaimana 

yang tercantum sebagai berikut : 

a. Penelitian di lakukan oleh Fahri Ramadan, F (2020) yang 

berjudul “ Potensi Usaha Pembuatan Batu Bata Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kajian Produksi 

Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Laikaaha Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan).” Potensi usaha 

pembuatan batu bata yang ada di Desa Laikaaha memiliki 
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kekuatan nyata bahwasahnya usaha tersebut mampu berkembang 

dan potensial untuk di kembangkan, ketersediaan bahan baku 

untuk memproduksi batu bata di Desa Laikaaha cukup memadai 

untuk menunjang aktivitas produksinya di masa akan datang. 

Selain itu usaha pembuatan batu bata yang ada di Desa Laikaaha 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Adapun 

produksi batu bata dalam kajian produksi Ekonomi Islam. 

Kegiatan produksi merupakan prinsip yang mendasar dalam 

Ekonomi Islam kegiatan produksi mengerucut pada manusia dan 

eksistensinya, pemerataan kesejahteraan yang di landasi oleh 

keadilan dan kemaslahatan manusia di muka bumi. Berdasarkan 

tujuan dan prinsipnya produksi yang di lakukan produsen batu 

bata yang ada di Desa Laikaaha telah sesuai dengan produksi 

dalam Ekonomi Islam. Islam sangat menghargai seseorang yang 

mampu mengolah bahan baku dalam batas-batas kewajaran. 

(Hlm. 86-87). 

Penelitian diatas memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti 

tentang batu bata. Perbedaan penelitian diatas dengan penulis yakni 

perbedaannya dengan studi kasus. 

b.  Hasil penelitian yang di lakukan oleh sudirman (2021) yang 

berjudul “ Sistem Produksi Ayam Potong Pada Pt. Jass Mandiri 

Sejahtera Pada Kecamatan Nanga-Nanga Kota Kendari Di 

Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” Sistem produksi yang 

terdapat dalam perusahaan PT. JASS Mandiri Sejahtera Kendari 

ada tiga bahan baku yaitu : pertama air minum, di mana air 
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tersebut sudah di campurkan beberapa obat-obatan yang 

bermanfaat untuk mencegah masuknya virus atau penyakit di 

dalam tubuh ayam broiler itu sendiri. Kedua vaksin, yang di 

maksud di sini yaitu memberikan suatu suntikan atau tetes mata 

terhadap ayam untuk menghasilkan kekebalan aktif dan 

meningkatkan imunitas tubuh terhadap suatu penyakit sehingga 

tubuh akan terangsang untuk membuat antibody sehingga apabila 

ada bibit penyakit (Rumboro, dll) tubuh dapat 

menanggulanginya. Ketiga pakan, pakan yang di berikan untuk 

ayam broiler yaitu BR 1 dan BR 11 di mana BR 1 adalah pakan 

yang berumur 1-21 hari. Pakan BR 1 bermanfaat buat 

pembentukan organ tubuh seperti usus, hati, otak, jantung, dll. 

Sedangkan pakan BR 11 bermanfaat buat pembentukan daging 

dan tulang. Adapun dalam pandangan ekonomi Islam sistem 

produksi di perusahaan PT. JASS Mandiri Sejahtera Kendari, 

sudah sesuai dengan syariat Islam di mana sistem produksi yang 

di terapkan seperti pemberian makan serta obat-obatan atau 

vaksin pada ayam bertujuan untuk kesehatan ayam, sehingga bisa 

menghasilkan ayam yang berkualitas dan terjamin sehat serta 

halal untuk di konsumsi. 

Penelitian diatas memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas 

tentang produksi. Perbedaan penelitian diatas dengan penulis yakni 

perbedaannya penelitian di atas membahas tentang produksi ayam 

potong sedangkan penulis membahas tentang produksi batu bata. 
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c. Penelitian dilakukan oleh Arfan Sulaiman yang berjudul 

“Prospek Usaha Pembuatan Batu Bata Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Pengusaha Batu Bata Di Kelurahan Purnama Kota 

Dumai)”. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Prospek usaha pembuatan batu bata di kelurahan 

Purnama Kota Dumai terhadap kesejahteraan masyarakat ternyata 

mampu membantu perekonomian dan mensejahterakan 

masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari hasil responden 

angket yang telah menjawab dengan positif terhadap peningkatan 

perekonomian para pengusaha dan pekerja. Serta dengan masih 

berdirinya sejumlah usaha pembuatan batu bata di kelurahan 

Purnama Kota Dumai serta masih banyaknya para pekerja yang 

bekerja pada usaha ini. Menurut tinjauan ekonomi Islam 

mengenai prospek usaha pembuatan batu bata di kelurahan 

Purnama Kota Dumai terhadap kesejahteraan masyarakat telah 

sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena tidak ada hal-hal 

yang melanggar syariat Islam dalam mengembangkan dan 

pemasarannya sejalan dengan prinsip syariat agama Islam untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Arfan Sulaiman, 2012: 

90) 

Penelitian diatas memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti 

tentang batu bata. Perbedaan penelitian diatas dengan penulis yakni 

perbedaannya dengan studi kasus. 
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d. Hasil penelitian Devi Meina Vuri Sahara yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata 

(Studi Kasus Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo”. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode 

analisis data dalam pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa penentuan upah pembuatan batu bata di Desa 

Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai 

dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan rukun upah bahwa 

besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas, 

maka akad tersebut di anggap sah. Sedangkan ketidaksesuaian 

mengenai besaran nominal upah dengan tingkat pekerjaan yang 

dikerjakan pekerja, praktiknya ada keridhaan kedua belah pihak 

yang melakukan akad, maka dalam hukum Islam akad ini tetap 

sah, karena pihak pekerja telah menyepakati besaran nominal upah 

yang ditentukan oleh pemilik usaha diawal akad. Pada praktiknya 

pihak pemilik usaha juga memberikan tambahan pekerjaan diluar 

perjanjian dan terkadang tidak ada tambahan upahnya, maka hal 

tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Cara 

pengupahan pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, 

karena cara pengupahan yang di lakukan pemilik usaha tidak 

sesuai dengan perjanjian yaitu membayar upah diakhir yaitu saat 

pekerja memperoleh batu bata kering 1000 biji, akan tetapi pada 

praktiknya pemilik usaha membayar upah kepada pekerja saat 
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memperoleh batu bata kering dua kali lipatnya atau tidak tepat 

waktu yaitu dengan cara pengupahan yang dilakukan dengan cara 

mencicil. Waktu pengupahan pekerja yang terlambat, dikaitkan 

dengan praktiknya di Desa Kadipaten itu bertentangan dengan 

hukum Islam. (Devi Meina Vuri Sahara, 2012: 74). 

Penelitian diatas memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti 

tentang batu bata. Perbedaan penelitian diatas dengan penulis yakni 

penelitian diatas membahas tentang sistem upah pekerja sedangkan 

penulis membahas tentang produksi batu bata.  

e. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Yudi Prayogo yang berjudul 

“Peranan Industri Batu Bata Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi 

Kasus Di Desa Danau balai Kecamatan Rantau Selatan 

Kabupaten Labuhan Batu) ”. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa keberadaan industri batu bata 

ini memang banyak sekali memberikan dampak dan peran yang 

positif, seperti pendapatan yang di dapat setiap bulannya stabil dan 

harganya juga cenderung naik, modal yang dipergunakan juga 80% 

adalah modal sendiri. Peran adanya industri batu bata juga sangat 

banyak seperti peningkatan kualitas pendidikan anak pengrajin 

serta terbukanya banyak lapangan pekerjaan yang terbuka sehingga 

pe ngangguran di Desa tersebut berkurang. Selain dampak positif 

dampak negatif juga ada seperti bekas galian yang cukup lebar dan 

dalam sehingga menyebabkan genangan air. Tingkat kemiskinan 

didaerah tersebut juga rendah ini terbukti karena sudah melewati 2 
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pengukuran tingkat kemiskinan menurut International Labour 

Organitation dan BPS. (Yudi Prayogo, 2018: 52). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Prayoga memiliki kesamaan 

membahas tentang batu bata. Perbedaan antara penelitian diatas dengan 

penulis, penelitian di atas membahas tentang peranan industri batu bata 

terhadap kemiskinan sedangkan penulis membahas tentang produksi 

batu bata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.  

2.2 Landasan Teori 

 

2.2.1 Sistem Produksi 

2.2.1.1 Pengertian Sistem Produksi 

Dalam sistem produksi Islam, konsep kesejahteraan Ekonomi 

digunakan dengan cara yang lebih luas. Konsep kesejahteraan Islam 

terdiri atas bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh 

meningkatnya produksi dari barang-barang bermanfaat melalui 

pemanfaatan sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun 

benda dan melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses 

produksi 

Proses transformasi nilai tambah dari input menjadi output dalam 

sistem produksi modern selalu melibatkan komponen structural dan 

fungsional. Sistem produksi memiliki beberapa karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Mempunyai komponen atau elemen-elemen yang saling berkaitan 

satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini 
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berkaitan dengan komponen structural yang membangun sistem 

produksi itu. 

b. Mempunyai tujuan yang mendasar keberadaannya, yaitu 

menghasilkan produk (barang dan jasa) berkualitas yang dapat 

dijual dengan harga yang kompetitif dipasar. 

c. Mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya 

berupa optimasi pengelokasian sumber-sumber daya. 

Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai 

komponen struktural dan fungsional. Didalam sistem produksi modern 

terjadi suatu proses transformasi nilai tambah yang mengubah input 

(tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi, manajerial) 

menjadi output (produk barang dan jasa) yang dapat dijual dengan 

harga yang kompetitif dipasar. 

Produksi adalah aktifitas yang menghasilkan barang, baik barang 

jadi maupun barang setengah jadi, bahan industri dan suku cadang dan 

komponen-komponen. Bahwa sistem produksi memiliki komponen 

atau elemen struktural dan fungsional yang berperan penting 

menunjang kontinuitas operasional sistem produksi itu. Komponen atau 

elemen struktural yang membentuk sistem produksi terdiri dari bahan 

(material, mesin, dan peralatan, tenaga kerja, modal, energi, informasi, 

tanah) dan lain-lain. Sedangkan komponen atau elemen fungsional 

terdiri dari supervise, perencanaan, pengendalian, koordinasi dan 

kepemimpinan yang kesemuanya berkaitan dengan manajemen 

organisasi. Suatu sistem produksi selalu berada dalam lingkungan 

sehingga aspek-aspek lingkungan seperti perkembangan teknologi, 
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sosial dan Ekonomi, serta kebijaksanaan pemerintah akan sangat 

mempengaruhi keberadaan sistem produksi. 

Sistem produksi adalah suatu keterkaitan unsure-unsur yang 

berada secara terpadu, menyatu dan menyeluruh dalam 

mentrasformasikan masukan menjadi keluaran. Jadi suatu sistem disini 

mengkombinasikan atau menggabungkan dalam proses transformasi 

komponen masukan tersebut yang berupa bahan, tenaga kerja, modal 

dan lainnya, dengan suatu cara mengorganisasikan yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan akhir yang sama. 

Dalam proses produksi biasanya perusahaan menekankan agar 

produk yang dihasilkannya mengeluarkan biaya yang termurah, melalui 

pengkombinasian penggunaan sumber-sumber daya yang 

dibutuhkannya, tentu saja tanpa mengabaikan proses inovasi serta 

kreasi. Secara praktis, ini memerlukan perubahan dalam cara 

membangun, yakni dari cara produksi konvensional menjadi cara 

produksi dengan menggunakan sumber daya alam semakin sedikit, 

membakar energi semakin rendah, menggunakan ruang tempat lebi 

kecil, membuang limbah dan sampah lebih sedikit dengan hasil produk 

yang setelah dikonsumsi masih bisa didaur ulang. 

Konsep produksi berkeyakinan bahwa konsumen akan menyukai 

produk-produk yang tersedia dimana-mana dan harganya murah. 

Penganut konsep ini akan berkonsentrasi pada upaya menciptakan 

efesiensi produksi, biaya rendah, dan distribusi masal. Dengan 

demikian, fokus utama konsep ini adalah distribusi dan harga. Konsep 
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ini masih banyak dijumpai dinegara-negara berkembang, seperti 

Indonesia apalagi dalam situasi krisis moneter seperti saat ini. 

2.2.2 Produksi  

2.2.2.1  Pengertian Produksi  

Istilah produksi dipergunakan dalam organisasi yang 

menghasilkan keluaran atau output berupa barang atau jasa. Dalam arti 

sempit pengertian produksi  hanya di maksudkan sebagai kegiatan yang 

menghasilkan barang, baik barang jadi atau setengah jadi, barang 

industri, suku cadang (spareparts) maupun komponen-komponen 

penunjang. Dengan pengertian ini, produksi dimaksudkan sebagai 

kegiatan pengolahan dalam pabrik. Hasil-hasil produksinya dapat 

berupa barang konsumsi maupun barang industri. Adapun secara umum 

produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang 

mentrasformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output).  

Kegiatan produksi adalah mata rantai dari komsumsi dan 

distribusi, kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa 

kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi kegiatan 

ekonomi akan berhenti begitu pula sebaliknya, untuk menghasilkan 

barang dan jasa. Kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi.     

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang 

dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis 

produksi adalah proses mentransformasi infut menjadi output, tetapi 

definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. 

Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output 

serta karakter-karakter yang melekat padanya. Beberapa ahli ekonomi 
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Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian 

produksi, sebagai berikut : 

a. Fauzi Ramadhan, (2016:29) mendefinisikan produksi adalah 

suatu upaya untuk membuat atau meningkatkan fungsi barang, 

sehingga untuk melakukan proses produksi memerluka tenaga 

kerja, bahan baku, modal dalam berbagai bentuknya serta 

keahlian tertentu.  

b. Siddiqi, (2012 : 230-231) mendefinisikan kegiatan produksi 

sebagai penyediaan  

Barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan 

kebajikan/kemanfaatan (mashlahah) bagi masyarakat. Dalam 

pandangannya sebagai produsen telah bertindak adil dan 

membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia bertindak Islami.  

Produksi dalam pespektif ekonomi Islam tidak hanya berorientasi 

untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, meskipun 

mencari keuntungan tidak di larang. Bagi Islam memproduksi sesuatu 

bukanlah sekedar untuk di konsumsi sendiri atau di jual di pasar, tetapi 

lebih jauh menekan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula 

mewujudkan fungsi sosial. Agar mampu mengemban fungsi sosial 

seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus melampaui surplus untuk 

mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan finansial 

sehingga bisa berkonstribusi bagi kehidupan sosial.  

Menurut (Misbahul Ali, 2013:47) adapun kaidah-kaidah  dalam 

berproduksi sebagai berikut: 
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a. Memproduksikan barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan 

produksi 

b. Mencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi 

polusi,memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya 

alam. 

c. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan 

masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus 

dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, 

yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama, 

terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/kehormatan, serta 

kemakmuran material. 

d. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan 

kemandirian umat.  Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai 

kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan 

terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, dimana dalam 

kaitannya tersebut para ahli fiqh memandang bahwa 

pengembangan dibidang indistri, perdagangan, keuangan 

merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia bisa 

melaksanakan urusan Agama dan dunianya. 

e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas 

spiritual maupun mental dan fisik. 

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 di perintahkan untuk bekerja keras 

dalam mencari kehidupan agar mereka dapat melangsungkan 
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kehidupannya dengan baik seperti dalam al-Qur’an surah al-Qashash  

[28] : 73 

ُنْيا ِفْيِه َوِلَتْبَتُغْيا ِمْن 
ُ
َىاَر ِلَتْسك  َوالنَّ

َ
ْيل

َّ
ُم ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
ْحَمِتٖه َجَعل  ﴿ َوِمْن رَّ

ُرْوَن ﴾
ُ
ْم تَْشك

ُ
ك
َّ
َعل
َ
 َفْضِلٖه َول

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. 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa mementingkan kegiatan produksi 

merupakan prinsip yang mendasar dalam ekonomi Islam, kegiatan 

produksi mengerucut pada manusia dan eksistensinya, pemerataan 

kesejahteraan yang dilandasi oleh keadilan dan kemaslahatan bagi 

seluruh manusia di muka bumi. Dengan demikian kepentingan manusia 

sejalan dengan moral Islam harus jadi target fokus dan target dari 

kegiatan produksi. 

2.2.2.2  Faktor-faktor Produksi dalam Ekonomi Islam  

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 
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jasa yang di produksi itu haruslah hanya yang di bolehkan dan 

menguntungkan (yakni halal dan baik). Produksi tidak berarti hanya 

menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat 

dilakukan oleh manusia adalah membuat barang-barang menjadi 

berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi, karena tidak 

ada seorang pun yang dapat menciptakan benda yang benar-benar baru. 

Membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu 

barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki daya 

jual yang tinggi (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014 : 43). 

Adapun faktor-faktor produksi sebagai berikut : 

a. Faktor alam/tanah 

Baik Al-Qur’an dan sunnah banyak memberikan tekanan pada 

pemanfaatan tanah secara baik, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah 

sebagai suatu produksi juga dapat dianggap sebagai sumber daya alam 

dan dapat habis dalam kerangka suatu masyarakat ekonomi Islam. 

Pemborosan pemakaian tanah dalam bentuk apapun dikutuk, akan 

tetapi penggarapan tanah jangan merupakan satu-satunya pekerjaan 

dalam suatu Negara Islam, Negara dapat mengadakan peraturan yang 

menjamin bahwa tanah sebagai faktor produksi digunakan sedemikian 

rupa sehingga dapat mencapai pertumbuhan berimbang bagi 

kepentingan masyarakat. Nabi berusaha mengingatkan para 

pengikutnya arti penting pembudidayaan tanah mereka dan membuat 

ketentuan bahwa seorang hanya boleh memiliki tanah sebanyak yang 

dapat digarapnya sendiri. 
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Pembangunan pertanian pada Negara-negara muslim dapat 

ditingkatkan melalui metode penanaman yang intensif dan ektensif jika 

di lengkapi dengan suatu program pendidikan moral, berdasarkan 

ajaran Islam. Penghasilan dari penggunaan sumber daya yang dapat 

habis harus di gunakan untuk pembangunan lembaga-lembaga sosial 

seperti: universitas, rumah sakit dll.  

Faktor alam adalah dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud 

disini adalah bumi, dan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan 

bumi, maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Dalam 

produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia 

(Said Sa’ad Marthon, 2004 : 46). 

b. Faktor tenaga kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor 

produksi sebelumnya, yakni faktor alam tenaga kerja juga merupakan 

asset bagi keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu 

produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di 

dalamnya. Tenaga kerja yang memiliki skill dan integritas yang baik 

merupakan modal utama bagi suatu perusahaan. Tenaga kerja 

merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang 

tidak akan bisa menghasilkan suatu barang/jasa apapun tanpa adanya 

tenaga kerja. 

c. Faktor modal 

Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga, dalam 

sistem itu bungan tidak di perkenankan memainkan pengaruhnya yang 
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merugikan pekerja, produksi dan distribusi. Dengan alasan inilah modal 

menduduki tempat yang khusus dalam ilmu ekonomi Islam. Dalam 

Islam modal bukanya tanpa biaya, biaya modal dapat dinyatakan dari 

segi biaya peluang dalam kerangka Islami, Islam mengakui saham 

modal suatu saham yang bersifat berubah-ubah. Dengan demikian 

karena ada unsure keuntungan maka modal dapat tumbuh bahkan 

dalam perekonomian yang bebas bunga seperti Islam. Berbagai 

perintah Al-Qur’an memberikan bukti bahwa Islam dapat 

memgkompromikan kedua pembentukan modal yang bertentangan 

yaitu konsumsi sekarang yang berkurang dan konsumsi masa depan 

yang bertambah, dengan demikian memungkinkan modal memainkan 

peranan yang sesungguhnya dalam proses produksi. 

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu 

produksi, oleh karenanya tanpa modal produsen tidak dapat 

menghasilkan barang/jasa. Modal adalah sejumlah daya beli atau yang 

dapat menciptakan daya yang di pergunakan untuk suatu proses 

produksi, tanpa modal maka tidak dapat berproduksi dan membangun. 

Dalam Islam modal haruslah bersumber dari suatu yang bebas dari riba 

sehingga dapat tercapai suatu kebaikan dalam aktivitas produksi dan 

tercapainya maslahah. 

d. Faktor manajemen 

Faktor produksi manajemen sering dikaitkan dengan seni dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pada suatu 

proses produksi, karena proses produksi melibatkan sejumlah orang 

atau tenaga kerja dari berbagai tingkatan. Maka manajemen berarti pula 
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bagaimana pengelolaan orang-orang tersebut dalam tingkatan atau 

tahapan proses produksi. Aspek manajemen dapat dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, skala usaha, besar kecilnya 

kredit. 

Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Malayu S.P. 

Hasibuan, 2004 : 48). Berdasarkan fungsi manajemen berupa 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, 

manajemen berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan sumber daya finansial, manusia dan informasi suatu 

perusahaan untuk mencapai sasarannya. Tanpa adanya manajemen 

yang baik, semua faktor produksi tidak akan menghasilkan profit yang 

maksimal karena semua faktor produksi tersebut memerlukan 

pengaturan melalui proses manajerial yang baik. 

2.2.2.3  Tujuan Produksi dalam Ekonomi Islam  

Menurut Hendrie Anto, 2003 : 163-164. Beberapa tujuan kegiatan 

produksi ini, sebagai berikut : 

a. Pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat 

b. Menentukan kebutuhan masyarakat 

c. Persediaan terhadap kemungkinan 

d. Persediaan bagi generasi mendatang 

e. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah 

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan 

manusia pada takaran moderat akan menimbulkan setidaknya dua 
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implikasi. Pertama produsen hana menghasilkan barang dan jasa yang 

menjadi kebutuhan (needed) bukan keinginan (wan’t) dari konsumen. 

Barang dan jasa yang di hasilkan harus memiliki manfaat riil bagi 

kehidupan yang Islami, bukan sekedar memberikan kepuasan 

maksimum bagi konsumen. Kedua kualitas produksi tidak akan 

berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan wajar. Produksi barang dan 

jasa secara berlebihan tidak saja seringkali menimbulkan mis-alokasi 

sumber daya ekonomi dan kemubadziran (wastage), tetapi juga 

menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat. 

Semakin menipisnya persediaan sumber daya alam dan kerusakan 

lingkungan hidup merupakan salah satu alasan serius dalam 

pembangunan ekonomi modern saat ini. 

Meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan 

manusia tidak berarti bahwa produsen sekedar bersikap reaktif terhadap 

kebutuhan konsumen. Produsen harus proaktif, kreatif, onovatif 

menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan 

manusia. Penemuan ini kemudian disosialisasikan atau dipromosikan 

kepada konsumen sehingga konsumen mengetahuinya. Sikap proaktif 

menemukan kebutuhan ini sangat penting, sebab terkadang konsumen 

juga tidak mengetahui apa yang sesungguhnya di butuhkannya. Sikap 

proaktif ini juga harus berorientasi ke depan (future view) dalam arti 

pertama, menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi 

kehidupan masa mendatang. 

Orientasi ke depan ini akan mendorong produsen untuk terus-

menerus melakukan riset dan pengembangan (research and 
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development) guna menemukan berbagai jenis kebutuhan teknologi 

yang di terapkan, serta berbagai standar lain yang sesuai dengan 

tuntutan masa depan. Efesiensi dengan sendirinya juga senantiasa di 

kembangkan, sebab dengan cara inilah kelangsungan dan 

kesinambungan (sustainability) pembangunan akan terjaga. Dengan 

konteks ini maka produksi yang berwawasan lingkungan akan menjadi 

konsekuensi logis. Ajaran Islam memberikan peringatan yang keras 

terhadap perilaku manusia yang gemar membuat kerusakan, dan 

kebinasaan termasuk kerusakan lingkungan hidup demi mengejar 

kepuasan. 

Impikasi dari aktifitas di atas adalah tersedianya secara memadai 

berbagai kebutuhan bagi generasi mendatang. Konsep pembangunan 

yang berkesinambungan yang relatif baru di kembangkan dalam 

pembangunan ekonomi konvensional pada dasarnya adalah suatu 

konsep pembangunan yang memberikan persediaan memadai bagi 

generasi mendatang. 

Tujuan terakhir, yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan 

ibadah kepada Allah sebenarnya merupakan tujuan produksi yang 

paling orisinal dari ajaran Islam. Selain untuk pemenuhan kebutuhan 

manusia sendiri, produksi harus berorientasi pada kegiatan sosial dan 

ibadah kepada Allah. 

2.2.2.4  Fungsi Produksi 

Fungsi produksi adalah hubungan antar variabel atau faktor 

produksi yang terkait satu sama lain dalam menghasilkan barang atau 

jasa. Fungsi produksi menghubungkan input dengan output dan 
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menentukan tingkat output optimum yang bisa diproduksi dengan 

sejumlah input tertentu, atau sebaliknya, jumlah input minimum yang 

diperlukan untuk memproduksikan tingkat output tertentu. Fungsi 

produksi di tentukan oleh tingkat teknologi yang digunakan dalam 

proses produksi, hubungan output input untuk suatu sistem produksi 

adalah suatu fungsi dari tingkat teknologi pabrik, peralatan, tenaga 

kerja, bahan baku dan lain-lain yang di gunakan dalam suatu 

perusahaan. 

Menurut Jones (2014:70) fungsi produksi adalah persamaan yang 

menggambarkan bagaimana input seperti modal dan tenaga kerja 

bergabung untuk menghasilkan ouput yang baik. 

Faktor-faktor produksi disebut juga sebagai input, sedangkan 

produksi yang di hasilkan adalah output. Jadi fungsi produksi 

menunjukkan hubungan antara faktor produksi (input) dengan hasil 

produksi fisik (output). Secara umum digambarkan bahwa faktor-faktor 

produksi melibatkan baerbagai faktor yang menentukan suksesnya 

penetapan tingkat produksi. Suksesnya suatu pencapaian tingkat output 

tinggi, tidak hanya ditentukan oleh mutu atau kualitas faktor produksi 

tersebut. Dalam faktor-faktor produksi yakni bahan baku, modal, 

tenaga kerja, penggaunaan lahan dan berbagai input lainnya, 

efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah yang tepat, namun 

juga di tentukan oleh kualitas faktor-faktor tersebut. 

2.2.2.5  Manfaat Produksi 
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Keberadaan kegiatan menambah nilai guna pada barang atau jasa 

tentu memiliki manfaat tersendiri, manfaat yang akan didapatkan 

melalui aktivitas produksi sebagai berikut: 

a. Menambah nilai guna sebuah barang 

Kegiatan produksi ini juga dapat memberikan manfaat sebagai 

penambah nilai guna barang. Misalnya, kita sudah tahu bahwa ketika 

sebuah barang sudah memiliki nilai guna, lewat proses produksi, 

barang tersebut akan memberikan kegunaan ataupun manfaat lainnya. 

Dalam hal ini, sebuah barang akan memiliki fungsi yang baru bagi para 

konsumennya. 

Contohnya, pada sebuah rumah terdapat bangunan kosong yang 

berdekatan dengan halamannya. Awalnya bangunan tersebut 

difungsikan sebagai gudang penyimpanan lewat aktivitas produksi, 

gudang tersebut dijadikan warung agar memiliki fungsi lain. 

b. Menciptakan nilai guna lewat kegiatan produksi 

Selain untuk menambah nilai guna melalui kegiatan produksi ini 

sebuah barang yang awalnya di rasa tidak memiliki kegunaan diubah 

menjadi barang yang memiliki nilai jual. 

Contohnya,material kayu bisa di gunakan dalam pembuatan 

banyak barang seperti: perabot rumah tangga, kursi, meja, lemari, dan 

barang-barang lainnya. 

 

2.2.2.6  Macam-macam Produksi 
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Produksi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber 

daya alam yang tersedia. Berikut ini adalah macam-macam produksi 

yang dapat dihasilkan berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam. 

a. Produksi Industri 

Kegiatan produksi adalah kegiatan penciptaan nilai guna barang 

yang memanfaatkan bahan baku yang ada. Hal ini dilakukan bertujuan 

mengubah barang baku menjadi barang jadi ataupun barang setengah 

jadi yang kemudian akan di pasarkan kepada para konsumen. 

b. Produksi Agraris 

Produksi agraris merupakan kegiatan produksi yang 

memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara langsung, adapun 

tujuannya untuk menghasilkan produk dengan cara melakukan 

pengelolaan sumber daya alam dengan baik untuk dijual ke masyarakat. 

Contohnya, menanam padi di sawah dan dijadikan beras supaya dapat 

di konsumsi. 

c. Produksi Perdagangan 

Dalam produksi perdagangan kegiatan produksinya hanya 

dilakukan dengan cara menjualnya. Dalam hal ini produsen hanya 

berperan sebagai perantara produk, para pedagang mendapatkan produk 

dari petani atau peternak atau membeli barang jadinya. 

 

 

 

d. Produksi Eksptraktif 
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Hampir sama dengan pengertian produksi agraris, hanya saja 

kegiatan yang satu ini mengambil atau memanfaatkan barang dari 

dalam bumi. Kemudian hasil produksi tersebut dijual ke perusahaan 

lain untuk kemudian dijadikan produk lainnya. 

e. Produksi Jasa 

Produksi jasa dapat diartikan sebagai kegiatan produksi yang 

menawarkan keahlian tertentu untuk membantu masalah orang lain. 

Contohnya, jasa revarasi barang-barang elektronik. 

f. Produksi Pengangkutan 

Produksi pengangkutan adalah kegiatan produksi yang melayani 

distribusi baran g atau pemindahan dari produsen ke lokasi konsumen. 

2.2.3 Produksi Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

2.2.3.1  Pengertian Ekonomi Syariah  

Pengertian ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani 

oikos (rumah tangga) dan nomos (peraturan atau hukum), sedangkan 

syariah merupakan istilah yang digunakan untuk aturan-aturan yang 

berlandaskan ekonomi Islam. Jadi ekonomi syariah merupakan 

pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan 

kebutuhan manusia dengan aturan yang bersum  ber dari wahyu Ilahi. 

Ekonomi syariah sering disebut juga dengan ekonomi Islam. Ekonomi 

Islam adalah suatu bentuk percabangan dari ilmu ekonomi yang 

berdasarkan pada ajaran serta nilai-nilai ke Islaman. Sistem ekonomi 

syariah memiliki beberapa hal pokok yang di jadikan landasan hukum 

yaitu, Al Quran dan As Sunnah Rasulullah SAW. 
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(Beti Mulu, 2018: 117). Mengatakan bahwa ekonomi Islam 

adalah sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang berdasarkan Al-Quran 

dan Sunnah yang merupakan bagian perekonomian yang di dirikan di 

atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masa. 

Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya di pandang sebagai 

pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus 

memanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna 

memenuhi kesejahteraan bersama yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk 

orang lain. 

Selain landasan hukum pokok ada juga landasan hukum yang 

bersifat melengkapi yaitu Qiyas dan Ijma yang mana pada dasarnya 

kedua hal ini juga merujuk dari Al Quran dan As Sunnah. 

Abdulrahman Yousri Ahmed (2002: 170) mengatakan bahwa ekonomi 

syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kemungkinan 

terbaik untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia, yang 

telah diberikan Allah, untuk memaksimalkan produksi serta 

menghasilkan barang dan jasa yang halal yang di butuhkan manusia 

saat ini dan saat yang akan datang, serta mendistribusikan dalam 

kerangka syariah. 

Oleh karena itu, dalam beberapa pendapat dapat ditemukan 

tentang beberapa pandangan para ahli terhadap definisi dari Ekonomi 

Syariah sebagai berikut :  

a. Menurut M. A. Mannan, (2018:22) mendefinisikan ilmu Ekonomi 

Syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mengetahui 



 

33 
 

masalah-masalah Ekonomi rakyat yang dialami oleh nilai-nilai 

Islam.  

b. Menurut Yusuf Qardhawi, (2018:22) pengertian Ekonomi 

Syariah merupakan Ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. 

Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza Wa jalla. 

Dan tujuan akhirnya kepada Allah Azza Wa jalla, dan 

memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariah Allah Azza 

Wa jalla. 

c. Menurut Umar Chapra, (2018:22) ekonomi Islam merupakan 

suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam 

mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi 

berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan berdasarkan syariah (al’iqtisad al-syariah) tanpa 

mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan 

ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau 

melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral 

yang terjalin dimasyarakat. 

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah 

suatu ilmu pengetahuan tentang ekonomi menurut nilai-nilai Islam, dan 

suatu ilmu ekonomi yang membantu manusia untuk mendapatkan 

kesejahteraan melalui distribusi berdasarkan nilai-nilai Islam sesuai 

dengan Al-Quran dan Hadis. 

2.2.3.2  Ciri – Ciri Dari Ekonomi Syariah 

Menurut (Leni Saleh, 2017:52). Dalam ekonomi Islam, berbagai 

jenis sumber daya di pandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan 
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kepada manusia. Manusia harus memanfaatkan seefisien dan seoptimal 

mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama yaitu 

untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Jadi, ilmu ekonomi Islam 

mendasarkan segala aspek tujuan, metode penurunan ilmu, dan nilai-

nilai yang terkandung pada agama Islam. 

Adapun cirri-ciri dari ekonomi syariah sebagai berikut: 

a. Ekonomi syariah tidak mengekang individu secara berlebihan 

sehingga mengakui adanya kepemilikan individu dan 

kepemilikan publik. Hal ini bertolak belakang dengan ekonomi 

konvensional yang hanya mengakui kepemilikian individu saja 

atau kepemilikan publik saja. Dalam ekonomi syariah berlaku 

sistem multiple ownership. Dengan demikian akan tercipta 

keseimbangan dalam perekonomian. 

b. Adanya freedom to act atau kebebasan untuk bertindak. Setiap 

muslim dibebaskan untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Islam tidak mengekang umatnya untuk berusaha dalam 

menjalankan kehidupan ekonominya, sepanjang tidak melanggar 

aturan. Selanjutnya,  

c. Adanya jaminan sosial. Islam mengatur agar keadilan sosial ini 

dapat terwujud. 

2.2.3.3  Tujuan Ekonomi Syariah 

Dalam pandangan agama Islam, kebahagian hidup adalah hal 

yang paling utama baik itu kebahagian di dunia maupun diakhirat. Oleh 

karena itu, motif yang di gunakan dalam ekonomi syariah juga 

merupakan suatu tatanan guna meraih kebahagiaan hidup. Berdasarkan 
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dari landasan tadi, ekonomi syariah merupakan sebuah efek dari upaya 

para filsu, fuqaha dan ulama yang berupaya memberi konstribusi 

pemikiran dalam mengatur tatanan dari segi ekonomi, sosial yang 

berlandaskan pada tuntunan syariah. Ekonomi syariah bukanlah benar-

benar murni muncul sebagai sistem yang bertujuan mengatur 

pengelolaan harta saja, namun juga sebagai suatu sistem yang mengatur 

hubungan sosial antar individu dalam pemenuhan hajat hidupnya. 

Sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan dari ekonomi 

syariah adalah menjamin kesejahteraan masyarakat melalui rasa 

tanggung jawab dan keseimbangan sosial. 

 

2.2.3.4  Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah 

Dalam Al-Quran Allah SWT telah memerintahkan semua 

hambanya untuk selalu beribadah kepadanya. Ibadah dalam Islam 

bukan hanya ibadah yang wajid dilakukan seperti dalam rukun Islam 

(sahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji), melainkan lebih dari itu yaitu 

ibadah untuk membantu manusia yang lain. Mencari ilmu, berdagang 

dengan cara yang baik, Islam mendefinisikan ibadah adalah segala 

perbuatan yang baik dan benar. Proses memenuhi kebutuhan hidup 

merupakan ibadah pula, maka timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 

Contoh kegiatan tersebut adalah jual beli, produksi, dan distribusi 

(Mahtum.2018:46). 

Menurut Mursal, 2015:46 prinsip-prinsip yang menjadi dasar 

dalam ekonomi Islam sebagai berikut: 

a. Prinsip Tauhid 



 

36 
 

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas manusia. 

Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia 

dalam kegiatan ekonomi untuk menyakini bahwa kekayaan 

apapun yang dimiliki oleh seseorang adalah milik Allah. 

Keyakinan atau pandangan seperti ini akan melahirkan aktivitas 

yang memiliki akuntabilitas ketuhanan yang menempatkan 

perangkat syariah sebagai parameter kolerasi antara aktivitas 

dengan prinsip syariah. 

b. Prinsip Keadilan 

Kata adil berasal dari kata arab/adl yang secara harfiah bermakna 

sama. Menurut kamus bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, 

tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar. 

Dengan demikian, seseorang yang disebut berlaku adil adalah 

apabila ia tidak berat sebelah adalah menilai sesuatu, tidak 

berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada 

siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-

wenang. 

(Abdul Wahid Mongkito, 2021: 105). Mengatakan bahwa etika 

bisnis Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam dalam menjual 

barang ialah harus takaran yang seimbang. Barang yang kering 

bisa di tukar dengan barang yang kering. Penukaran barang 

kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga 

dalam penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi 

timbangan, dalam transaksi, Rasulullah Shalallahu alaihi 

wasallam menjauhi apa yang di sebut dengan muzahana dan 
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muhaqala. Muzabana adalah menjual kurma atau anggur segar 

(basah) dengan kurma atau anggur yang kering. Dengan cara 

menimbang, muzabana pada dasarnya adalah menjual sesuatu 

yang jumlahnya, berat dan ukurannya di ketahui dengan jelas. 

Muhaqala adalah jual beli atau penukaran antara gandum belum 

di panen dengan gandum yang sudah di giling atau menyewakan 

tanah untuk di tukar dengan gandum. 

c. Prinsip Maslahat 

Maslahat bisa diartikan dengan pengambilan manfaat dan 

menolak kemadaratan, atau suatu yang mendatangkan kebaikan, 

keselamatan, faedah atau guna. Hakekat kemaslahatan segala 

bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi 

dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. 

Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi 

dua unsur yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa 

kebaikan (tayyib) bagi semua aspek secara integral. 

 

d. Prinsip Ta’awun 

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (daruriyah, 

hajiyah, dan tahsiniah) dalam rangka mendapatkan ridha Allah 

secara individual dan komunal. 

e. Prinsip Keseimbangan 

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan 

(tawazun) sebagai salah satu pembangunan ekonomi. Prinsip 
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keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, 

keseimbangan antar sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan 

keuangan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan 

pelestarian sumber daya alam. 

2.2.4 Batu Bata 

2.2.4.1  Pengertian Batu Bata 

Batu bata merupakan unsur bangunan yang paling sering 

digunakan masyarakat Indonesia sebagai pembuatan konstruksi 

bangunan, yang dibuat dari tanah liat dengan atau tanpa bahan 

campuran lainnya yang di bakar pada suhu tinggi. Sehingga tidak dapat 

hancur lagi jika di rendam air. 

Menurut Miftakul Huda dan Erna Hastuti, 2012 : 143. Batu bata 

adalah salah satu unsur yang sangat penting pada pembuatan bangunan 

yang terbuat dari tanah liat yang ditambah air yang dalam 

pengerjaannya melalui beberapa tahap seperti menggali, mengolah, 

mencetak, mengeringkan, membakar pada temperature tinggi hingga 

matang dan berubah warna menjadi warna merah serta akan mengeras 

seperti batu jika di dinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila di 

rendam dalam air. 

Sedangkan menurut Cut Emawati, 2013 : 15. Batu bata yaitu 

suatu proses produksi yang didalamnya terdapat perubahan bentuk dari 

benda yang berupa tanah liat menjadi bentuk lain (batu bata), sehingga 

lebih berdaya guna. Dapat di simpulkan bahwa batu bata merupakan 

hasil produksi tangan manusia yang dibuat dari tanah liat dengan proses 

yang panjang seperti adanya menggali, mengolah, mencetak, 
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mengeringkan hingga membakar dan menjadi keras layaknya sifat batu 

serta bisa di gunakan untuk bahan bangunan atau yang lain yang 

mempunyai daya guna di dalamnya. 

2.2.3.2  Proses Produksi Batu Bata 

Menurut Suwardono (2001:17) proses pembuatan batu bata bisa 

dilakukan secara sederhana, tetapi bisa juga menggunakan mesin yang 

modern dan serba otomatis. Dalam pembuatan batu bata terdapat 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Penggalian bahan baku 

Jenis tanah yang di pakai umumnya berupa tanah sedimen 

(alluvial hidromorfik) yaitu tanah yang mengedap akibat banjir pada 

dataran rendah atau tanah yang di temukan pada lokasi bekas daerah 

banjir. Jadi tanah liat (lempung) yang di gunakan terdapat pada 

permukaan tanah sehingga tidak memerlukan biaya besar untuk 

penggaliannya. Kegiatan penggalian tanah dilakukan pada kedalam 

tertentu yaitu 0,5 – 1 meter karena apabila dalamnya lebih dari 1 meter 

kualitas tanah kurang baik untuk pembuatan batu bata disebabkan oleh 

kandungan air yang cukup banyak sehingga berpebgaruh terhadap hasil 

pembuatan batu bata. 

 

 

b. Persiapan pengolahan bahan 

Menyiapkan bahan untuk pembentukan batu bata yang dimaksud 

dengan penyiapan bahan ini adalah penghancuran tanah, pembersihan 
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kotoran, kemudian pencampuran dengan air sehingga bahan menjadi 

cukup lunak untuk dibentuk batu bata. 

c. Proses pencetakan batu bata 

Pada waktu pencetakan menggunakan peralatan yang sangat 

sederhana, alat-alat yang di gunakan berupa cetakan dari kayu. 

Pembentukan dimulai setelah tanah di siapkan menjadi lunak dan 

mudah dibentuk. 

d. Proses pengeringan batu bata 

Cara pengeringan yang termudah dan termurah adalah menjemur 

batu bata di tempat terbuka, waktu tang dibutuhkan untuk proses 

pengeringan adalah 5-6 hari tergantung cuacanya. Batu bata yang sudah 

setengah kering tersebut diangkut, dirapikan bentuknya menggunakan 

potongan batu bata yang tipis atau dengan menggunakan pisau, 

kemudian ditimbun di sekitar lokasi percetakan dan dibiarkan hingga 

kering. Batu bata yang sudak kering disusun secara bertingkat (vertikal) 

dengan pola menyerong dan diantara batu bata tersebut diberi rongga 

antara sehingga dapat di lalui oleh angin sebagai salah satu media 

pengeringan batu bata secara alami. Setelah kering batu bata tersebut 

dipindahkan ketempat pembakaran yang berbentuk seperti rumah-

rumahan (linggan). 

e. Proses pembakaran batu bata 

Pada proses ini batu bata yang sudah kering dan tersusun rapih 

tersebut sudah siap untuk di bakar, akan tetapi pembakaran batu bata 

tergantung dari keinginan pekerja dan keuangan pekerja. Biasanya 

dalam satu bulan proses pembakaran biasanya yang di lakukan satu kali 
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dalam sekali proses pembakaran batu bata berkisar antara 10.000 – 

20.000 batu bata. Dalam sekali proses pembakaran batu bata ini di 

sediakan tempat khusus atau dibuatkan rumah-rumahan (linggan). 

Proses pembakaran menggunakan bahan yang disebut berambut untuk 

membakar 10.000 batu bata di butuhkan berambut satu colt. 

2.2.3.3  Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Produksi Batu Bata 

Di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten 

Bombana 

 

Produksi dalam Ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas 

yang di lakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau 

menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber 

Ekonomi yang di sediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat, 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dapat di jelaskan dalam 

semua aktivitas produksi barang dan jasa yang di lakukan seorang 

muslim untuk memperbaiki apa yang di milikinya, baik berupa sumber 

daya alam dan harta dan di persiapkan untuk bisa di manfaatkan oleh 

pelakunya atau oleh umat Islam. Firman Allah dalam QS Al-Mulk :15 

ِذْي  ُويَ ﴿ 
َّ
  ال

َ
مُ  َجَعل

ُ
ك
َ
ْرَض  ل

َ
ا
ْ
ا ال

ً
ْيل
ُ
ْيا َمَناِكِبَىا ِفيْ  َفاْمُشْيا َذل

ُ
ل
ُ
ْزِقهٖ   ِمْن  َوك ِ

 ر 

ْيهِ 
َ
ُشْيرُ  َوِال  ﴾ النُّ

Terjemahnya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 
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sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 

 

 

 

 

 

 

Agama Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan 

menekuni aktivitas ekonomi dengan berbagai cara, seperti : pertanian, 

peternakan, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai 

keahlian. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan 

benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi mausia ataupun hanya 

memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan 

sejahtera. 

Ekonomi Islam sangat mendorong produktivitas dan 

mengembangkannya baik kuantitas maupun kualitas, Islam melarang 

menyia-nyiakan potensi material maupun potensi sumber daya 

manusia, bahkan Islam mengarahkan semua itu untuk kepentingan 

produksi menjadi sesuatu yang unik sebab di dalamnya terdapat factor 

“Itqan” (profesionalitas) yang dicintai Allah dan insane yang 

diwajibkan Allah atas segala sesuatunya. Hal ini juga bisa menjadi 

dasar bagi para pengusaha pembuatan batu bata di Desa Laea 

Kecamatan Poleang Selatan kabupaten Bombana. Jadi seseorang yang 

berusaha haruslah memperhatikan kesejahteraan umum terlebih dahulu. 
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Karena apabila hanya mengutamakan keuntungan pribadi tanpa melihat 

dampak dan akibat kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat 

umum, itu sama halnya telah membuat kerusakan dimuka bumi. Hal 

tersebut jelas dilarang oleh agama Islam. 

Mengenai produksi batu bata di Desa Laea Kecamatan Poleang 

Selatan Kabupaten Bombana terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya terhadap distribusi pendapatan kepada para 

pekerjanya. Produksi batu bata di Desa Laea Kecamatan Poleang 

Selatan Kabupaten Bombana merupakan kegiatan masyarakat yang 

produktif di Desa Laea khususnya bagi masyarakat, dengan adanya 

usaha ini telah mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan 

pekerjaan pada masyarakat pengangguran di Desa Laea. Dengan 

demikian usaha ini ikut berperan dalam membangun perekonomian 

masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran serta mensejahterakan 

masyarakat di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten 

Bombana. 

3.3 Kerangka Pikir 

 

Produksi batu bata adalah kesatuan unit yang terdiri dari faktor 

produksi seperti bahan baku, modal usaha, dan tenaga kerja sehingga 

proses produksi dapat terlaksana. Dalam produksi batu bata 

ketersediaan faktor produksi merupakan suatu keharusan. Untuk 

mengetahui produksi batu bata untuk meningkatkan pendapatan 

ekonomi masyarakat maka penelitian ini dilakukan di Desa Laea 

Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, 
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untuk memperoleh data yang diinginkan, maka didalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan uraian diatas, 

maka kerangka piker dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

2.1. 

 

 

 

     

 


