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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi merupakan suatu studi ilmiah yang membahas tentang

bagaimana individu dan kelompok masyarakat dalam menentukan pilihan.

Pernyataan ini sejalan dengan pembenaran bahwa manusia mempunyai keinginan,

maka untuk memuaskan berbagai kebutuhan manusia, dapat digunakan sumber

daya yang tersedia, tetapi sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas, karena

sumber daya yang ada langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif.

Pilihan kegunaan dapat terjadi antara penggunaan sumber daya sekarang dan

sumber daya masa depan, selain itu akan  menimbulkan biaya dan manfaat.1

Salah satu kegiatan ekonomi  yang dibahas dalam ilmu ekonomi adalah

mengenai produksi. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai

kegiatan  menciptakan manfaat (utility) baik dimasa kini maupun dimasa yang

akan datang. Teori produksi dalam ilmu ekonomi konvensional selalu

memaksimalkan keuntungan sebagai motif utama dan itu juga menjadi pendorong

utama sekaligus tujuan dari teori produksi itu sendiri. Produksi dalam arti umum

berhubungan dengan penciptaan sesuatu barang atau jasa yang akan dibeli oleh

orang, konsepsi produksi akan lebih jelas apabila kita hanya berbicara tentang

barang-barang.2 Islam telah menganjurkan kepada masyarakat muslim untuk

membentuk sistem ekonomi dengan apa yang telah diajarkan.  Memproduksi

1Baca. Gerardo P. Sicat dan H.W. Arndt, Ilmu Ekonomi untuk Konteks Indonesia,
Penerjemah: Nirwono (Jakarta: LP3ES, 1991), h. 3.

2Baca. Winardi, Teori Ekonomi Mikro (Bandung: Arsito, 1983), h. 1.
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bukan hanya untuk mengejar target usaha atau untuk mengeksploitasi alam yang

berlebihan, seperti yang tercantum dalam Qs. Al-Maidah/05:87.

                  
   

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang
baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas.3

Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  adanya  kebolehan  untuk

memanfaatkan  sumberdaya  tanpa  harus  mengeskploitasi.  Sesungguhnya

larangan terhadap eksploitasi alam yang melampaui batas  merupakan cara

alQur’an dalam menjelaskan produksi  Islam  secara umum.  Karena pada prinsip

Islam  dalam  produksi  tidak  hanya  memenuhi  permintaan  yang  melakukan

produksi  dengan  menekan  ongkos  serendah-rendahnya  untuk  membantu

peningkatan keuntungan.4 Al-Qur’an menggunakan konsep produksi barang

dalam artian luas. Al-Qur’an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi.

Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan

manusia. Berarti barang tersebut harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan

manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak

sesuai dengan kebutuhan manusia, karenanya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk

memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif.

3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Mekar Surabaya,
2004), h. 162

4 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. 18.
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Dalam teori ekonomi seorang produsen atau pengusaha harus memutuskan

dua macam keputusan yang antara lain:5

Berapa output yang harus diproduksikan dan berapa input yang harus
dipergunakan. Kedua macam keputusan itu merupakan hakikat bahwa
seorang produsen atau pengusaha harus memutuskan berbagai macam hal
yang antara lain, misalnya: oprasional produksi, masalah perburuhan dan
hal lain yang bersifat administratif. Semuanya diputuskan dengan
anggapan bahwa produsen/pengusaha selalu berusaha untuk mencapai
keuntungan yang maksimal dan mengoptimalkan efisiensi produksinya.
Dalam memaksimalkan keuntungan tidak akan terlepas dari dua hal yakni:
struktur biaya produksi dan keuntungan yang didapat.

Imam Al-Ghazali adalah salah satu pemikir ekonomi Islam yang

membahas teori produksi. Menurut Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulum Al-Din,

produksi adalah kegiatan yang di lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginan. Kebutuhan dan keinginan ini harus berdasarkan halal dan menjauhi

keharaman.6 Konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif

memaksimalkan keuntungan dunia tetapi lebih penting untuk memaksimalkan

keuntungan akhirat. Seseorang yang bersedia bekerja dan berproduksi maka Allah

swt; akan memberikan penghargaan yang tinggi kepada mereka. Untuk menjamin

terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat sistem ekonomi Islam

menyediakan beberapa landasan teoritis sebagai berikut: keadilan ekonomi,

jaminan sosial, dan pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi produktif secara

efisien.

Awal kehidupan manusia selalu dituntut untuk bekerja guna memenuhi

berbagai kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang bersifat rutin maupun

insidentil, seperti makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, bahan bakar,

5Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 101.
6 Baca, Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din Juz IIl, (Kairo: Dar Al-Ulum Al-Arabiyah, 1995),

h. 221.
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pendidikan, pengobatan dan lain-lain (sandang, pangan dan papan).Al-Ghazali

pernah mengungkapkan dalam kitabnya Ihya ‘Ulumuddin:

“Sesungguhnya manusia disibukkan pada tiga kebutuhan yaitu makanan
(pangan), tempat (papan), dan pakaian (sandang). Makanan untuk menolak
kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk
menolak panas dan dingin, serta tempat pakaian untuk menolak panas dan
dingin, serta menolak dari kerusakan.”7

Islam lebih menekankan prinsip produksi yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan semua orang dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan segelintir

orang yang mempunyai uang, karena produk yang banyak tidak bermanfaat jika

hanya didistribusikan untuk orang yang memiliki uang saja.

Menggerakan kegiatan produksi diperlukan dua garis optimalisasi yaitu :

yang pertama, mengupayakan agar sumber daya insani berfungsi sehingga

mencapai kondisi yang full employment, dimana setiap orang yang bekerja akan

menghasilkan suatu karya. Yang kedua, adalah mengoptimalkan dalam

memproduksi kebutuhan primer, sekunder dan tersier secara baik.8 Maka dengan

keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah, konsep produksi di

dalam ekonomi Islam tidak hanya untuk tujuan memaksimalkan keuntungan dunia

melainkan juga untuk mencapai keuntungan akhirat. Pandangan Al-Ghazali

terhadap kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh

Islam. Islam menekankan produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

semua manusia dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang.

Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Langgea,

Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan sebagian mereka membuka

7Al-Ghazali, Ihya Ulumudin Juz ll (Kairo: Dar Al-Ulum Al-Arabiyah, 1995), h. 62.
8Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekonomi Islam (Prenada Media, 2007) h. 107.
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industri pembuatan tempe dan tahu untuk memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya. Dalam memproduksi produsen lebih mengutamakan kepentingan

masyarakat umum dan bukan pada kepentingan industrinya.

Tempe dan tahu merupakan salah satu makanan pokok yang sangat

digemari oleh masyarakat. Makanan ini sudah dikenal umum oleh segala lapisan

masyarakat baik kalangan atas maupun masyarakat kalangan bawah. Tempe dan

tahu merupakan bahan makanan yang terbuat dari olahan kedelai yang

difermentasi. Namun belakangan ini harga bahan baku utama pembuatan tempe

dan tahu yakni kedelai sering mengalami lonjakan harga maupun penurunan harga

secara tiba-tiba. Produsen ikut menaikkan harga secara sepihak karena takut

dengan biaya produksi yang lebih banyak dibandingkan dengan hasil penjualan.

Industri tahu dan tempe yang berada di desa Langgea tidak menaikkan

harga secara sepihak, meskipun biaya produksi yang mereka keluarkan lebih

banyak. Produsen memiliki prinsip bahwa jika harga normal dengan keuntungan

sedikit maka penjulan akan meningkat, berdasarkan prinsip tersebut maka

keuntungan yang mereka peroleh akan meningkat. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan kelancaran penjualan tahu dan tempe. Sebagian industri lain

terkadang mengurangi ukuran tahu dan tempe, agar biaya produksi yang mereka

keluarkan dapat tertutupi. Produsen yang ada di desa Langgea tidak melakukan

hal tersebut, mereka berpendapat bahwa keuntungan yang sedikit tetapi penjualan

tahu dan tempe meningkat lebih baik dibandingkan keuntungan yang banyak

tetapi penjualan menurun.
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti sangat tertarik untuk

memberikan sumbangsih kepada masyarakat setempat, khususnya masyarakat

Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe selatan berupa

penelitian ilmiyah dalam sebuah skripsi yang berjudul “Produksi Pada Industri

Tahu dan Tempe di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten

Konawe Selatan (Studi dengan Perspektif Teori Produksi Al-Ghazali)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses produksi tahu dan tempe di Desa Langgea Kecamatan

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan?

2. Bagaimana tinjauan teori produksi Al-Ghazali terhadap proses produksi

tahu dan tempe di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten

Konawe Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses produksi tahu dan tempe di Desa Langgea

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

2. Untuk mengetahui tinjauan teori produksi Al-Ghazali terhadap proses

produksi tahu dan tempe di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto

Kabupaten Konawe Selatan.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  dalam kehidupan

bermuamalah, diantaranya :

1. Manfaat praktis

Manfaat bagi kegiatan usaha perekonomian yang mulai bermunculan

dalam kehidupan masyarakat pedesaan pada khususnya, masyarakat dapat

mengetahui model produksi dalam Islam. Sehingga dapat memproduksi dengan

baik khususnya di Desa Langgea Kecamatan  Ranomeeto yang memiliki industri

tahu dan tempe.

2. Manfaat Ilmiah

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi

pengembangan ilmu ekonomi Islam pada khususnya serta menjadi rujukan

penelitian berikutnya tentang konsep produksi dalam Islam.

3. Manfaat Terapan

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi

masyarakat dalam menerapkan konsep produksi dalam pandangan ekonomi Islam

sehingga dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan nyata terutama bagi

pelaku produksi agar dapat memperoleh keuntungan dunia dan akhirat serta orang

yang mendapatkan kesempatan untuk membaca skripsi ini.
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E. Definisi Operasional

1. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau

barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah

untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan dan juga reparasi adalah

bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga

dalam bentuk jasa.9

2. Produksi adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat

menghasilkan manfaat ekonomi.10

3. Produksi menurut Al-Ghazali adalah kegiatan yang di lakukan untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan ini harus

berdasarkan halal dan menjauhi keharaman.11 Al-Ghazali  berpendapat

bahwa setiap orang bertanggung jawab atas  pemenuhan  kebutuhannya

masing-masing  dan  harus mengusahakannya  semaksimal mungkin.12

9 http://organisasi.org/1970/01,html-pengertian-definisi-industri diakses pada tanggal 9-
05-2016

10 Baca, Rustam Efendi, Produksi Dalam Islam, (Yogyakarta : Megistra Insania Press,
2003), h. 12

11 Baca, Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din Juz IIl, (Kairo: Dar Al-Ulum Al-Arabiyah, 1995),
h. 221.

12 Baca, Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din Juz III,....h. 221.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Bersumber dari penelusuran pustaka yang dilakukan, penulis menemukan

beberapa yang membahas tentang model-model produksi dalam islam antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Juliqah mahasiswa Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Semarang yang berjudul

Implementasi Sistem Produksi Secara Islam pada Makanan & Minuman di

Umkm Karya Bakti Makanan & Minuman Rembang pada tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi sudah didasari

dengan sistem produksi secara Islami yang meliputi, faktor tanah

diterapkan  dengan  baik  seperti  pemanfaatan  lahan  kosong  yang

digunakan sebagai tempat produksi dan budidaya pohon kawis. Faktor

tenaga kerja diterapkan dengan memberdayakan warga sekitar lokasi kerja,

mengedepankan nilai-nilai spiritual, serta memberikan pelatihan-pelatihan

skill  terhadap karyawan. Dalam faktor  modal  juga  terjadi  penambahan

yaitu  proses  pengambilan  keuntungan dilakukan  dengan  cara  halal.

Seperti  halnya  mengambil  keuntungan  25%.  Faktor bahan  baku

diterapkan  dalam  bentuk  memilih  bahan  baku  yang  halal.  Dalam

penentuan  takaran  bahan  tambahan  juga  sesuai dengan  BPOM.  Faktor

organisasi kurang begitu terkoordinir dengan baik, masih lingkup

keluarga. Akan tetapi, dalam melakukan  kerjasama  baik  dari  segi

permodalan  maupun perolehan  bahan  baku belum sesuai dengan ajaran


