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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
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Islam. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan oleh kerjasama dengan

menggunakan Bank konvesional serta saat bertransaksi pembelian buah

kawis melalui perantara tidak langsung dari perkebunan.1

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rodo Berliana Br Togatorop mahasiswa

Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Universitas Di ponegoro Semarang yang berjudul Analisis Efisiensi

Produksi dan Pendapatan Pada Usahatani Jagung Di Kec. Wirosari,

Kabupaten Grobogan ( Studi Kasus : Di Desa Tambahrejo, Desa

Tambahselo) pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

tingkat efisiensi pada usaha tani jagung di kabupaten Grobogan serta

mengetahui pendapatan yang diterima petani di daerah penelitian.

Pemilihan responden (sample) yang digunakan pada penelitian ini adalah

100 orang petani jagung yang dipilih secara acak sederhana (simple

random sample) dari dua desa yang memiliki produktivitas lebih dari desa-

desa lainnya. Desa terpilih adalah Desa Tambahrejo dan Tambakselo.

analisis dilakukan dengan menggunakan fungsi Produksi Frontier.2

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sherly Towolioe mahasiswi program studi

Pengelolaan Lingkungan hidup Universitas Hasanuddin Makassar yang

berjudul Penerapan Produksi Bersih Pada Industri Tahu Karang Ayar

Makassar pada tahun 2008. Hasil penelitian adalah (1). Pengawasan mutu

1Ani Juliqah, Implementasi Sistem Produksi Secara Islam pada Makanan & Minuman di
Umkm Karya Bakti Makanan & Minuman Rembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Semarang, 2015.

2Rodo Berliana Br Togatorop, Analisis Efisiensi Produksi dan Pendapatan Pada
Usahatani Jagung Di Kec. Wirosari, Kabupaten Grobogan ( Studi Kasus : Di Desa Tambahrejo,
Desa Tambahselo), Skripsi S1Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas
Diponerogo Semarang, 2010.
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terpadu yang dilakukan oleh sentra industri karang anyar meliputi

keseluruhan daritahapan proses pengolahan, dimulai dari tahap

penerimaan sampai tahu siap jual. (2). Penerapan produksi bersih dengan

mengefisienkan penggunaan air memberikan keuntungan ekonomis berupa

penghematan biaya produksi sebesar Rp. 65.700.000,-/per tahun. (3).

Bentuk penanganan limbah ampas tahu yang paling menguntungkan bagi

perusahaan adalah dengan mendaur ulang sendiri, dengan keuntungan

sebesar Rp. 410.625.000,-/tahun. (4) Bentuk penanganan limbah cair tahu

yang paling menguntungkan bagi perusahaan adalah dengan mendaur

ulang sendiri, dengan keuntungan sebesar Rp. 34.367.000,-/tahun.3

Hasil ketiga penelitian yang telah dipaparkan penulis di atas adalah

penelitian pertama membahas tentang proses produksi yang sudah didasari

dengan sistem produksi secara Islami yang hanya meliputi faktor tanah dan tenaga

kerja, kedua membahas hanya tentang tingkat efisiensi usaha tani jagung dan

pendapatan yang diterima petani di daerah penelitian, dan penelitian ketiga hanya

membahas tentang pengawasan mutu dan penerapan produksi bersih dengan

mengefisienkan penggunaan air. Maka yang menjadi pembeda antara penelitian

peneliti dengan penelitian di atas yaitu peneliti ingin meneliti tentang bagaimana

produksi menurut Al-Ghazali serta penerapannya pada industri tahu dan tempe.

3Sherly Towolioe, Penerapan Produksi Bersih Pada Industri Tahu Karang Ayar
Makassar, Skripsi S1Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin
Makassar, 2008.
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B. Kajian Teoritis

1. Teori produksi Al-ghazali

Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al

Tusi Al-Ghazali lahir di Tus Khurasan, Iran pada tahun 450 H (1058 M). Karena

ayahnya penjual benang, ia diberi nama panggilan Ghazali yang dalam bahasa

Arab berarti “pembuat benang”.4 Sejak kecil, Imam Ghazali hidup dalam dunia

tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah

ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Beliau berasal dari keluarga

yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya

menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir,

ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi

perkembangan kemajuan manusia. Beliau pernah memegang jabatan sebagai Naib

Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-

Ghazali meninggal dunia pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan

dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat

kelahirannya.

4Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 152.
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a. Pengertian Produksi Menurut Al-Ghazali

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.5 Al-Ghazali

berpendapat  bahwa setiap orang bertanggung jawab atas  pemenuhan

kebutuhannya masing-masing  dan  harus mengusahakannya  semaksimal

mungkin. Imam Al-Ghazali menggunakan kata kasab dan islah. Kata kasab

berarti usaha yang berbentuk fisik yang di lakukan oleh manusia sedangkan islah

adalah upaya manusia dalam berpikir untuk mengelola sumber-sumber daya yang

tersedia agar mempunyai manfaat yang lebih. Imam al-ghazali berpendapat bahwa

memproduksi barang dan jasa itu di pandang sebagai kewajiban sosial. Jika

sekelompok orang sudah memproduksi kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang

mencukupi maka kewajiban seluruh masyarakat sudah terpenuhi, tetapi apabila

tidak seorang pun mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut, maka semua orang

akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak.6 Dalam hadis telah

dijelaskan pengertian produksi sebagai berikut:

ثـََنا َحْفُص ْبُن ِغَياثٍ  ىْبِن ااـَعوَّاِم قَاَل قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّ َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِْيِه َعِن الُزُّبـَْريِ َحدَّ
َعُه ُمثَّ ْيئَ فـََيْحَتِطُب بِِه ُمثَّ جيَِ الرَُّجُل َحْبالً َملَ ْن حيَْ َألَ اهللاُ َعَليِه َوَسلَّمَ  فـََيَضَعُه ِيف السُّوِق فـََيِبيـْ

هُ ُعوْ َمنَـ َأْعَطوُه َأوْ النَّاسَ َأْن َيْسَألَ ِمنْ اً َلهُ نـَْفِسِه َخريْ ىُه َعلَ ِبِه فـَيـُْنِفقَ َيْستَـْغِينَ 

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

6 Baca. Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.
102.
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Artinya:

Seseorang yang membawa seutas tali kemudian memanggulkayu bakar
dan membawa ke pasar lalu menjual dan ia hidup berkecukupan lalu
untuk menafkahi dirinya, itu lebih baik dari meminta-minta pada manusia,
diberi atau ditolak (H.R Ahmad).7

Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha

keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi yang diperbolehkan.

Hal ini sesuai firman Allah swt; agar manusia mengeksplorasi kekayaan alam

yang dihalalkan. Islam menghargai seseorang yang mengolah bahan baku (dalam

hal ini kayu dijadikan sebagai bahan bakar) kemudian menyedekahkan atau

menjual sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (hadits Muslim)

atau untuk meningkatkan ekonomi untuk mencukupi kebutuhannya sendiri (hadits

Ahmad) ini dapat dianalogkan pada produksi bahan bakar minyak yang tidak

hanya dibutuhkan untuk mengolah makanan tetapi juga dapat memenuhi

kebutuhan manusia dalam hal transportasi dan juga industri.8

Imam Al-Ghazali membahas beberapa hal mengenai produksi, diantara

yaitu:9

1. Aktivitas Produksi

Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika

menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat,

termasuk hirarki. Ia mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan

sosialnya serta menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi. Fokus

7 Bulughul Marram, h.235
8 Ilfi Nur Diana, Hadis-hadis Ekonomi, (Yogyakarta:  UIN-Malang Press, 2008), h. 31
9 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam ...,h. 329
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utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos

Islam.

a. Produksi Barang-barang Kebutuhan dasar sebagai Kewajiban Sosial

Al-Ghazali menganggap kerja adalah bagian dari ibadah, ia memandang

bahwa produksi barang kebutuhan dasar merupakaan kewajiban (fard al

kifayah).10

b. Hirarki Produksi11

Secara garis besar, Al-Ghazali membagi aktifitas produksi ke dalam tiga

kelompok:

1. Industri dasar, yakni industri-industri yang menjadi kelangsungan hidup

manusia. Kelompok ini terdiri dari empat jenis aktivitas, yakni agrikultur

untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan

aktivitas negara, termasuk penyediaan infrasturktur, khususnya untuk

mamfasilitasi produksi kebutuhan barang-barang pokok dan untuk

meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat

dalam produksi

2. Aktivitas penyokong, yaitu aktifitas yang bersifat tambahan bagi industri

dasar.

3. Aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri

dasar.

Kelompok pertama adalah kelompok yang paling penting dan peranan

pemerintah sebagai kekuatan mediasi dalam kelompok ini cukup krusial. Ketiga

10 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam ...,h. 330.
11 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam ...,h. 330



16

kelompok ini harus ditingkatkan secara aktif untuk menjamin keserasian

lingkungan sosial ekonomi.

c. Tahapan Produksi, Spesialisasi, dan Keterkaitanya

Adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut

dikonsumsi. Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan

adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerja sama. Beliau juga menawarkan

gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Al-

Ghazali mengidentifikasi tiga tingkatan persaingan, yakni persaingan yang wajib

yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama dalam rangka

memperoleh keselamatan. Persaingan yang disukai yaitu yang berhubungan

dengan perolehan barang kebutuhan pokok, pelengkap, dan juga membantu

pemenuhan kebutuhan orang lain. Sedangkan persaingan yang tidak

diperbolehkan yaitu yang berhubungan dengan barang-barang mewah.

Islam sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir

ekonomi konvensional, namun yang membedakan adalah Islam telah lebih jauh

menjelaskan tentang nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Islam

memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di

pasar, dua motif itu belum cukup karena masih terbatas pada fungsi ekonomi.

Islam secara khusus menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula

mewujudkan fungsi soial, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Hadid/57:7
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Terjemahnya:
“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah
sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu
menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan
menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang
besar”.12

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah

dan menafkahkan hartanya demi aspek sosial maka Allah akan menjanjikan

pahala yang besar kepadanya. Hal ini agar orang-orang lebih sadar akan indahnya

berbagi kepada orang lain dan mementingkan aspek sosial di bandingkan aspek

pribadi.

Berdasarkan informasi di atas produksi dalam pandangan Al-Ghazali dan

produksi dalam pandangan Ekonomi Islam, bahwa dalam kegiatan produksi harus

bertujuan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat hal ini

merupakan kunci terpenting dalam kegiatan produksi.

b. Tujuan Produksi Menurut Al-Ghazali

Imam Al-ghazali dalam kegiatan produksi yang dilakukan harus bertujuan

untuk mencapai kemaslahatan akhirat agar mencapai kesejahteraan masyarakat.13

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan dari semua masyarakat tergantung pada

rencana dan pemeliharaan lima tujuan dasar atau muqashid assyariah. Ia menitik

beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia

adalah untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat.14

12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.(Surabaya : mekar surabaya,
2004), h. 786

13 Baca, Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din Juz IIl,...h. 222
14 Baca, Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din Juz II, (Beirut: Dar Al-Nadwah,t.t.),

h. 109.
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a. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin

Maksud tujuan ini berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha

meraih keuntungan sebesar mungkin, tetapi ketika berproduksi

memerhatikan realisasi keuntungan dalam arti tidak sekedar berproduksi

rutin atau asal produksi.

b. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga

Seorang Muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan

kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya.

c. Tidak mengandalkan orang lain

Seseorang yang mampu bekerja tidak di bolehkan untuk menadahkan

tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta, dan menyerukan kaum

Muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharap apa yang

ada ditangan orang lain.

d. Melindungi harta dan mengembangkannya

Harta memiliki peranan besar dalam Islam. Sebab dengan harta, dunia dan

agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang tidak akan istiqamah dalam

agamanya, dan tidak tenang dalam kehidupannya. Sebab, di dunia harta adalah

sebagai kemuliaan dan kehormatan, serta lebih melindungi agama seseorang. Di

dalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang, dan menyambungkan silaturahmi

dengan orang lain. Karena itu, manusia harus memelihara harta dan

mengembangkannya dengan mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan

produksi.
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e. Taqarrub kepada Allah swt

Bahwa seorang produsen Muslim akan meraih pahala dari sisi Allah swt

disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan,

merealisasi kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya atau tujuan

lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam

menaati Allah swt.

Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari produksi dalam Islam yakni untuk

menciptakan mashlahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara

keseluruhan. Dengan mashlahah yang optimum ini, maka akan dicapai falah yang

merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia.15

Dalam hadis telah dijelaskan tujuan dari produksi sebagai berikut:

َِْريِ بْ  ثَناَ ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َحدَّثـََنا ِإْمسَاِعْيُل ْبُن َعيَّاٍش َعْن  ِن َسْعٍد َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن َحدَّ
َعْن اَْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدْيَكِرَب الزُّبـَْيِديِّ َعْن َرُسْوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َماَكَسَب 

َوَوَلِدِه َوَخاِدِمِه فـَُهَو الرَُّجُل َكْسًبا َأْطَيَب ِمْن َعَمِل َيِدِه َوَما أَنـَْفَق الرَُّجُل َعَلى نـَْفِسِه َوَأْهِلهِ 
َصَدَقٌة.

Artinya:

Nabi bersabda : “tidak ada usaha yang paling baik kecuali usaha dan
tangannya sendiri, dan sesuatu yang dinafkahkan buat dirinya,
keluarganya, anaknya, pembantunya adalah sedekah (H.R Ibnu Majah).16

Tujuan produksi adalah menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan

individu (self interest) dan kesejahteraan kolektif (social interest). Setiap muslim

harus bekerja secara maksimal dan optimal, sehingga tidak hanya mencukupi

15P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam) , Ekonomi Islam (Jakarta:
Raja GrafindoPersada, 2008), h. 268

16Bulughul marram, h.139
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dirinya sendiri tetapi harus dapat mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya.

Hasil yang dimakan oleh dirinya sendiri dan keluarganya oleh Allah swt; dihitung

sebagai sedekah, sekalipun itu sebagai kewajiban. Ini menunjukkan betapa

mulianya harga sebuah produksi apalagi jika sampai memperkerjakan karyawan

yang banyak sehingga mereka dapat menghidupi keluarganya.17

c. Faktor-faktor Produksi

Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa faktor produksi antara lain:18

a. Bahan baku

Bahan baku terbagi menjadi dua macam, adakalanya bahan baku tersebut

merupakan sesuatu yang harus didapat ataupun dihasilkan oleh alam, tanpa ada

penggantinya. Ada juga yang memang dari alam, akan tetapi bisa dicarikan bahan

lain untuk menggantikan  bahan yang telah ada. Ketika  seorang produsen akan

memproduksi  suatu barang/jasa, maka salah satu hal yang harus dipikirkanya itu

adalah bahan baku. Karena jika bahan baku tersedia dengan baik, maka produksi

akan berjalan dengan lancar, jika sebaliknya maka akan menghambat jalannya

suatu produksi.

b. Teknologi

Di era kemajuan produksi yang ada, teknologi mempunyai peranan yang

sangat besar dalam sektor produksi. Berapa banyak produsen yang kemudian

tidak bisa maju karena  adanya kompetitor lainnya dan lebih banyak yang bisa

menghasilkan barang/jasa jauh lebih baik, karena didukung oleh faktor teknologi.

17 Ilfi Nur Diana, Hadis-hadis Ekonomi,...h. 40
18 Baca. Yunia Fauzia Ika & Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Perspektif Muqashid Al-syariah (Jakarta: Kencana, 2014), h. 118-122.
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c. Tanah

Tanah telah menjadi suatu faktor produksi terpenting sejak dahulukala.

Penekanan pada penggunaan tanah-tanah mati (ihya al mawat) menunjukkan

perhatian Rasulullah dalam penggunaan sumber daya bagi kemakmuran rakyat.

Islam mempunyai komitmen untuk melaksanakan keadilan dalam hal pertanahan.

Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya  alam yang ada, dengan

selalu mengupayakan penggunaan dan pemeliharaan yang baik atas sumber  daya

tersebut.

d. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan human capital bagi suatu perusahaan. Di

berbagai macam jenis produksi, tenaga kerja merupakan aset  bagi keberhasilan

suatu perusahaan. Kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja  sumber daya

manusia yang ada di dalamnya, termasuk diantaranya kinerja para tenaga kerja.

Tenaga kerja yang memiliki skill dan integritas yang baik merupakan modal

utama bagi suatu perusahaan..

e. Modal

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Tanpa

adanya modal, produsen tidak akan bisa menghasilkan suatu barang/jasa. Modal

adalah sejumlah kekayaan yang bisa untuk menghasilkan suatu kekayaan. Dalam

Islam, modal suatu usaha haruslah di ketahui asal sumbernya dan bebas dari riba.

Dalam beberapa cara perolehan modal, Islam mengatur suatu sistem yang lebih

baik, dengan cara kerja sama mudharabah atau musharakah. Hal ini untuk

menjaga hak produsen  dan juga hak pemilik modal, agar tercapai suatu kebaikan
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dalam suatu aktivitas produksi, yang akhirnya akan  berimplikasi pada adanya

suatu maslahah dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

f. Manajemen produksi

Beberapa faktor produksi di atas tidak akan menghasilkan suatu profit

yang baik ketika tidak ada manajemen yang baik. Karena bahan baku, teknologi,

tanah, tanaga kerja, modal dan lain sebagainya tidak akan bisa berdiri dengan

sendirinya. Semuanya memerlukan suatu pengaturan yang baik, berupa suatu

organisasi, ataupun suatu manajemen yang bisa menertibkan, mengatur,

merencanakan dan mengevaluasi segala kinerja yang akan dan telah dihasilkan

oleh  masing-masing divisi.

Faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap (fixed input) dan

variable tetap (variabel input). Faktor produksi tetap adalah  faktor produksi yang

jumlah penggunaan yang tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak

adanya kegiatan  produksi, faktor produksi itu haruslah  tetap tersedia. Sementara

jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya.

Makin besar tingkat produksi, maka banyak faktor produksi variabel yang

digunakan. Pengertian faktor  produksi tetap dan variabel terkait erat dengan

waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi

tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap  karena dalam jangka

pendek susah  untuk ditambah atau dikurangi. Sementara buruh dikatakan faktor

produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam  waktu
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kurang  dari satu tahun.19 Dalam aktivitas produksi, produsen mengubah berbagai

faktor produksi menjadi barang/jasa.

d. Prinsip-prinsip Produksi

Imam Al-Ghazali berprinsip bahwa semua kegiatan adalah untuk

menyucikan jiwa (tazkiyah an nafs). Menyucikan jiwa dalam arti produksi yaitu

menyeru kepada kebersihan jiwa dalam beragama, sifat takwa, dan senantiasa

menanamkan sifat-sifat ikhlas dalam memproduksi.20 Pada prinsipnya kegiatan

produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, dimana seluruh kegiatan

produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang

muslim dilakukan untuk mencari falah (kebahagiaan) demikian pula produksi

dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut.

Setiap orang boleh berusaha menikmati hasil usahanya dan harus

memberikan sebagian kecil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu. Yang

diberikan itu ialah harta yang baik. Allah swt; adalah dzat yang maha pemurah

maka disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia. Disebutkan dalam

QS. Lukman/31:20

                  
           
 

19 M. Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan
Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Jakarta : Kencana, 2010), h. 149.

20 Baca, Abu Hamid Al-Ghazali, The Revival Of The Religious Science, (The Islamic Text
Society), h. 214.



24

Terjemahnya:
“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan
untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan
menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara
manusia ada yang membantah tentang (keesaan) alam Allah tanpa ilmu
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi
penerangan”.21

Adanya prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam prinsip

produksi adalah kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem ekonomi kapitalis

terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas

kesejahteraan ekonomi. Dalam kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan

bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih

luas menyangkut persoalan tentang moral, pendidikan, agama, dan banyak hal

lainnya. Sedangkan dalam ilmu ekonomi moderen kesejahteraan diukur dari segi

materi semata.22

Uraian tersebut berdasarkan pada prinsip dasar Ekonomi Islam adalah

keyakinan kepada Allah swt; sesuai dengan QS. Al-Jasiyah/ 45:13

                


Terjamahnya:

“Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang
di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)
bagi kaum yang berfikir”.23

21Departemen agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,...h. 582.
22 Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bakti

Wakaf, 1995), h. 54.
23Departemen agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,..h. 719
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Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt; telah menyediakan alam

semesta yang terbentang luas dan menjadikan apa yang ada di alam semesta ini

adalah menjadi milik manusia. Kemudian manusia dapat mempergunakan apa

yang terdapat di dalamnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.24

e. Biaya Produksi Menurut Al-Ghazali

Biaya produksi adalah suatu pengorbanan yang diukur dengan uang untuk

mencapai suatu tujuan produksi. Biaya adalah harga pokok bahan baku yang

dimanfaatkan antuk memperoleh pendapatan.  Dalam suatu usaha, seseorang

harus memperhatikan biaya produksi yang dikeluarkan dan hasil penjualan.

Keuntungan dapat dicari dengan hasil penjualan dikurang biaya produksi. Imam

al-ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan adalah motif

utama dalam dalam memproduksi sesuatu. Namun dalam hal ini imam al-ghazali

memberikan sebuah teori dimana jika  mengurangi jumlah keuntungan dengan

menjual arga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan yang mana

akan berdampak pada meningkatnya keuntungan. 25

24 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur’anul majid An-nuur,
(semarang : pustaka rizki putra, 2000), h. 3212-3213.

25 Baca, Aziz, Abdul, Ekonomi Islam (Analisis Mikro dan Makro), (yogyakarta:Graha
Ilmu, 2008), h.55.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif yang

bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan pada

umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka.

Data dimaksud meliputi wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dan dokumen

pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.1

Sebagaimana yang menjadi corak penelitian kualitatif deskriptif, bahwa

penelitian kualitatif tidak hanya menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan

variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang di teliti meliputi aspek

tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara

sinergis dengan objek yang di teliti.2 Fokus kajian dalam penelitan ini adalah

Produksi Pada Industri Tahu dan Tempe di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto

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

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto,

Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini dimulai sejak proposal ini disetujui dan

dilanjutkan pada tahap penelitian dan penyelesaian laporan hasil penelitian

skripsi.

1 Lihat, Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002),h.
61.

2 Lihat, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2009) h .207.


