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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai sektor akan memberi 

dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan 

pekerjaan. Tanggung jawab dunia kerja adalah bagaimana agar dapat 

menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya terhadap pertambahan angkatan kerja 

keseluruhan dengan meningkatnya kemampuan kerja juga akan meningkatkan 

upah sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraan. 

Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi adalah proses 

mentransformasi, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh 

lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan 

menghasilkanserta karakter-karakter yang melekat padanya. Beberapa ahli 

ekonomi islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian 

produksi, meskipun substansinya sama. Berikut pengertian produksi menurut 

para ekonomi muslim kontemporer. 

1. Karf (1992) mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif islam 

sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik 

materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

hidup sebagaimana digariskan dalam agama islam, yaitu kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 
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2. Rahman (1995) menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi 

(distribusi produksi secaraa merata). 

3. Al Haq (1996) menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi 

kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardlu kifayah, yaitu 

kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. 

Dalam definisi-definisi tersebut diatas terlihat sekali bahwa kegiatan 

produksi dalam perspektif ekonomi islam pada akhirnya mengerucut pada 

manusia dan eksistensinya, meskipun definisi-definisi tersebut berusaha 

mengelaborasi dari perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral islam, 

harus menjadi fokus atau target dari kegiataan produksi.  

Produksi proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber 

dayadalam rangka meningkatkan mashlahah bagi manusia. Produksi juga 

mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan, serta karakter-karakter yang 

melekat pada proses dan hasilnya 

Para ahli ekonomi mendefenisikan produksi sebagai menciptakan 

kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. inilah yang di 

tetapkan oleh para ahli ekonomi. Setiap produsen selalu berusaha agar melalui 

produk yang di hasilkannya dapatlah tujuan dan sasaran perusahaanya 

tercapai. Untuk mencapai tujuannya, setiap perusahaan mengarahkan kegiatan 

usahanya untuk menghasilkan produk yang dapat memberikan kepuasan 

konsumen, sehingga dalam jangka panjang perusahaan mendapatkan 

keuntungan yang diharapkannya, melalui produk yang dihasilkannya yaitu 

produksi kue semprong, perusahaan menciptakan dan membina langganan. 
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Oleh karena itu keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh 

keberhasilan usaha pemasaran dari produk yang dihasilkannya. Keberhasilan 

ini di tentukan oleh ketepatan produk yang dihasilkannya dalam memberikan 

kepuasan dari sasaran konsumen yang ditentukannya.
1 

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang memberikan solusi atas 

berbagai masalah yang muncul dalam dunia perekonomian. Dalam 

memproduksi suatu barang berupaya untuk menciptakan maslahah, dimana 

mencari keuntungan melalui produksi tidak dilarang selama sesuai dengan 

syariat. Keuntungan yang dicari bukanlah mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya dengan menetapkan keuntungan diatas normal. Seorang produsen 

Muslim berupaya mencari keuntungan yang memberikan kemaslahatan tidak 

hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi konsumen. 

Pada prinsipnya produksi Islam mengutamakan keberkahan sehingga 

apabila produsen menjalankan bisnisnya menerapkan prinsip dan nilai syariat 

Islam sehingga tidak akan produsen yang mau memproduksi barang atau jasa 

yang bertentangan dengan prinsip syariat yang tidak memberikan 

kemaslahatan bagi umat. Karena dalam memproduksi suatu barang tidak 

hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi semata, namun memperoleh 

keuntungan secara hakiki yang akhirnya akan membawa apa yang ada di sisi 

Allah Swt. 

Dalam produksi untuk meraih keuntungan merupakan hal yang wajar 

namun demikian tidak juga melanggar hak yang didapat oleh konsumen. Jika 

pemikiran konvensional masih melekat dalam produksi maka yang di inginkan 

                                                             
1
Tufiq Amir, Dinamika Pemasaran, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2005),h.21. 
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hanya sebatas keuntungan yang diperoleh didunia. Bagaimana mengeluarkan 

biaya yang minimum untuk menghasilkan laba yang maksimum. Ini hanyalah 

ukuran keberhasilan dalam bentuk materi, namun dalam pandangan Islam 

dalam produksi harus menerapkan keberkahan yang keuntungan itu dapat 

dirasakan didunia maupun diakhirat. 

Kegiatan yang menunjang dari sebuah perekonomian dimana produksi, 

distribusi dan konsumsi menjadi sebuah mata rantai yang saling terhubung. 

Menurut ilmu ekonomi pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan 

barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat 

suatu barang. Konsep produksi secara umum dimana konsumen menyukai 

produk yang tersedia di mana saja dengan harga terjangkau.Maka pada saat 

seperti ini, perusahaan praktis berkonsentrasi pada masalah produksi. Produksi 

ditingkatkan terus menerus dan di edarkan dengan jalur distribusi yang 

banyak. 

Secara umum, kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam 

yaitu produksi, distribusi dan konsumsi, semua itu bergantung pula kepada 

tenaga kerja, sumberdaya alam, manajemen dan lain sebagainya. Semua itu 

membentuk sebuah sistem yang rumit yang bisa disebut dengan kegiatan 

ekonomi. Sistem ini memiliki satu tujuan utama yaitu kesejahteraan manusia, 

bila sistem ini kacau, maka dapat di pastikan kehidupan manusia akan kacau 

pula.
2 

                                                             
2
Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1987), h.12. 



 5 

Salah satu usaha kecil yang berkembang di Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah “usaha kue semprong (napal)”. Usaha 

kue semprong  ini tidak hanya ada di Kecamatan Tebing Tinggi saja, tetapi 

hampir di berbagai daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti baik itu 

sebagai usaha pokok maupun Usaha kecil-kecilan untuk menambah 

perekonomian keluarga. Usaha ini merupakan salah satu usaha masyarakat 

yang bergerak di sektor industri rumah tangga, usaha kue semprong ini 

perkembangannya sangat baik terlihat dari semakin banyaknya berdiri usaha 

industri kue semprong di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat di tabel 1. 

Tabel 1.1 

Nama Usaha Kue Semprong di Kecamatan Tebing Tinggi 

 

No Badanusaha Nama Usaha NamaPemilik Alamat Desa / Kelurahan 

1 PO Kue Okui Okui Jl.alah air AlahAir Timur 

2 PO 
KUB. Karya 

Budaya 
Rosmeily 

Jl.Budaya gg 

nurul iman 
SelatpanjangTimur 

3 PO Brother Hartono Gg.belimbing 
Selatpanjang 

Selatan 

4 PO PT.Goldano Pendi Jl. Banglas SelatpanjangTimur 

5 PO 
PT.Golden 

Prima 
 Jl. alahair Alah Air 

Sumber:  Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasidan UKM Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

 
 

Untuk memperoleh manfaat yang terbaik berupa keberhasilan produk 

dalam mendorong penjualan dan keuntungan yang maksimal, maka bekerja 

atau memproduksi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sebagai firman 

Allah SWT yang artinya: 
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Artinya :  Katakanlah"Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, 

Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan 

mengetahui,(QS.AZ-Zuumar:39)
3 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa pribadi muslim agar bekerja dengan 

kemampuan terbaiknya sehingga peluang yang ada dimanfaatkan sebaik 

mungkin dengan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan bermanfaat 

bagi diri sendiri serta masyarakat luas. 

Dalam pembuatan kue semprong penggunaan tenaga kerja tergantung 

pada besar kecilnya usaha dan besar kecilnya modal investasi. Berikut adalah 

table tentang penggunaan tenaga kerja di usaha kue semprong. 

Tabel 1.2: 

Penggunaan Tenaga Kerja Usaha Kue Semprong  

di Kecamatan Tebing Tinggi 

 

No Nama Usaha 
TenagaKerja Jumlah 

Laki-laki Perempuan  

1 KueUkui 0 3 3 

2 Kub.KaryaBudaya 2 8 10 

3 Brother 2 4 6 

4 PT.Goldano 5 70 75 

5 PT.Goldan Prima  50 50 

Sumber:  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

 

Dinamika  persoalan  upah  tenaga  kerja masih  menjadi pekerjaan 

rumah tangga bagi kabinet kerja pemerintahan. Masalah yang muncul  

perusahaan  terkadang  memberikan  upah  kepada  tenaga  kerja  masih 

dibawah standar upah  minimum yang ditetapkan pemerintah. Persoalan 

mengenai upah buruh tenaga kerja diperusahan sering disuarakan tenaga kerja 

                                                             
3
Depag, AlqurandanTerjemahannya, PT. KaryaToha Putra Semarang  tahun 2002. h. 654    

QS.Az-Zumar, ayat 39 
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melalui aksi buruh untuk menuntut keadilan tentang kenaikan upah. Hal 

tersebut perlu menjadi perhatian  yang  serius  bagi  pemerintah  selaku  

pembuat  kebijakan tentang upah tenaga kerja. Upah  yang  diterima  tenaga  

kerja  karena  adanya  hubungan  kerja  yang  di ikat melalui perjanjian kerja 

antara pengusaha dan tenaga kerja. Perjanjian kerja tersebut  diatur  dalam  

Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Tahun  2003  dalam  Bab IX pasal 1 ayat 

14 menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ 

buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja  yang memuat syarat kerja, hak 

dan kewajiban para  pihak.
4
 

Lahirnya Hak kompensasi berupa  upah  setelah tenaga kerja 

menyelesaikan  kewajiban pekerjaan pada perusahaan. Perjanjian  kerja  inilah  

yang  menjadi  hukum  tertulis   yang  harus  ditaati bersama antara pihak 

perusahaan dan tenaga kerja untuk mengatur tentang sistem pemberian  upah  

kepada  tenaga  kerja. Sendjun  Manulang  dalam  bukunya  Pokok Pokok  

Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia mengutip  ahli  hukum 

ketenagakerjaan.  Imam  Soepomo  dalam  bukunya  perburuhan  

mengemukakan mengenai  hukum  ketenagakerjaan  adalah bagian  dari  

hukum  yang  berlaku  pada pokoknya  mengatur  hubungan  antara  tenaga  

kerja  dan  perusahaan,  antara  tenaga kerja dengan tenaga kerja dan antara 

tenaga kerja dengan perusahaan.
5
 

Modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk memulai 

suatu usaha,modal berfungsi sebagai biaya pembelian bahan baku, bahan 

                                                             
4
Djumialdji, Perjanjian Kerja (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7. 

5
Sendjun  H.  Manulang,  Pokok-Pokok  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta:  

Rineka Cipta, 2001), hlm. 1. 
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penunjang, dan  peralatan modal untuk dapat melakukan kegiatan produksi, 

disamping sebagai pembayaran upah tenaga kerja dan biaya – biaya lainnya. 

Tabel berikut menjelaskan besarnya investasi modal yang digunakan 

dalam usaha kue semprong di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten kepulauan 

Meranti. 

Tabel1.3 : 

Investasi Modal Usaha KueSemprong  

di KecamatanTebingTinggi 

 

No Nama Usaha NilaiInvestasi (Rp) 

1 KueUkui 10.000.000 

2 KUB.KaryaBudaya 3.000.000 

3 Brother 15.000.000 

4 PT.Goldano 500.000.000 

5 PT.Goldan Prima 420.000.000 

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

 

Kue Semprong atau dalam bahasa setempat sering disebut Kue Napal, 

merupakan salah satu usaha panganan yang cukup berkembang di Kota Sagu 

(Kabupaten Kepulauan Meranti). Kue yang asik dinikmati saat santai sembari 

ngobrol-ngobrol dengan teman ataupun keluarga ini, ternyata memiliki 

keunggulan yang menjadi nilai jual tersendiri.  

Hampir semua tempat usaha ini mengekspor kuehasil produksinya 

hingga ke Singapura. Besarnya produksi kue semprong di Kecamatan Tebing 

Tinggi dapat di lihat di tabel 1.4. 
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Tabel1.4 : 

ProduksiKueSemprong di Kecamatan Tebing Tinggi. 

 

No Nama Usaha 
JumlahKapasitasProduksi 

(kg) 

NilaiProduksi / 

Bulan (Rp) 

1 KueUkui 1440 864.000.000 

2 Kub.KaryaBudaya 720 36.000.000 

3 Brother 2400 120.000.000 

4 PT.Goldano 24000 1.200.000.00 

5 PT.Goldan Prima 18000 900.000.000 

Sumber:  DinasPerindustrian,Perdagangan,Koperasidan UKM 

KabupatenKepulauanMeranti 

 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

dan menganalisis lebih dalam mengenai produksi kue semprong di 

KecamatanTebingTinggi ini. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian 

yang berjudul: “Sistem Produksi Kue Semprong Di Kecamatan Tebing 

Tinggi Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut 

Ekonomi Syariah’’. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka penulis mencoba 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana system produksi kue semprong di Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan ekonomi keluarga? 

2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi produksi kue semprong di 

Kecamatan Tebing Tinggi dalam meningkatkan ekonomi keluarga? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang produksi kue semprong di 

kecamatan tebing tinggi? 
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C. Batasan Masalah 

Agar peneliti ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan ini 

hanya membahas tentang produksi kue semprong dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga di Kecamatan Tebing Tinggi ditinjau menurut ekonomi 

syariah. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui system produksi kue semprong di Kecamatan 

Tebing Tinggi dalam meningkatkan ekonomi keluarga? 

b. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi system 

produksi kue semprong di Kecamatan Tebing Tinggi dalam 

meningkatkan ekonomi keluarga? 

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah tentang produksi kue 

semprong di kecamatan tebing tinggi?  

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebagaibahan pertimbangan bagi produsen dalam meningkatkan 

produksi kue semprong. 

b. Sebagai sumbangan pemikiranuntuk pengambilan kebijakan tentang 

pengembangan Usaha Kecil Menengah seperti kue semprong yang 

berada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. 

c. Sebagai bahan referensi atau bahan bacaan untuk menambah 

pengetahuan dan informasi yang bermanfaat terutama bagi peneliti 

yang akan datang. 
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d. Sebagai pengembangan pengetahuan penulis dari berbagai teori yang 

ditempuh selama dalam perkuliahan sifatnya sistematis, terarah serta 

memenuhi syarat ilmiah. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan mengambil 

lokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, karena 

terdapat beberapa UKM yang memproduksi kue semprong. 

2. Subjek dan Objek penelitian. 

Adapun subjek penelitian ini adalah pemilik serta pengelola 

(karyawan) Usaha Kue Semprong, sedangkan objeknya adalah semprong 

yang tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ( Disperindag ) 

Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 5usaha. 

3. Sampel Dari Populasi 

Populasi berasal dari kata bahasa inggris Population yang bearti 

jumlah penduduk, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek 

yang berada pada dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian, atau keseluruhan unit/individu dalam ruang lingkup 

yang akan di teliti.
 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti atau sampel dapat didefenisikan 

sebagai anggota populasi yang akan dipilih dengan menggunakan prosedur 

tertentu, sehingga diharapkan dapat mewakili populasi
6
. Adapun dalam 

                                                             
6
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian, ( Jakarta : Persada Media Group, 2006) 

cet1,h.99. 
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populasi penelitian ini adalah seluruh pengelola (karyawan). Usaha Kue 

Semprong berjumlah 5 perusahaan, yang jumlah tenaga kerja sebanyak 

139 orang jadi total keseluruhanya adalah 144 orang.Karena populasinya 

terjangkau maka penulis mengunakan total sampling atau seluruh populasi 

digunakan sebagai sampel. 

4. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu. 

a. Data  primer 

Data primer merupakan data hasil secara langsung tentang 

produksi usaha kue semprong dalam meningkatkan jumlah pendapatan 

perusahaan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan 

Meranti, data primer ini di peroleh langsung dari pengusaha dan tenaga 

kerja melalui wawancara dan studi dokumen. 

b. Data sekunder  

Data ini merupakan informasi yang diperlukan untuk menyusun 

data-data peneliti baik berupa konsep maupun teori- teori yang dapat di 

pergunakan untuk menjelaskan permasalahan. dan data yang diambil 

dari buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak dan 

responden secara langsung maupun tidak langsung mengenai masalah 

data yang penulis perlukan dalam penelitian. 

b. Daftar pertanyaan ini disusun berdasarkan acuan indicator-indikator 

yang telah ditetapkan. 
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c. Observasi yaitu penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk 

meninjau secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti. 

d. Studi dokumen yaitu dengan cara mengambil data dari dokumen- 

dokumen yang berkaitan dengan peneliti. 

6. Metode Analisa Data 

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode 

analisis kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisa dan 

menarik kesimpulan-kesimpulan mengenai keadaan objek yang diteliti 

berdasarkan fakta yang terdapat pada perusahaan.  

7. Metode Penulisan  

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu: 

a. Deduktif yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum yang ada 

kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil 

kesimpulan secara khusus. 

b. Induktif yaitu menggunakan kaedah-kaedah khusus yang ada kaitannya 

dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara 

umum. 

c. Deskriftif yaitu mengemukakan data-data dan keterangan yang 

diperoleh untuk dipaparkan  dan dianalisa system  produksi di Tinjau 

Menurut Ekonomi syariah. 
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