
BAB III 

MANAJEMEN PRODUKSI 

 

 

A. Manajemen  

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen secara Etimologi berasal dari bahasa prancis 

menagement yang berarti  melaksanakan atau mengatur.
21

manajemen 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengunaan sumberdaya secara 

efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertangung  jawab atas 

jalannya perusahaan dan organisasi. Kata manajemen juga berasal dari 

bahasa inggris” managemen” berasal dari kata dasar”manage”.
22

 

Manajemen secara terminologi suatu rangkaian aktivitas yang 

terdiri dari perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber 

daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien.Dalam hal ini, efektif berarti membuat keputusan yang tepat dan 

mengimplementasikannya dengan sukses. Efisien adalah menggunakan 

berbagai sumber daya secara bijaksana dan dengan cara yang hemat 

biaya.
23

 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan 

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Atau ada pengertian lain bahwa, 
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manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran 

secara efektif dan efisien. 5 Produksi, kata produksi berasal dari kata 

production, yang secara umum dapat diartikan membuat (to produce).
24

 

2. Fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen merupakan salah satu kegiatan yang 

berhubungan, saling mempengaruhi dan merupakan suatu kesatuan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun fungsi manajemen dikenal dengan 

istilah POAC sebagai berikut: 

a. Perencanaan  

Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan yang akan 

dikejar dalam jangka waktu yang akan datang dan apa saja yang harus 

dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Perencanaan sebagai 

suatu pendekatan terorganisasi terhadap persoalan-persoalan yang akan 

datang dan menguraikannya secara lambat laun membentuk pola 

sekarang untuk tujuan yang akan datang.  

Perencanaan efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan 

informasi yang ada, tidak atas emosi dan keinginan. Fakta-fakta yang 

ada bersangkutan langsung dengan situasi yang dalam pembahasan, 

dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan manajer itu. Seorang 

perencanaharus mampu untuk membayangkan pola kegiatan yang 

diusulkan denganjelas. Pada dasarnya perencanaan adalah suatu proses 

intelektual. Dengan menggunakannya, para manajer mencoba 
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memandang ke depan,menduga-duga kemungkinan yang ada, bersedia 

siap untuk hal-hal yang tak terduga, memetakan kegiatan-kegiatan, dan 

mengadakan urutan-urutan yang teratur untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.
25

 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, berbagai sumber daya 

yang dimiliki,dan lingkungan yang melingkupinya. Departementalisasi 

dan pembagian kerja merupakan dua aspek utama proses penyusunan 

struktur organisasi, dan tampak atau ditujukan oleh suatu bagian 

organisasi. Suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien dengan kedua aspek tersebut yang 

merupakan dasar proses pengorganisasian.
26

 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai penggerak. Secara praktis 

fungsi pelaksanaan merupakan usaha untuk menciptakan kerjasama 

diantara staf pelaksana program, sehingga tujuan organisasi dapat 

tercapai secara efektif dan efisien. 

c. Pengawasan  

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting terutama 

untuk memastikan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang 

sudah direncanakan. Pengawasan juga berperan dalam membantu 

manajer untuk mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi 
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perusahaan, tidak terkecuali menempatkan manajer sebagai pihak yang 

memiliki wewenang sentral di suatu organisasi.
27

 

 

B. Produksi  

1. Pengertian Produksi 

Produksi secara etimologi  berasal dari kata Produk adalah barang 

atau jasa yang berdaya guna, hasil dari proses produksi.
28

Produksi secara 

terminologi  memproduksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu 

barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat 

baru atau lebih dari bentuk semula.Jadi produksi disini menjelaskan 

tentang bagaimana produksi mebel, sumber daya manusia, dan 

prosesnya.
29

 

2. Faktor-faktor Produksi 

Adapun faktor produksi dibagi atas 4 bagian diantaranya:
30

 

a. Faktor alam yaitu semua kekayaan yang terdapat dialam semesta yang 

dapat digunakan dalam proses produksi daiantaranya: tanah,air, sinar 

matahari, udara barang tambang dan bahan baku. 

b. Faktor tenaga kerja yaitu faktor produksi tak kalah pentingnya 

dibanding faktor lain. Tenaga kerja merupakan faktor insani yang 

secara langsung menjalankan kegiatan produksi walupun mesin-mesin 

telah cangih. 
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c. Faktor modal yaitu produksi memerlukan peralatan, seperti mesin, 

bangunan , sarana transportasi maka diperlukannya modal atau dikenal 

dengan capital. 

d. Faktor keahlian yaitu atau dikenal dengan skill sebagus apapun faktor 

produksi alam, tenaga kerja dan modal jika dikelola oleh pihak yang 

tidak profesional atau tidak memiliki keahlian dibidangnya maka tidak 

akan menghasilkan produk yang bagus. 

 

C. Home Industry 

Home Industry atau Bisnis keluarga adalah sebuah perusahaan yang 

anggota keluarganya secara langsung terlibat di dalam kepemilikan dan 

jabatan atau fungsi. Bisnis keluarga mempunyai karakteristik dengan 

kepemilikannya atau keterlibatan lainnya dari dua peran atau lebih anggota 

keluarga yang sama dalam kehidupan dan fungsi bisnisnya.31 

 

D. Ruang Lingkup Manajemen Produksi  

1. Perencanaan  

  Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian 

sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin, dan 

peralatan lain, serta barang modal yang diperlukan untuk memproduksi 

barang-barang pada suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan 

yang diperkirakan atau diramalkan. Perencanaan strategik (Strategic 

Planning/Corporate Planning) merupakan bagian yang penting (essential 
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part) dari manajemen strategik.Ia adalah tidak sama dengan manajemen 

strategik. Perencanan strategik merupakan aspek utama manajemen 

strategik dan dapat dianggap sebagai pilar sentral manajemen strategik. 

Inti sari dari perencanaan strategik adalah memungkinkan untuk 

pengenalan sistematis dari peluang- peluang dan ancaman-ancaman di 

masa yang akan datang, yang dengan pilihan langkah-langkah yang lebih 

tepat, akan lebih menguntungkan perusahaan.
32

 

Berikut inicara menjalankan perencanaan: 

a. Routing 

Routing dapat diartikan sebagai petunjuk jalan yang secepat-

cepatnya yang harus dilalui oleh bahan-bahan mentah di pabrik sampai 

menjadi barang jadi. 

b. Schedulling 

Schedulling adalah penetapan waktu untuk tiap-tiap bagian dari 

pekerjaan dan juga waktu yang diperlukan untuk seluruh pekerjaan. 

c. Dispatching 

Dispatching adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu 

pekerjaantertentu sesuai dengan rencana dan menurut route dan waktu 

yang ditetapkan. 

d. Pemeriksaan 

Pemeriksaan dilakukan pada waktu pekerjaan sedang 

dilakukandan sesudah pekerjaan selesai dikerjakan. Tetapi umumnya 

juga sebelum pekerjaan dimulai sudah diadakan pemeriksaan akan 
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bahan-bahan yang akan dipergunakan dan apakah alat-alat sudah 

tersedia sebagaimana yang direncanakan. Apabila pekerjaan sedang 

dilaksanakan diadakan pula pemeriksaan, dan setelah barang itu selesai 

dikerjakan diteliti pula, apakah barang yang diproduksikan sesuai 

dengan yang diinginkan atau yang direncanakan di awal .
33

 

b. Organisasi  

Ada beberapa prinsip organisasi dalam manajemen produksi, yaitu: 

1) Perumusan tujuan dengan jelas 

Hal pertama yang harus dilakukan saat memulai aktivitas 

adalah apa yang menjadi tujuan aktivitas tersebut. Demikian pula saat 

memulai sebuah organisasi atau suatu badan, maka hal pertama yang 

harus dilakukan adalah mengetahui dengan jelas apa yang menjadi 

tujuan. 

2) Pembagian kerja 

Pembagian pekerjaan adalah pemerincian tugas pekerjaan agar 

setiapindividu dapat bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas 

masing-masing.Tujuan pembagian kerja adalah agar setiap individu 

mengetahuidengan siapa mereka bertugas dan bertanggungjawab, apa 

yang akan dilakukan, bilamana dilakukan, di mana melakukan, 

bagaimana melakukan,dan bagaimana biaya yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan tugas yangsedang dikerjakan.Kerja sama antar individu 

dapat menjadikan sebuah organisasi mencapai tujuannya dengan 
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efektif dan efisien. Orang-orang yang bekerjasama secara kooperatif 

dan koordinatif dapat melampaui hasil kerja perseorangan. Konsep 

tersebut disebut dengan konsep sinergi. Orang-orang yang berkumpul 

dalam suatu organisasi harus dibagi-bagi tugasnya,jika tidak mereka 

akan kacau balau dalam menangani pekerjaannya 

3) Kesatuan perintah dan tanggungjawab 

Menurut prinsip ini tingkat pengawasan atau pemimpin, 

hendaknya diusahakan sesedikit mungkin. Hal ini memudahkan 

komunikasi agar adamotivasi bagi setiap orang di dalam organisasi 

untuk mencapi tingkat-tingkat tertinggi di dalam struktur organisasi. 

Tingkat pengawasan dalamo rganisasi terdapat berbagai jumlah 

tingkatan. Pertama, dua sampai tigat ingkatan atau flat top 

organization. Kedua, empat tingkat atau sering disebut organisasi 

datar. Ketiga, lima tingkat sering disebut organisasi curam. Jumlah 

tingkatan dalam suatu organisasi sebaiknya lima tingkatsaja dilihat dari 

saluran komunikasi baik ke atas maupun ke bawah. fungsi pengarahan 

adalah membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa saja 

yang diinginkan danharus mereka lakukan. Koordinasi sebagai proses 

pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan kerja yang terpisah 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
34

 

a. Pelaksanaan 

Dalam memproduksi  Pelaksanaan merupakan fungsi utama 

dariseluruh rangkaian proses manajemen. Fungsi pelaksanaan 
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menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-

orang dalam organisasi. bahwa pelaksanaan merupakan usaha 

menggerakan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, sehingga 

mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan 

dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. pelaksanaan yang 

dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan 

pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk 

tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit 

atau satuan kerja yang dibentuk.
35

 

b. Pengawasan  

Pengawasan manajemen dalam memproduksi barang  adalah suatu 

usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-

tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, 

membandingkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya dengan 

kegiatan nyata, mengukur dan menentukan penyimpangan-penyimpangan, 

serta mengambil tindakan koreksi yang dibutuhkan untuk menjamin 

bahwa semua sumber daya menghasilkan produk secara efektif dan 

efisien. 

Set pertama yang lebih berorientasi teoretik mengidentifikasi 

empat fungsi, yaitu planning (menghubungkan manusia dengan tujuan 

yang hendak dicapai), organizing (menghubungkan manusia dengan alat), 

actuating (utilizing, menghubungkan alat dengan tujuan atau hasil), dan 
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controlling (menghubungkan hasil dengan perencanaan kembali melalui 

konsumer), sedangkan set kedua yang lebih bersifat praktikal hanya 

menyebut tiga, yaitu plan, do, dan check.
36

 

Manajemen produksi mencakup kegiatan pengambilan keputusan, 

baik keputusan jangka pendek maupun jangka panjang mengenai 

rancangan systemproduksi dan operasi, serta sistem pengawasannya. 

a. Perancangan sistem produksi 

Adapun kegiatan menajemen produksi dalam perancangan 

system produksi meliputi : penyeleksian hasil produksi dengan 

rancangan hasil produksi, penyeleksian peralatan dan proses, 

perancangan kegiatan produksi, perancangan tugas, penentuan lokasi, 

dan penyusunan tata letakperalatan. 

b. Perancangan operasi dan sistem pengawasan 

Kegiatan manajemen produksi dalam perancangan operasi 

dansistem pengawasan meliputi : pengawasan terhadap persediaan dan 

proses produksi, pemeliharaan dan perawatan mesin, pengawasan 

bahan baku,pengawasan buruh/ tenaga kerja, dan pengawasan biaya 

dan perbaikan. 

c. Perencanaan dan pengawasan produksi 

Setiap pimpinan perusahaan bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan pencapaian tujuan perusahaan tempat ia bekerja sesuai 
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dengan jabatannya. Dari segi produksi, tujuan perusahaan adalah 

berproduksi dengan sukses, yaitu mencapai sasaran yang telah 

ditentukan secara ekonomis, tepat sehingga memperoleh keuntungan. 

Salah satu fungsi terpenting dalam pencapaian tujuan tersebut adalah 

perencanaan dan pengawasan.Perencanaan dan pengawasan produksi 

adalah penentuan danpenetepan kegiatan produksi yang akan 

dilakukan, serta pengawasan kegiatan dan hasil produksi agar sesuai 

dengan yang telah direncanakan.Jadi perencanaan dan pengawasan 

produksi merupakan pengkoordinasian kegiatan yang ada dalam 

pelaksanaan proses produksi.
37

 

Fandy Tjiptono yang menukil pendapat Stephen Uselac menegaskan 

bahwa kualitas bukan hanya mencakup produk dan jasa, tetapi juga meliputi 

proses, lingkungan, dan manusia. Banyak pakar dan organisasi yang mencoba 

mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. 

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, 

dari definisi-definisi yang ada terdapat beberapa kesamaan seperti, kualitas 

meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Mencakup 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan, merupakan kondisi yang selalu 

berubah.
38
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E. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Manajemen Produksi  

Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, dalam bukunya Manajemen 

Syariah dalam Praktik menjelaskan tentang perencanaan dalam Islam adalah 

sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan 

pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan 

merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah 

kebutuhan.
39

Manajemen merupakan istilah yang sudah dikenal dan dimengerti 

oleh masyarakat luas. Sebagaimana dalam al-Qur‟an disebutkan, Allah 

Berfirman: 

                        

 
Artinya :  Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 

dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh.(QS:61/As-Saff: 4) 

 

Dalam ayat tersebut mengajarkan agar umat manusia dalam 

menjalankan atau melaksanakan sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, 

tertib, dan teratur. 

Dalam teori Ekonomi Islam. Nilai-nilai yang menjadi panduan para 

pelaku ekonomi dan bisnis  atau memproduksi barang dan jasa maka 

mencakup:
40

 

 

 

                                                 
39

 Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta: 

Gema Insani, 2003), h. 77. 

 
40

Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan 

Pasar,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2013)Cet. Ke-2.h.25-26 



 35 

1. Tauhid 

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia 

menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” 

dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah”. 

Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya. Dan sekaligus 

pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. 

Karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah 

untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. 

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-

sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptkan manusia adalah untuk 

beribadah kepada-nya. Karena segala aktifitas manusia dalam hubungan 

dengan alam dan Sumber Daya Manusia (mua’mulah) dibingkai dengan 

kerangka hubungan dengan Allah. 

2. Keseimbangan (‘Adl) 

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah 

adil. Dia tidak membeda-bedakan perlaku terhadap Makhluk-nya secara 

zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum 

Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya 

diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat 

daripadanya secara adil dan baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Surat Al- Hujarat (49) : 13 
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Arinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu  

dariseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. SesungguhnyaAllah Maha  mengetahui 

lagi Maha Mengenal”. (QS.Al-Hujarat: 13) 

 

Implikasi Ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku Ekonomi 

tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu 

merugikan orang lain. 

3. Nubuwwah 

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaa Allah, manusia tidak 

dibiarkan begitu saja diduniatanpa mendapat bimbingan. Karen itu 

diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah 

kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar. Fungsi 

Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia 

agar mendapat keselamatan didunia dan akhirat. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Surat  Al- Ahzab (33): 21. 

                         

       

 
Artinya:” Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 

(QS.Al- Ahzab: 21) 
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4. Khalifah  

Status khallifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum 

bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa 

tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifaan itu. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah (2): 30. 

                           

                    

        

 
Artinya :”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui."(QS.Al-Baqarah:30) 

 

5. Ma’ad 

Secara harfiah ma’ad diartikan “ Kembali”. Karena itu semua akan 

kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya didunia, tetapi terus 

berlanjut hingga alam akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Surat Al-„Alaq (96): 8 

        

 

Artinya:”Sesungguhnya Hanya kepada Tuhanmulah kembali (mu).”(QS. 

Al-„Alaq:8). 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dunia untuk bekerja dan 

beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik dari pada 
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dunia. Oleh karena itu Allah melarang untuk terkait pada dunia, sebab jika 

dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah 

seberapa. 

Ada empat sifat Nabi Muhammad SAW dalam mengelola bisnis  

yang menjadi Key Succes Factors (KSF) yaitu disingkat dengan SAFT :
41

 

1. Shiddiq (benar dan jujur) 

Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta 

perbuatan berdasarkan ajaran islam. Dalam dunia bisnis, kejujuran bisa 

juga ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan, baik 

ketepan waktu, janji, pelayanan, pelaporan. oleh karna itulah, Allah 

SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa memilki 

sifat Shiddiq . Allah SWT  berfirman dalam Surat At-Taubah (9) :119 

                 

 
Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada 

Allah, danhendaklah kamu bersama orang-orang yang 

benar.(QS.At- Taubah: 119) 

 

2. Amanah (Terpercaya, kredibel) 

Amanah berati dapat dipercaya,bertanggung jawab, dan 

kredibel. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi 

sesuatu sesuai dengan ketentuan. Dalam melaksankan setiap tugas dan 

kewajiban, amanah ditampilkan dalam keterbukaan, pelayanan yang 
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optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An- Nisa‟(4) :58 

                             

                          

Artinya : ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

Melihat.”(QS. An- Nisa’:58) 

 

3. Fathanah (Cerdas) 

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdasan atau 

bijaksana. Dalam dunia bisnis bahwa segala aktivitas dalam 

manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan dan bijaksana 

agar usaha bisa lebih efektif dan efisiensi serta mampu menganalisa 

situasi persaingan dan perubahan dimasa yang akan datang. 

Kecerdasan disini yaitu kecerdasan dalam bentuk spiritual. 

sebagaimana  Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ra‟d (13) : 3  

                       

                          

     

 
Artinya: “Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan 

menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan 

menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-

pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.(QS.Al- 

Ra‟d:3) 
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4. Thabligh (komunikatif) 

Sifat Thabligh artinya komunikatif dan argumentatif, dalam 

dunia bisnis orang yang memilki sifat thabligh, akan meyampaikannya 

dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Dalam melayani 

seoarng karyawan dituntut untuk bisa menyampaikan keungulan-

keungulan produknya dengan jujur dan berbicara secara komunikatif 

dan benar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Ahzab (33): 

70-71 

                  

                      

    

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah 

memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni 

bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan 

Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat 

kemenangan yang besar. (QS.Al-Ahzab: 70-71). 

 

Ekonomi Islam Iqtishaduna menjelaskan tentang aktivitas 

produksi terdapat dua aspek. Pertama adalah aspek objektif, yang 

terdiri atas sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, 

dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kedua adalah 

aspek subjektif, yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak 
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dicapai lewat aktivitas produksi, dan evaluasi aktivitas produksi 

menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut.
42

 

Ekonomi islam merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran 

islam,dan karenanya Ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran 

islam diyakinidan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam 

mempelajari perilakuekonomi individu – individu yang secara sadar 

dituntun oleh Al – Qur‟an danSunnah dalam memecahkan masalah 

yang dihadapinya. 

Dalam bagian yang lain Al – Qur‟an menyerukan kepada 

setiapmuslim agar menginvestasikan tenaga, pikiran dan waktu 

melakukan amal shaleh, amal yang produktif dan sangat merugi orang 

– orang yang menyia –nyiakan waktu, yang malas dan berpangku 

tangan, dan orang yang bekerja tapitidak menghasilkan manfaat. 

Terdapat pada firman Allah Swt (Al-Ashar 1- 3): 

                    

                   

Artinya :  Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian,, Kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran.(Al-Ashar 1- 3) 

  

Ayat ditas menjelaskan bahwa islam menganjurkan umatnya 

untuk bekerja, dan allah tidak menyukai umatnya yang pemalas. 

Dalam sebuah pekrjaan salah satunya yaitu maka diperlukannya 
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sebuah Kualitas dan kuantitas produksi. Ini sangat ditentukan oleh 

tenaga kerja.Olehkarena itu tenaga kerja merupakan sumber kekayaan 

yang sangat penting diantaras umber-sumber ekonomi yang lain. 

Hubungan kerja antara pengusaha(Manajer Muslim) dengan 

karyawannya, selalu dilandasi oleh rasa kasihsayang, saling 

membutuhkan, tolong – menolong. Pengusaha menolong. karyawan 

menyediakan lapangan kerja. Karyawan menerima rezeki berupa upah 

dari majikannya. Demikian pula bawahan menyediakan tenaga dan 

kemampuannya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang 

diperintahkan oleh atasan, sehingga atasannya atau majikan menerima 

rezeki berupa laba berkat kerjasama dengan bawahan.
43

 

Islam memberi terapi kepada manajemen. Ia menyuruh orang 

Islam melakukan hal – hal sebagai berikut :
44

 

1) Menjadi orang yang tekun bekerja 

2) Menjadi seorang rabbani 

3) Mengikuti perintah – perintah Allah Swt dan menjauhi larangan – 

larangannya dalam segala tindakan. Karena diantara manajemen 

Allah Swt terhadap alam semesta ini ialah perintah-Nya kepada 

kita melakukan apa saja yang merealisir kemakmuran alam dan 

kebahagiaan manusia, serta larangan-Nya kepada kita melakukan 

hal – hal yang membahayakan umat manusia 
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Teori produksi Imam Al-Ghazali. Beliau menganggap 

pencaharian ekonomisebagai bagian dari ibadah individu. Produksi 

barang – barang kebutuhandasar secara khusus dipandang sebagai 

kewajiban sosial (Fard Al kifayah).Jika sekelompok orang yang sudah 

berkecimpung dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam 

jumlah yang sudah mencukupi kebutuhanmasyarakat, maka kewajiban 

keseluruhan masyarakat sudah terpenuhi. 
45
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