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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah memuliakan anak Adam dan menjadikannya sebagai 

khalifah dimuka bumi ini, Allah menyertakan manusia sebagai hewan yang 

berakal berfikir serta sebagai aspek fundamental yang tertanam dalam diri 

manusia “alMakhluk alHanif”
1
.Sejak  Nabi Adam hingga hingga datangnya 

agama Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW tatanan kehidupan itu 

sudah ada aturan mainnya,disinilah kita Melihat bahwa Islam adalah satu 

general System Ekonomi subsistem yang tidak terlepas dari subsistem 

lainnya, seperti Aqidah, Ibadah, bermuamalah, Politik, Sosial dan 

sebagainya
2
. Allah yang telah menjadikan manusia, dan menjadikan diantara 

mereka saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling  tolong-

menolong dan tukar menukar untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, 

baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, jasa atau bercocok tanam dan lain-

lain.
3
 

Ekonomi Islam adalah study dimana individu atau masyarakat 

memilih Sumber daya alam yang ada sekarang atau yang telah ditinggalkan 

generasi masa lalu, sesuai dengan  syarak, untuk memenuhi kebutuhan rohani 

                                                 
1
 Muhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), h.3. 
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Hlm .147. 
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serta jasmani tanpa adanya eksploitasi sehingga terjadinya falah 

(kesejahteraan) bagi individu maupun masyarakat
4
. 

Allah SWT telah menumbuhkan tumbuh tumbuhan untuk disediakan 

sehingga bisa diolah oleh manusia, sebagaimana Allah SWT Berfirman : 

 

نَّا َصَببَۡنا 
َ
ا  ٱلَۡهآءَ أ ۡرَض ُثمَّ َشَقۡقَنا   ٢٥َصّبّٗ

َ
ا  ٱۡۡل ۢنَبتَۡنا ٢٦َشّقّٗ

َ
ا  فَأ فِيَها َحّبّٗ

ا   ٢٧ ا َوقَۡضبّٗ ا   ٢٩َوَزۡيُتونّٗا َوََنۡٗلّٗ   ٢٨وَِعَنبّٗ َِٰكَهةّٗ  ٪٢وََحَدآئَِق ُغلۡبّٗ  َوَف
بّّٗا 

َ
نَۡعَِٰهُكۡم   ٢٫َوأ

َ
ا لَُّكۡم َوِۡل َتَٰعّٗ  نَّ

  
Artinya :”Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari   

langit) kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknyalalu 

Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu anggur dan sayur-

sayuranzaitun dan kurma kebun-kebun (yang) lebatyang 

disediakan untukmu dan hewan ternakmu”(QS.Abbasa 25-32)
5
 

 

Islam juga mendorong umatnya untuk mencari rezki yang berkah 

untuk  berproduksi dan menekuni diberbagai bidang usaha, seperti pertanian, 

perkebunan pertambangan maupun industri, Islam menekankan agar 

perbutaan manusia yang berproduksi agar bermanfaat untuk diri sendiri, 

keluarga maupun masyarakat atau memperindah kehidupan dan 

mendatangkan kemakmuran bersama, terhadap usaha tersebut Islam 

memberikan nilai tambah seperti beribadah kepada Allah SWT serta jihad 

                                                 
4
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Contoh-contoh Aplikasi, Proposal, Penelitian dan Laporannya ), Jakarta : Rajawali pers, 2008) 

h.6. 
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dijalnnya, pekerjaan yang dilaksanakan dengan keimanan kepadaNya akan 

menghasilkan yang maksimal,bahagia dunia maupun akhirat. 

Manusia memiliki kewenangan untuk memilih apakah ia akan 

melakukan aktivitas usahanya dijalan Allah atau tidak, terlepas dari Qada 

baik maupun Qadar buruk yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepadanya
6
. 

Pada hakikatnya manusia ingin memiliki semua kemewahan diatas bumi ini 

terkecuali yang memiliki iman dan yang yang diberi hidayah oleh Allah 

SWT. 

Salah satu yang menyatakan standar hidup kita tergantung kepada 

kemampuan kita dalam memproduksi barang dan jasa, singkatnya semakin 

produktif seseorang pekerja semakin akan semakin besar hasilnya sebaliknya, 

semakin berkurang produktif seseorang pekerja, semakin sedikit hasil dan 

upahnya
7
. Harga yang dibayarkan kepada setiap faktor produksi senantiasa 

menyesuaikan diri dalam rangka menyeimbangkan penawaran dan 

permintaan atas produkusi dan saling memberikan kompensasi sesuai dengan 

kontribusi bagi kegiatan produksi barang dan jasa
8
. 

Salah satu ketiksetaraan upah diantara rumah tangga adalah terletak 

pada kenyataan bahwa banyak anggota keluarga mempunyai lebih dari satu 

angkatan pencari nafkah
9
. Kesejahteraan mempunyai arti yang berbeda-beda,  

                                                 
6
 M.Sholahuddin, Azas-azas Ekonomi Islam ,( Jakarta : PT.Raja Grafinindo Persada, 

2007), h.24. 
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 E.Case jarl. Ray c.fair Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro, (Indonesia : PT.Maca 
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tapi pada prinsipnya adalah sam5ra. Kata kesejahteraan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang bearti selamat, 

makmur, aman, sentosa dan tidak kurang dari suatu apapun (terlepas dari 

segala macam gangguan, kesukaran dan lain-lain)
10

.  

Pendapatan dirumuskan dalam jumlah uang yang dapat dibelanjakan 

oleh rumah tangga selama periode tertentu tanpa mengurangi harta bersihnya, 

pendapatan ekonomi mencakup apa saja yang yang meningkatkan 

kemampuan seseorang untuk berbelanja, upah, gaji, deviden pendapatan dari 

usaha yang lain bisa. Penjualan juga merupakan salah satu sumber 

pendapatan seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan transaksi jual & 

beli, dalam suatu perusahaan apabila semakin besar penjualan maka akan 

semakin besar pula pendapatan yang diperoleh seseorang atau perusahaan 

tersebut
11

. 

Perkembangan sektor industri dalam pembangunan di Indonesia tidak 

terlepas dari peranan dan keberadaan industri kecil dan kerajinan rakyat, yang 

secara historis kehadirannya jauh lebih dahulu dibanding industri manufaktur 

maupun industri modren. Meskipun penghasilan industri kecil pada umumnya 

masih tergolong rendah, namun eksistensinya tidak dapat diabaikan dalam 

kelesuan ekonomi.
12
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Poerwadarminta,Kamus Umum  Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), cet 

ke-17,h.887. 
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Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi menjadi nilai tambah, serta mempunyai 

tenaga kerja antara <10 orang
13

. Perilaku usaha industri mengacu bagaimana 

mengembangkan usahannya di dalam pasar untuk tujuan mensejahterakan 

kehudupan
14

. industri kecil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

industri gula merah didaerah pasanehan Nagari lasi Kecamatan Candung. 

Gula merah dihasilkan oleh pohon Irjen, tebu dan pohon kelapa, 

namun di sini gula merah dihasilkan lewat tanaman tebu dapat tumbuh baik 

pada berbagai jenis tanah seperti tanah alluvial, grumosol, latosol dan regusol 

dengan ketinggian antara 0–1400 m diatas permukaan laut. Akan tetapi lahan 

yang paling sesuai adalah kurang dari 500 m diatas permukaan laut. 

Sedangkan pada ketinggian 1200 m diatas permukaan laut pertumbuhan 

tanaman relative lambat. Batang tanaman tebu berdiri lurus dan beruas-ruas 

yang dibatasi dengan buku-buku. Pada setiap buku terdapat mata tunas. 

Batang tanaman tebu berasal dari mata tunas yang berada dibawah tanah yang 

tumbuh keluar dan berkembang membentuk rumpun. Diameter batang antara 

3-5 cm dengan tinggi batang antara 2-5 meter dan tidak bercabang. Untuk 

pembuatan gula pasir dan gula merah  batang tebu yang sudah dipanen 

diperas dengan mesin pemeras (mesin press) di pabrik gula. Sesudah itu, nira 

                                                 
13

 Biro Pusat Statistik, Profil Industri Kecil dan Rumah Tangga di Indonesia,( 

Jakarta : 2017).  
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 Lincolin Arsyad. Stepanus Eri Kusuma, Ekonomi Industri Pendekatan Struktur 

dan Kinerja, (Yogyakarta : UPPS STIM YKPN, 2014), h.12 . 
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atau air perasan tebu tersebut disaring, dimasak, dan dicetak sehingga 

menjadi gula pasir yang kita kenal
15

.  

Peran sektor industri sangat memegang peranan penting dalam 

penyerapan tenagakerja dan meningkatkan nilai tambah untuk mendapatkan 

keuntungan sehingga berdampak langsung kepada perekonomian 

masyarakat.
16

 

Didaerah Pasanehan rata-rata ada masyarakatnya yang bekerja 

dibidang Home Industri Gula Merah,yang bahan bakunya yaitu Tebu. Tebu 

diolah menjadi Gula Merah lalu dijual kepada pengempul, ketergantungan 

kepada pengempul menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku Home Industri 

Gula Merah. Gula Merah telah lama digeluti oleh parah pelaku usaha yaitu 

sebagian keluarga didaerah Pasanehan dan menjadi pekerjaan utama
17

, 

masyarakat sekitar mempunyai pabrik sendiri untuk pengolahan Gula Merah 

artinya tidak adanya pabrik pengolahan terpusat didaerah itu sehingga mereka 

memproduksi dalam skala kecil. Tenaga kerja yang ada dindustri ini 

kebanyakan dari keluarga namun ada juga menyewa jasa orang lain 

tergantung dari kebutuhan pelaku industri itu sendiri, keluarga mereka sendiri 

ada yang meninggalkan profesi ini dan pergi mencari profesi lain untuk 

memenuhi kehidupan keluarga. Dalam masalah lainnya banyak anak anggota 

keluarga yang membidangi profesi ini tidak melalanjutkan pendidikan 
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 http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=18621, Diakses : 10 November 2017. 

16
 Fachrudin Zain Olililongo, Potensi investasi diprovinsi Gorontalo, ( Yogyakarta : 
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 Harizon , Pelaku usaha Home industriGula Merah, Wawancara 25 Desember 2017. 
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kejenjang yang lebih tinggi dikarenakan biaya yang mahal sementara untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga saja belum cukup
18

. 

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan 

berjudul “PERAN HOME INDUSTRI GULA MERAH DALAM 

MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DIDAERAH PASANEHAN 

NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG DITINJAU DARI 

EKONOMI ISLAM’’. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti, maka penulis 

hanya pada Bagaimana Peran Home Industri Gula Merah Dalam Memenuhi 

Kebutuhan Keluarga Didaerah Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Candung 

Ditinjau Dari Ekonomi Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah 

dalam penenlitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Home Industri Gula Merah dalam memenuhi kebutuhan 

keluarga didaerah Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Candung.? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat faktor Home Industri Gula Merah 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga didaerah Pasanehan Nagari Lasi 

Kecamatan Candung ? 
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3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran Home Industri Gula 

Merah dalam memenuhi kebutuhan keluarga didaerah Pasanehan Nagari 

Lasi Kecamatan Candung? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

a. Mengetahui Bagaimana peran Home Industri Gula Merah dalam 

memenuhi kebutuhan keluarga didaerah Pasanehan Nagari Lasi 

Kecamatan Candung. 

b.  Mengetahui Apa saja faktor penghambat dan faktor Home Industri 

Gula Merah dalam memenuhi kebutuhan keluarga didaerah Pasanehan 

Nagari Lasi Kecamatan Candung. 

c. Mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai Home 

Industri Gula Merah dalam memenuhi kebutuhan keluarga didaerah 

Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Candung. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dari hasil penelitian ini semoga untuk kedepannya masyarakat lebih 

bijak dalam megolah sumber daya alam yang ada, dan menemukan 

cara alternatif lain dalam mengolah Gula Merah agar memiliki daya 

jual yang tinggi dan harus sehingga masyarakat bisa memenuhi 

kehidupannya sendiri dengan maksimal maupun untuk kemaslahatan 

umum. 

b. Agar adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat bagaimana cara 

lebih bijak dalam me management keuangan keluarga. 
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c. Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca. 

d. Sekaligus menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi 

Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum. 

E. Metode Penelitian 

Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka 

memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap 

tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian telah menetapkan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Lokasi dan Waktu 

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang 

berlokasi didaerah Pasanehan Nagari Lasi Kec. Candung, karena daerah 

itu ditemui para pelaku Home Industri Gula Merah. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pelaku 

Home Industri Gula Merah Objeknya adalah peran Home Industri Gula 

Merah dalam memenuhi kebutuhan keluarga didaerah Pasanehan Nagari 

Lasi Kecamatan Candung ditinjau dari Ekonomi Islam. 

3. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah pelaku usaha 

Home industri Gula Merah berjumlah 20 keluarga dengan menggunakan 

metode total sampling. 

4. Sumber Data 

1. Data Primer 
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Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian yakni 

melakukan penelitian langsung terhadap pelaku usaha didaerah 

Pasanehan Nagari Lasi Kec. Candung 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu berupa konsep maupun teori-teori yang 

dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan, dan data yang 

diambil dari buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang 

diteliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun dalam memperoleh data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa: 

a. Observasi, yaitu pengamatan dari peneliti baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. 

b. Wawancara, merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan 

daftar pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti. 

c. Angket, merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan 

daftar pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti. 

d. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari referensi-referensi atau 

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisa yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul melalui studi 

perpustakaan tidak terlepas juga wawancara dan angket yang akan 
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dideskripsikan sedemikian rupa kemudian data-data tersebut dianalisa, 

baik melalui perbandingan data-data maupun menggunakan pendekatan 

teori, konsep maupun para ahli sehingga diperoleh gambaran umum yang 

utuh tentang masalah yang diteliti
19

. 

F. Sistematika Penulisan 

Agar lebih memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan 

memahami hasil dari penelitian ini, maka penulis membuat satu sistematika 

penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulis. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini gambaran umum tentang lokasi penelitian terdiri 

dari, letak geografis, penduduk, kehidupan ekonomi dan sosial 

didaerah Pasanehan Kecamatan Candung. 

BAB III : TINJAUAN TEORI 

Dalam bab ini akan menguraikan uraian dari teori penelitian ini 

yang berkenaan dengan peran home industri, pengertian keluarga, 

fungsi keluarga, macam-macam kebutuhan manusia tinjauan 

ekonomi islam dalam produksi. 

                                                 

19
 Sirauss Anselm. Juliet Cortoin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : 

Pustakapelajar, 2009), h.4  
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil 

penelitian peran home industri gula merah dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga didaerah Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan 

Candung ditinjau dari Ekonomi Islam. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab akhir yang terdiri dari, kesimpulan 

dan saran. Dalam bab ini juga dilampirkan beberapa lampiran-

lampiran, yang terdiri dari daftar pustaka, beserta angket 

wawancara. 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

 

 


