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BAB III 

TINJUAN TEORITIS 

A. Pengertian peran dan industri 

Peran dalam kamus bahasa Indonesia yaitu perihal turut berperan 

dalam suatu kegiatan
22

. Peran sektor Industri sangat memegang peranan 

penting dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah untuk 

mendapatkan keuntungan sehingga berdampak langsung kepada 

perekonomian masyarakat
23

. Peran Industri dalam pembangunan adalah untuk 

memberikan nilai tambah faktor faktor produksi
24

. 

Industri yaitu  suatu usaha atau kegiatan mengolah bahan baku atau 

bahan setengah jadi menjadi barang yang menjadi nilai tambah untuk 

mendapatkan keuntungan. Bentuk industri tidak hanya berupa barang tetapi 

juga dalam berbentuk jasa
25

. Menurut (Lipczynski : 2005 ) Industri yaitu 

sejumlah perusahaan yang memproduksi dan menjual sejumlah produk yang 

serupa, memanfaatkan teknologi yang serupa dan mungkin juga mengakses 

faktor produksi dari aktor produksi yang sama
26

. Industri secara ekonomi 

dapat diartikan sebagai kegiatan mengolah bahan mentah, menjadi barang 

                                                 
22

 Poerwadarminta,Kamus Umum  Bahasa Indonesia. Op.cit, h.735. 
23

 Fachrudin Zain Olililongo, Loc.Cit . 
24

 Subandi, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta : Alfabeta, 2008). h, 163. 
25

 Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia ; Tinjauan Historis, teoritis dan 

Empiris, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), Cet ke-1, h.213. 
26

 Lincolin Arsyad. Stephanus Eri Kusuma, Ekonomika Industri : Pendekatan Struktuur, 

perilaku dan  kinerja, (Yogyakarta : UPPS STIM YKPN, 2014), Cet ke-1, h.4.  



39 

 

jadi barang jadi atau setengah jadi, seperti industri obat-obatan, kayu, dan 

sebagainya
27

 

Setiap perusahaan yang dalam dunia bisnis adalah bertujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan, keuntungan merupakan pendapatan yang 

diperoleh oleh produsen di dalam menjalakan kegiatan bisnis mereka, 

semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan maka 

semakin pula pendapatan yang didapat
28

. 

B. Home Industri 

Home industri yaitu perusahaan atau industri yang pekerjanya adalah 

keluarga itu sendiri, biasanya produk yang dibuat adalah produk tidak melalui 

proses yang rumit tanpa menggunakan mesin/alat modern dan mahal
29

. 

C.  Bentuk dan jenis industri 

1. Menurut Badan Pusat statistik (BPS) 

a. Industri besar kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan yang 

mengubah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi atau barang 

yang lebih tinggi nilainya yang memiliki tenaga kerja diatas 100 orang.  

b. Industri menengah yaitu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan 

yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi atau 

barang yang lebih tinggi nilainya yang memiliki tenaga kerja 19-40 

orang. 

                                                 
27

 Subandi, Op.Cit.h.156  
28

 Muhammada Teguh, Ekonomi Industri, (Jakarta : PT.Raja Graindo Persada, 2010), 

h.10  
29

Kamus Istilah Ekonomi,h.45 
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c. Indsustri kecil yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan 

yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi atau 

barang yang lebih tinggi nilainya yang memiliki tenaga kerja 5-19 

orang. 

d. Industri rumahan/ Home Industri kegiatan ekonomi yang melakukan 

kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi 

atau barang yang lebih tinggi nilainya yang memiliki tenaga kerja < 5 

Orang
30

 

2. Menurut departemen prindustrian dan perdagangan (DEPPERINDAG) 

a. Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

barang setengah jadi atau barang jadi yang nialinya lebih tinggi untuk 

penggunaanya dan memiliki investasi antara Rp.5000.000,- sampai 

Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. 

b. Industri  menengah adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang nialinya lebih 

tinggi untuk penggunaanya dan memiliki investasi antara 

Rp.200.000.000,-sampai Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan 

bangunan usaha
31

. 

Industri dapat digolong-golongkan berdasarkan beberapa sudut 

tinjauan atau pendekatan. DiIndonesia, industri digolongkan 

berdasarkan kelompok komoditas, berdasarkan skala usaha, 

                                                 
30

  Badan Pusat Statistik, diakses pada 27 Januari 2018.  
31

 Ummul Thaharah, “Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap 

Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Pangan diKecamatan Bengkalis Kabupaten 

Bengkalis menurut perspektif ekonomi Ialam”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (Pekanbaru : 

Perpustakaan al-Jamiah Sultan Syarif Kasim Riau 2015), h, 28, t.d.  



41 

 

berdasarkan arus produksinya. Penggolongan yang paling universal 

ialah berdasarkan” baku internasional kalsifikasi industri” 

(Internasional Standar for Industrial clasifications ISIC). Pendekatan 

melalui ISIC ini berdasarkan atas pendekatan kelompok komoditas, 

yang secara garis besar dibedakan menjadi 9 golongan sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut : 

 

Tabel III.1 

No Kelompok Industri 

31 

32 

33 

 

 

35 

 

36 

 

37 

38 

39 

Industri makanan, minuman, tembakau 

Industri Tekstil, pakaian jadi dan kulit  

Industri kayu dan barang barang dari kayu, dan perabotan rumah 

tangga 

Industri kertas dan barang barang dari kertas, percetakan dan 

penerbitan  

Industri dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara , karet dan 

plastik  

Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu 

bara 

Industri logam dasar 

Industri barang dari logam  

Industri pengolahan lainnya 
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Untuk perencanaan keperluan perencanaan anggaran negara dan 

analisis pembangunan, pemerintah membagi sektur penggolahan 

menjadi tiga subsektor : 

1) Subsektor industri penggolahan nonmigas 

2) Subsektor penggolahan minyak bumi 

3) Subsektor penggolahan gas alam cair
32

   

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 20013 5-Dijit)
33

 

Sumatera Barat . 

Tabel III.2 

 

NO Kode Prov Nama Produk KBLI 

1  13 Pemanisan Buah-Buahan  10311 

2  13 Cabe Giling  10312 

3  13 Tahu  10392 

4  13 Kopra  10421 

5  13 Es Pisang Coklat  10532 

6  13 Beras Kasar  10631 

7  13 Kue Basah Dan Gorengan 

Lainnya (Kue 

Lapis,Risol,Bolu,Bakwan,Dll)  

10710 

8  13 Gula Merah  10722 

9  13 Kopi Bubuk  10761 

10  13 Santan Kelapa  10773 

11  13 Bakwan, Tape Dodl Gulung 

Empek-Empek Kue Lapis 

Apem  

10792 

12  13 Emping, Keripik. Kerupuk 

Udang, Karak Gendar, Keripik 

Singkong, Keripik Pisang, 

Rengginang, Opak.  

10794 

13  13 Air Minum Isi Ulang  11050 

14  13 Jamu Tradisional  11090 

15  13 Rokok Daun Enau  12019 

16  13 Tembakau  12091 

17  13 Batik Katun  13134 

                                                 
32

 Irsya Rahmia, Peran Serta Pemerintah Nagari Lawang dalam mengembagkan Home 

Industri Kue kering Menurut Ekonomi Islam, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (Pekanbaru : 

Perpustakaan al-Jamiah Sultan Syarif Kasim Riau  2016), h. 57, td. 
33

 Badan Pusat Statistik, Survei Industri mikro dan kecil, ( Jakarta : 2013), h.15. 
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18  13 Bordir, Kain  13912 

19  13 Bad Cover, Seprei, Gorden, 

Taplak Meja, Sarung Bantal  

13921 

20  13 Sulaman Jilbab  13922 

21  13 Sarung Bantal  13923 

22  13 Selendang, Tudung Mas  13924 

23  13 Tali Kekang Anjing  13941 

24  13 Celana, Baju  14111 

25  13 Penjahitan Pakaian Jadi  14120 

26  13 Mukenah  14131 

27  13 Sulaman Baju  14302 

28  13 Tas Dompet Gelang Dan 

Asesoris Lainnya  

15121 

29  13 Rantai Anjing Keperluan 

Lainnya Untuk Hewan  

15123 

30  13 Jok  15129 

D. Pengertian gula merah dan pengolahannya 

Gula merah berasal dari hasil air perasan tebu, pohon iren dan kelapa 

sawit. Olahan ini disebut juga dengan agrobisnis, yaitu pengolahan bahan 

baku yang berasal dari pertanian
34

. Dan di dalam penelitian ini gula merah 

diolah dari bahan baku tebu yang mana prosesnya para petani mengambil 

tebu yang sudah siap dipanen dibawa kepabrik untuk diproses penggilingan, 

sebelum dimasukkan ke dalam penggilangan tebu, tebu terlebih dahulu 

dibersihkan menggnakan sabit lalu dupukul dengan alat pemukul khusus, 

supaya tebu lebih mudah untuk digiling oleh penggilingan tebu. Kemudian air 

tebu kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kuali besar untuk 

proses pemasakan, butuh waktu 4-5 jam untuk satu kali proses pemasakan air 

                                                 
34

 Soekarwati, Agrobisnis: Dalam Perspektif Sosial Ekonomi, (Jakarta : PT.Raja Graindo, 

2000), h.9 . 
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tebu menjadi air Tebu kental, yang masyarakat disana menyebutnya dengan 

“Tangguli”
35

. 

Dalam sehari bisa dua kali proses pemasakan. Kemudian air tebu 

kental ini (“Tangguli’’). ditempatkan dalam drum besar, dan apabila sudah 

terisi penuh maka dilakukanlah proses selanjutnya, yaitu proses pembuatan 

gula merah. Terkadang para pekerja dalam pembuatan gula merah ini tidak 

harus menunggu drumnya ini penuh, ada yang setengah, ada juga yang 

mengumpulkannya lebih dari satu drum, baru mereka memprosesnya untuk 

memproduksi gula merah, tergantung dari kebutuhan pekerja sendiri.  

Dalam proses pembuatan gula merah ini dilakukan dengan cara 

manual yaitu tangguli tadi dimasak kembali dalam kuali besar, proses 

pemasakannya yaitu diatas tungku besar menggunakan kayu bakar, kemudian 

setelah tangguli ini semakin kental maka tangguli ini dicetak menggunakan 

pencetakan khusus yang berbentuk seperti wadah terbuat dari kelapa yang 

dibelah dua, dan setelah dingin tangguli ini menjadi keras dan siap untuk 

dikemas. Pengemasan gula merah dilakukan dengan manual dimasukkan ke 

dalam keranjang yang sudah dilapisi dengan plastik supaya gula merah ini 

tidak lengket pada keranjang, karena gula merah ini Ada yang bergetah dan 

ada juga yang tidak. Dalam proses pemasaran gula merah ini dibawa kepada 

pengempul/toke
36

. 

 

                                                 
35

 Nurlen, Pelaku usaha Home industri gula merah, wawancara, Pasanehan 12 Desember 

2017. 
36

 Tairin, Pelaku usaha Home industri gula merah, wawancara, Pasanehan 12 Desember 

2017. 
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Gambar III.1 

 

Diagram pohon Industri dari Tebu dimodifikasi dari Soeharto 1997
37

. 

E. Kebutuhan manusia 

1. Pengertian Kebutuhan 

Menurut al-Ghazali : kebutuhan (hajat) adalah keinginan manusia 

untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka 

mempertahankan kegidupannya dan menjalankan fungsinya, contohnya 

                                                 
37

 Soekarwati, Op.Cit, h.29. 
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kebutuhan akan makanan dan pakaian
38

. Kebutuhan makanan adalah 

menolak dari kelaparan dan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan 

pakaian untuk mempertahankan diri dari kedinginan dan kepanasan  dan 

lain sebagainya
39

. 

2. Kebutuhan individu 

Terdiri dari  

a. Homeostati yaitu protein,zat, vitamin, oksigen 

b. Regulasi temperatur, yairu penyesuaian temperatur tubuh 

c. Tidur 

d. Lapar 

e. Seks
40

. 

3. Kebutuhan Pokok 

Kebutuhan pokok dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder dan 

tersier 

a) Primer 

Yaitu kebutuhan yang meliputi makan, minum , tempat tinggal, 

kesehatan, rasa aman, pengetahuan, dan pernikahan. 

b) Kebutuhan sekunder 

Yaitu kebutuhan manusia untuk memudahkan kehudupan, agar 

terhindar dari kesulitan, kebutuhan ini tidak wajib dipenuhi 

sebelum terpenuhi kebutuhan primer. 

                                                 
38

 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklutif : Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana, 

2007), cet ke-2,h. 69. 
39

 Loc.Cit. 
40

 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.76. 
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c) Kebutuhan tersier 

Yaitu kebutuhan pelengkap, yang dapat menciptakan kemudahan 

dan kebaikan
41

. 

Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan dibedakan menjadi 3 

yaitu
42

: 

a) Kebutuhan pokok/primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi 

untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer 

tidak dapat ditangguhkan pemenuhannya, tetapi harus 

diutamakan pemenuhannya. Kebutuhan primer disebut juga 

kebutuhan dasar yaitu kebutuhan yang dituntut oleh setiap 

jasmani makhluk hidup. Selain itu kebutuhan primer disebut 

juga kebutuhan alami, karena jenis kebutuhan ini merupakan 

tuntutan alam yang harus mutlak dipenuhi demi kelangsungan 

hidup manusia. Contoh: -makanan -perumahan -minuman -

pendidikan -pakaian –kesehatan. 

b) Kebutuhan tambahan/sekunder, yaitu kebutuhan sebagai 

pelengkapkebutuhan primer kebutuhan sekunder tidak mutlak 

harus dipenuhi. Tetapi jika dipenuhi, kehidupan manusia di 

lingkungan sosialnya akan lebih baik. Sehingga kebutuhan 

sekunder disebut juga kebutuhan sosial. Selain itu kebutuhan 

sekunder disebut juga kebutuhan kultur budaya, karena 

timbulnya dari perkembangan kebudayaan, peradaban dan ilmu 

                                                 
41

 Mustaaf Edwin Nasutiuon, Op.Cit, h.66. 
42

 www.pelajar.org/2016/12/kebutuhan-manusia.html, Diakses, Minggu, 4 Februari 2018. 
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pengetahuan manusia dari masa ke masa. Contoh: -perabot 

rumah tangga -arloji -kendaraan - tas -radio - televisi dan lain-

lain. 

c) Kebutuhan mewah/tersier, yaitu kebutuhan yang digunakan 

untuk mempertinggi harga diri/gengsi seseorang. Sehingga 

kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan kemewahan. Jika 

kebutuhan mewah ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan 

mengalami kesulitan dalam menjalani hidupnya. Contoh: -AC 

(Air Condition) -mesin cuci -mobil mewah -perhiasan. -telepon 

ganggam -pakaian sutra dll 

F. Pengertian keluarga  

1) Keluarga  

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu 

tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan, keluarga 

adalah suatu kelompok kecil,kerabat dekat yang mendiami suatu tempat
43

.  

Keluarga merupakan kelompok primer yang terbentuk dari hubungan laki-

laki dan perempuan yang berlangsung sedikit atau lama menciptakan dan 

membesarkan anak-anak
44

. 

2) Status Ekonomi Keluarga 
 

                                                 
43

 Peter worsley, Pengantar sosiologi sebuah pembanding, alih bahasa oleh Hartono 

hadikusumo, (Yogyakarta : PT.Tiara Wacana, 1991), cet ke-1, h.156. 
44

 H.Hartomo. Arnicun Aziz, Ilmu sosial dasar, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2001), cet ke-

5, h.79. 
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Pengertian kalimat “status ekonomi keluarga” Status berarti keadaan 

atau kedudukan (orang, badan) dalam berhubungan dengan masyarakat di 

sekelililingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga  

organisasi, negara. Masyarakat istilah ekonomi biasanya berhubungan 

dengan permasalahan kaya dan miskin, keluarga berarti ibu bapak dan 

anak-anaknya satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. 

Status sosial pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan 

masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan 

sendirinya, bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka 

yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-

tengahnya
45

. 

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya 

dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun 

dengan sengaja untuk mengejar tujuan bersama. Secara teoritis semua 

manusia dianggap sama sederajat. Akan tetapi sesuai dengan kenyataanya 

hidup kelompok-kelompok sosial halnya tidak demikian. Perbedaan atas 

lapisan merupakan gejala unifersal yang merupakan bagian sistem sosial 

setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses-proses lapisan 

masyarakat didapatkan pokok-pokok tersebut dijadikan pedoman:  

a) Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan di dalam 

masyarakat. Sistem tersebut mempunyai arti yang khusus bagi 

masyarakat tertentu yang menjadi obyek penyelidikan.  

                                                 
45

  Soerjono Soekanto, Sosiologi sesuatu pengantar, ( Jakarta: PT Raja grafindo Persada 

1990) , Cet ke-4, h.251   
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b) Sistem lapisan yang dapat di analisis dalam ruang lingkup unsur-unsur 

sebagai berikut:  

1. Distribusi hak hak istimewa seperti halnya kekayaan, keselamatan, 

penghasilan wewenang dan sebagainya.  

2. Sistem pertentangan yang diciptakan masyarakat .  

3. Kriteria sistem pertentangan yaitu didapat dari kwalitas pribadi , 

keanggotaan kelompok, kerabat tertentu.  

4. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara 

berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi.  

5. Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan.  

6. Solidaritas di antara kelompok-kelompok individu yang menduduki 

kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat46 

Adapula yang menggunakan istilah kelas hanya pada lapisan yang 

berdasarkan pada sistem ekonomi dan lapisan yang berdasarkan 

kehormatan di dalam masayarakat. Mak Weber mengadakan pembedaan 

antara dasar ekonomis dan dengan dasar kedudukan sosial akan tetapi tetap 

menggunakan istilah kelas dalam semua lapisan. Adanya kelas yang 

bersifat ekonomis di baginya lagi dalam sub-sub kelas yang bergerak 

dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapanya. Di samping itu 

Mak Weber juga masih menyebutkan golongan kehormatan khusus dari 

masayarakat yang dinamakan Stand
47

. 

 

                                                 
46

 Ibid, h.251-252 . 
47

  Ibid, h.253. 
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3. Aspek-aspek dalam ekonomi keluarga  

Manusia memiliki kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan, 

adanya kebutuhan tak terbatas pada era ini sehingga masalah keterbatasan 

alat pemuas ini menjadi masalah, maka mereka mencari ide baru dan 

memaksimalkan dan mengembangkan potensi mereka, kemudian 

masyarakat mengembangkan sistem ekonomi agar dapat mengatur 

keseimbangan antara sumber-sumber yang terbatas dengan kebutuhan 

yang tidak terbatas
48

.  

Kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda di dalam 

bermasyarakat terdapat beberapa lapisan ekonomi yang berbeda yaitu 

ekonomi mampu, ekonomi sedang dan ekonomi keluarga tidak mampu.  

a) Ekonomi Keluarga Mampu  

Suatu kenyataan yang tidak bisa di sangkal lagi bahwa ekonomi 

merupakan faktor yang menentukan perilaku seseorang di dalam 

masyarakat dan juga lingkunganya. Di dalam masyarakat terdapat 

kelas-kalas ekonomi yang dapat dikatakan ekonomi keluarga mampu 

di bandingkan dengan ekonomi keluarga yang lainya. Di dalam 

kehidupan sehari- hari ekonomi keluarga mampu berbeda dengan 

ekonominya dengan eknomi keluarga di bawahnya.  

Perbedaan–perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan 

antara kelas ekonomi keluarga mampu dan ekonomi keluarga lemah. 

Akhirnya menyebabkan perbedaan antara keluarga mampu dan 

                                                 
48

 H.Bucahari Alma, Pengantar Bisnis, (Bandung : Alvabeta), 2017), cet ke-20, h.33. 
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keluaga kurang mampu berdasarkan tingkat ekonomi keluarganya. 

Selama masyarakat masih terbagi ke dalam kelas-kelas, maka pada 

kelasa yang berkuasalah yang akan terhimpun segala kekuasaan dan 

kekayaan. 

Hukum, filsafat, agama dan kesenian merupakan refleksi dari 

status ekonomi tersebut. Namun demikian, hukum-hukum perubahan 

berperan baik dalam sejarah sehingga keadaan tersebut dapat berubah 

baik dengan adanya revolusi. Akan tetapi ketika masih ada kelas yang 

berkuasa maka tetap terjadi exploisasi terhadap kelas yang lebih 

lemah
49

.  

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi, yaitu suatu 

keadaan bahwa keluarga merupakan suatu sosial yang mandiri, yang 

di situ anggota keluarganya mengkomsumsi barang-barang yang 

diproduksinya. Dalam kontek ini keluarga membutuhkan dukungan 

dana atau keuagan yang mencukupi kebutuhan produksi keluarga. Ini 

dikarenakan keluarga juga berfungsi sebagai pendidikan bagi seluruh 

keluarganya, memberikan pendidikan kepada anak-anak dan remaja
50

.  

b) Status Ekonomi Keluarga Sedang  

Status yang bayak terdapat di lingkungan masyarakat adalah 

status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-

tengah masyarakat yang bermacm-macam, didalam golongan ini 
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seseeorang tidak berlebihan di dalam membelanjakan hartanya juga 

tidak kekurangan di dalam mencukupi kebutuan keluarganya
51

 

c) Keluarga Tidak Mampu  

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga 

lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak 

mampu (miskin) biasanya status ini kebayakan berasal dari pedesaan 

dan juga daerah pemukiman masyarakat yang tertinggal
52

. 

Produksi dalam Pandangan ekonomi Islam.                   

d) Keluarga sejahtera 

Sejahtera adalah keadaan keluarga yang hidup makmur,dalam 

kelompok teratur berdasarkan sistem nilai, bebas dari penyakit, tidak 

ada gangguan dan menyenangkan
53

. Faktor ekonomi yang berkaitan 

dengan kemakmuran pada dasarnya mencukupi, sandang, pangan 

papan, dan perumahannyang diperoleh karena mampu berkerja keras. 

Keluarga sejahtera dalam arti paling sempurna atau lengkap , 

merupakan keluarga sejahtera yang ideal yang pada dasarnya jarang 

ditemui
54

.  

G. Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan tingkat 

ekonominya yang masih lemah, ada 3 penyebab kemiskinan
55

 : 
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1. Karena adanya ketiak saman pola kepemilikan sumber daya sehingga 

menimbulkan distribusi pendapatan yang menyimpang 

2. Karena kualitas SDA. 

3. Karena perbedaan akses dalam modal 

Secara umum ada dua macam dalam mengukur kemiskinan
56

 : 

1) Kemiskinan absolut, dapat diukur dengan membandingkan tingkat 

pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk 

memperoleh kebutuhan dasarnya. 

2) Kemiskinan relatif yaitu orang yang sudah mempunyai tingkat 

pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar namun masih jauh 

lebih rendah dibanndingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. 

H. Faktor Pendukung dan penghambat perkembangan Sebuah Usaha 

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Pengembangan Usaha 

    Untuk menghasilkan sebuah output produk yang baik, diperlukan 

input yang baik pula. Faktor input atau faktor produksi sangat 

mempengaruhi akan hasil yang kita jadikan sumber bisnis kita. 

Mengenali dan mengerti akan faktor produksi ini juga mampu 

mengatasi resiko faktor produksi merupakan kunci untuk membuat 

kualitas produk yang lebih baik dari kompetitor.  

Para Entrepreneur sering menyebut faktor produksi ini dengan 

5M; Man, Money, Machine, Material dan Managerial berikut ini 

penjelasannya:
57
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1) Material, mengacu pada bahan baku yang digunakan dalam proses 

produksi. Dapat berupa Sumber Daya Alam, seperti tanah pertanian 

atau dalam konteks industri seperti bahan mentah dan komponen lain 

yang langsung diolah dalam proses manufaktur. 

2) Man atau Tenaga Kerja, mengacu pada orang-orang yang bekerja 

untuk bisnis, dari manajer sampai supervisor, wiraniaga, buruh pabrik, 

dan karyawan lainnya. 

3) Machine atau Mesin, juga merupakan material namun disebut material 

tidak langsung karena tidak diolah namun digunakan untuk mengolah. 

Contohnya seperti bangunan pabrik, perlengkapan produksi dan mesin 

manufakturing. 

4) Money atau Modal, merupakan dana yang diperlukan untuk 

membiayai operasi bisnis. Investasi oleh pemilik atau pemegang 

saham, pinjaman bank atau keuntungan yang ditahan perusahaan 

digunakan untuk membeli bahan baku, menggaji pegawai, membeli 

mesin dan membangun pabrik baru. 

5) Managerial. Mengacu pada Entrepreneurship yang dikembangkan 

oleh pemilik perusahaan, seperti pengambilan keputusan resiko dan 

cara pengelolaan bisnis. Entrepreneur dapat mengelola perusahaan 

langsung atau  ia mempekerjakan manajer-manajer untuk 

mengoperasikan bisnis atas namanya. 
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2. Faktor pendukung perkembangan Usaha Home Industri Gula 

Merah di Daerah Pasanehan 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dan wawancara 

dengan pera keluarga Home Industri Gula Merah, ada beberapa faktor 

yang mendukung untuk mengembangkan Home industri gula merah, 

diantaranya :Bahan Baku, Bahan baku yang digunakan sebagai bahan 

dasar industri gula merah yaitu Tebu sangat mudah ditemukan 

didaaerah pasanehan. dan semua keluarga mempunyai lahan tebu untuk. 

3. Faktor penghambat 

a. Modal  

Modal adalah salah satu faktor penghambat dari industri gula 

merah dikarenakan modal yang diambil dari hasil dari penjualan 

gula merah, hasil penjualan gula merah yang tidak seberapa 

disisihkan buat modal pengembangan bahan baku buat 

memproduksi gula merah yaitu tebu. 

b. Teknologi 

Keluarga dipasanehan sangat mengandalkan kekuatan fisik untuk 

memproduksi gula merah, dikarenakan alat untuk untuk 

memproduksi gula merah sangatlah sederhana, belum tersentuh 

dengan teknologi mesin.  

c. Kerja yang berat 

Dikarenakan memproduksi gula merah belum menggunakan mesin 

mau tidak mau para keluarga menggandalkan kekuatan fisik untuk 
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mengolah tebu menjadi gula merah, hal ini lah yang membuat 

Zakurang nya minat orang lain untuk bekerja dibidang ini. hal ini 

juga yang membuat anggota keluarga mencari pekerjaan lain 

seperti merantau berjualan dan lain-lain.  

4. Industri dan Produksi dalam pandangan Ekonomi Islam 

Berbicara tentang industri tidak terlepas dari apa yang diproduksi. 

Kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dinamakan dengan produksi
58

. 

Produksi yaitu aktivitas menciptakan manfaat dimasa kini dan mendatang , 

proses produksi bisa dilakukan satu orang saja seperti seni, penyanyi yang 

mengolah suara atau pereeusahaan besar yang membutuhkan karyawan
59

. 

Produksi mencakup kegiatan, proses menciptakan, dan mengeluarkan hasil, 

produksi banyak meliputi kegiatan seperti pabrik, memasak makananan, petai 

memanen disawag dan lain-lain
60

. 

Faktor-faktor produksi : 

1) Faktor Alam 

Faktor alam harus ada dalam setiap proses produksi, seperti tanah, 

untuk tempat pembangunan pabrik. Air untuk menyuburkan tanaman, 

Miniral untuk industri, tenaga alam untuk pembangkit tenaga listrik
61

 

2) Faktor Tenaga Kerja 
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Usaha manusia tidak akan menghasilkan tanpa hasil tenaga 

manusia. Menurut jenisnya tenaga kerja dibagi menjadi dua ; Pertama 

kerja jasmani, kedua kerja rohani. Menurut tingkatannya tenaga kerja 

dibagi menjadi : 

a) Tenaga kerja terdididik 

b) Tenaga Kerja terlatih 

c) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih 

Islam mengajarkan manusia itu harus produktif, karena manusia adalah 

Khalifatullah diatas bumi, sebagai mana firman Allah dalam surat alAn’am 

ayat 165 : 

ََْ ُِ ِيٱََو َٱَئَِفََخَلَ ََجَػوَُكىَ ََّلذ
َ َْ ََظُكىَ َبػَ ََوَرَفعَََِضَۡرل  ََبػَ ََقَفَ َج ََدَرَج ََض 

َتَ  ُكىَ ّّلِ َْ ََِٓفََوُ ََُُػَِقاِبَه َٱَََسِيعَََُربذَكََإِنَذَُكى  ََءاحَى َََيا ََرذِحيُى ََهََغُفْر ََۥِإَوٍذ
Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 

bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian 

(yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa 

yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat 

cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.( Q.S.alAnam. 6 : 165). 

 
 
Dalam Islam kita harus melihat dan memperhatikan apa yang kita 

produksi karena dalam alquran tidak semuanya boleh dikonsumsi  

 

امََهَ ٱَُكىََُغوَيَ َََاَوَظوذوَ  ًَ ََََغ ٍَزل 
َ
ٌَذل َٱَُكىََُغوَيَ َاَوأ وَ ٱوًََََ َ لسذ ى  َََْْ ْا َِيٌَُُكُ

َ َن ََرزَقَ ََياَجََِطّيَِب َ ٍَْاَاَويَََُكى  ًُ ََِْٓكٌَوَل َََظوَ َََْكٍُ ىَ َا ُّ ٍُفَس
َ
ْنَََحظَ َأ ًُ ٥٧َََوِ
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َ
Artinya : “Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan 

kepadamu "manna" dan "salwa". Makanlah dari makanan 

yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan 

tidaklah mereka menganiaya Kami; akan tetapi merekalah 

yang menganiaya diri mereka sendiri”. (Q:S.al-Baqarah. 1 : 

57)
62

. 

 

اَيَ  َّ حُّ
َ
ٌََٱَأ ِي َََّْلذ َُْا َََْءاَي َْشَ ٱوَََُكىَ َن ََرزَقَ ََياَجََِطّيَِب ََِيٌَُُكُْا ََُِمُروا َُلَُخىَ َإِنَلِِلذ

ا١٧٢ََُتُدونَََتػَ َإِيذاهَُ ًَ مَََإِجذ يَ ل َٱَُكىََُغوَيَ ََحرذ مََٱوََََخثًَََ َِٱَىَََوَلَ َدلذ ََٓيِزنِيرَِل  َََوَيا ِِنذ
ُ
َأ

ََِۦةَُِِ ِ َٱَهَِغي  ٌََِلِلذ ًَ َََُطرَذط َٱََف ََٱَإِنَذََُِ َغوَيَ َىََإِثَ َفََلََََٓعدَ ََوَلََةَاغَ ََغي  ََغُفْر ََلِلذ

١٧٣َََرذِحيىَ 

 
 Artinya : “ukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu 

menyembah (172). Sesungguhnya Allah hanya 

mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 

binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 

Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa 

(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak 

(pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang (173)”. (Q.S  : alBaqarah. 1 : 172-173)
63

. 

 

5. Konsep Usaha dalam Islam 

Tujuan islam dalam mengembangkan usaha yaitu untuk menebarkan 

maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan hidup. untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Allah telah 
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menganugerahkan sumber-sumber daya produktif.
64

 Dan untuk mencapai 

sumber-sumber daya produktif tersebut manusia diharuskan bekerja untuk 

mencari penghidupan. 

Manusia terbatas dalam hal waktu dan tempat sebab iya baru dan lahir 

dalam waktu ketiadaan, ia tinggal di suatu tempat baik secara individu 

maupun secara berkelompok ia juga terikat dengan waktu, manusia juga 

terbatas dalam segi ilmu dan pengalaman, untuk menjadi cerdas haruslah 

dengan mencari ilmu, dan manusia itu jujga lemah dan cenderung pada hawa 

nafsu.
65

 Namun terlepas dari itu Allah SWT menyuruh untuk selalu mencari 

rezeki diatas dunia ini yang diimbangi oleh akhirat sebagaimana telah 

difirman oleh Allah : 

وَْٱَقُِظَيِجََفَإَِذا َْٱفَََةَُٰ لصذ وا َٱَِفٍََتَِِشُ
َ َْبَ ٱوَََِضَۡرل  َِٱَنَِفَظ ََِيٌََخُغْا َْذَ ٱوَََلِلذ َُلُروا

ََٱ  ١٠ََوُِحْنََُتفَ َهذَػوذُكىَ َاَلثِيَرَلِلذ

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung (Q.S alJumuah 64 

:9)
66

. 

 

Diantara Fardu kifayah bagi kaum muslimin adalah hendaknya 

mereka memepersiapkan jumlah yang terlatih dan mencukupi untuk setiap 

profesi yang dibutuhkan, sehingga kaum muslimin bisa mandiri dan 
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mencukupi kebutuhannya
67

. Imam arRaghib berkata : dalam kitabnya 

Adzdzari’ah Liau makar-misy Syari’iah bekerja didunia ini walaupun di 

satu sisi dianggap mubah, tetapi disisi lain wajib’’, dengan demikian 

seseorang tidak mungkin bisa berkonsentrasi beribadah apabila kebutuhan 

primernya terpenuhi sehingga memenuhi memadai wajib, karena tidak 

sempurnanya sesuatu kewajiban apabila tidak terpenuhinya sesuatu syarat 

menjadi wajib adanya. Sebagaima firman Allah SWT : 

 

َََٓخؼَِبَ ٱوََ ا ًَ َُٱََكََءاحَى ََفِي ارََٱَلِلذ ٌٍََََِصيَتَكََحَنَسَََوَلََِخَرَة َٓأۡلٱَدلذ جَ ٱَِي حَ ََيا َدلُّ
َ
ََِٓسٌَوأ ا ًَ ََل

حَ 
َ
ٌََأ َُٱََس َٱَِفَََفَسادََهَ ٱَؼََِتتَ ََوَلَََك َإَِّلَ َلِلذ

َ ََٱَإِنَذَِضَ ۡرل  َََلََلِلذ فَ ل َٱَُُيِبُّ ًٌََُ ٧٧َََِسِدي
 Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan” (Q : S. al.Qashas 28 : 77)
68

. 
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