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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum islam adalah tata aturan yang mencakup dan memberikan 

ketentuan hukum terhadap semua perbuatan dalam segala keadaanya. Baik dalam 

hubungan pribadi, hubungan dengan masyarakat maupun hubungan antar agama.
1
 

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntun melakukan sesuatu usaha 

untuk mendapatkan hasil dalam pemenuhan kehidupan hidupnya. Di dalam islam, 

bekerja merupahkan suatu kewajiban manusia. Menurut muhammad Bin Hasan 

al-Syaibani dalam kitabnya al-Iktisab fi al- Riq al-Mustatahab seperti dikutip 

Adiwarman Azwar Karim bahwa bekerja merupahkan unsur utama produksi 

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang 

pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dan karena hukum bekerja dan berusaha 

adalah waijb.
2
 Bekerja sebagai sarana untuk manfaatkan perbedaan karunia Allah 

SWT pada masing-masing individu. Agama islam memberi kebesaran  kepada 

seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai 

dengan baik.
3
 

Pada dasarnya Allah telah menjanjikan rizki bagi makhluknya yang ada di 

permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkan hal tersebut kita dituntut untuk 

bekerja dan berusaha, hal ini dijelaskan Allah dalam al-Qur’an Al-Mulkayat 15:َّ 

َفاْمُشْىا ِفً َمَنا ِكِبَها َوُكُلْىا ِمن ِرْزِقِه َوِاَّلْيِه اّلُنُشىُرُهَى اّلَِّذي َجَعَل َّلُكُم اّْلَأْرَض َذّلى اًل   
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Artinya: “ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah   

disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezkinya. Dan 

hanya kepadanya  lah kamu (kembali setelah) di bangkitkan.” 

Ayat ini mengajarkan untuk bekerja dan berusaha untuk mencari rizki dan 

tentunya rizki yang halal lagi baik. Manusia dalam kehidupannya dituntun untuk 

melakukan suatu usaha mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan dapat berupa tindakan-

tindakan untuk  memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber daya memiliki 

nilai ekonomi guna memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar dapat 

bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar kebutuhan biologis dan lingkungan sosial 

budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan hidup individu dan masyarakat.
4
 

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. 

Ekonomi yang bersifat pripadi adalah untuk  pemenuhan kebutuhan pripasi dan 

keluarga sedangkan  ekonomi sosial adalah memberikan kemiskinan masyarkat. 

Pemberantasan kelaparan dan kemelaratan.
5
  

individu–individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan 

sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupsebagai tugas pengabdian kepada Allah 

SWT. Dalam islam juga menjelaskan suatu usaha mencapai tujuan yang 

diingikan, jika manajemennya bagus maka apa yang menjadi tujuan usaha atau 

organisasi akan mudah dicapai. Manajemen adalah setiap kerja sama dua orang 

atau lebih guna mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien.
6
  

Usaha tahu merupakan jenis home industry dengan segala keterbatasan 

dan kendala yang dihadapi, tetapi dapat juga bersaingan dengan banyaknya usaha-
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usaha lain.Sector industri yang efisien dalam suatu perekonomian nasional 

membutuhkan perusahaan–perusahaan kecil di bidang industri pengelolaan. 

Tumbuhnya industri rumah tangga dipedesaan akan meningkat apabila kegiatan 

ekonomi desa dengan berbagai macam kegiataan usaha dan keterampilan 

masyarakat. Dalam manajemen syariah hal yang terpenting adalah perilaku yang 

terkait dengan nilai-nilai keimanan. Hal ini berbeda dengan manajemen 

konvesional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari niai-nilai tauhid. 

Orang-orang yang menerapkan manajemen konvesional tidak akan merasakan 

pengawasan yang melekat kecuali semata-mata pengawasan dari pimpinan atau 

atasan. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi amal 

shlaeh yang bernilai abadi.istilah amal shaleh tidak semata-mata diartikan 

perbuatan baik yang dilandasi iman, dengan berbagai persyratan di antranya 

adalah nilai yang ikhlas karena allah, tata cara pelaksanaan sesuai dengan syariah 

dilakukan dengan penuh kesungguhan. 
7
  

  Tahu sebagai makanan murah yang kaya gizi sudah merupahkan 

kebutuhan pokok terutama bagi masyarakat dengan daya beli terbatas.  Namun  

tahu yang dahulu dikenal sebagai makanan murah yang bergizi kini sudah tidak 

murah lagi. Harga kedelai impor asal Amerika Serikat saat ini bervariasi di 

pasaran. Mulai dari Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilogram. Harga tersebut 

mengalami kenaikan akibat melemahnya Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. 

Padahal sebelumnya harga kacang kedelai di pasaran sekitar Rp7.000,- sampai Rp 

7.500,- per kilogramnya. Dengan kenaikan harga kacang kedelai tentu akan 
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berdampak pada kenaikan harga tahu karena bahan pokok untuk membuat tahu 

adalah kacang kedelai. Adanya kenaikan tersebut di karenakan  jumlah  produksi 

atau hasil panen dalam negeri yang setiap tahun mengalami penurunan dan 

adanya kemarau panjang yang membuat gagal panen. Selain itu, adanya 

pembelian kacang kedelai secara besar-besaran yang diimpor oleh China dan 

Taiwan mengakibatkan harga kedelai dunia cenderung semakin naik.8 Kegiatan 

perdagangan ekspor impor mempunyai manfaat yang besar bagi semua pihak, 

baik pengusaha, masyarakat, atau pemerintah. Transaksi ekspor adalah transaksi 

perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam wilayah suatu 

teritorial ke luar wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Bagi 

perekonomian Indonesia, kegiatan ekspor impor ini merupakan salah satu 

kegiatan ekonomi yang sangat penting.9 

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 71 persen 

kebutuhan pemenuhan kedelai dalam negeri pada tahun 2015 berasal dari impor. 

Sekitar 83,7 persen kedelai impor diserap untuk pembuatan tahu yang menjadikan 

industri tersebut sangat bergantung pada kedelai impor.  

Fenomena kenaikan  harga kacang kedelai terutama berimbas pada industri 

tahu yang berbahan baku kacang kedelai impor ini merupakan salah satu usaha 

yang bisnisnya mengolah kacang kedelai menjadi tahu siap jual sehingga 

kenaikan harga kacang kedelai sangat mempengaruhi produksi usahanya, salah 

satunya usaha pabrik tahu di desa kampung baru Kec Cerenti. Usaha tahu di desa 

ini berdiri sejak tahun 1994. Yang mula awalnya mencoba-coba untuk membuat 

                                                             
8file://Rupiah%20Melemah,%20TahuTempe%20Jadi%20Makanan%20Mewah.html 
9 Hamdani,impor tingkat dasar, ( Jakarta: Bushindo, 2012),h. 45 
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tahu,dikarnakan pengusaha nya orang jawa, kemudian setelah dia berhasil 

membuatnya  lalu dia mempromosikan tahunya kewarga setempat, kemudian pada 

tahun 1993 usaha tahu ini sudah mulai banyak di kenal orang, dan permintaanpun 

semakin banyak, lalu pengusaha tahu mencoba mencari karyawan di luar dari 

daerah cerenti tersebut. dan akhirnya  mampu berdiri hingga sekarang ya meski 

dengan keadaan tahu impor dari amerika dengan melalui distributor dari dumai 

langsung ,kemudian menyuplai kebutuhan kedelai ke taluk kuatan. Kurs nilai 

tukar suatu mata uang mengukur nilai satu satuan mata uang terhadap mata uang 

lain, jika terdapat perubahan pada kondisi ekonomi maka kurs mata uang dapat 

berubah cukup besar. Penurunan nilai pada suatu mata uang disebut depresiasi, 

dan peningkatan nilai suatu mata uang disebut Apresiasi.   

Tabel 1.1Nilai Tukar, Harga Kedelai dan  jumlah Produksi tahu Tahun 2015 

NO Bulan 
Nilai 

Tukar 
% 

Harga 

Kedelai 

(Rp) 

% 

Jumlah 

Produksi 

(kg) 

% 

1 Januari 12.625 
 

8,000 
 

4,000 
 

2 Februari 12.863 0,018 7,000 (0,125) 4,500 0,125 

3 Maret 13.084 0,017 8,000 0,143 4,000 (0,111) 

4 A pril 12.937 0,011 8,000 0 4,000 0 

5 Mei 13.211 0,021 6,700 (0,162) 5,000 0,25 

6 Juni 13.332 0,009 6,700 0 4,800 (0,04) 

7 Juli 13.481 0,011 6,700 0 5,000 0,042 

8 Agustus 14.027 0,040 7,100 0,060 5,000 0 

9 September 14.657 0,044 8,000 0,127 4,000 (0,2) 

10 Oktober 13.639 (0.069) 8,000 0 4,000 0 

11 November 13.840 0.014 8,000 0 4,000 0 

12 Desember 13.808 (0.002) 8,000 0 4,000 0 

Sumber   : Jakarta Inter Bank Spot Dollar Rate (JISDOR) 

BP S (Badan Pusat Statistik) 

Metode Wawancara dengan Pemilik Usaha Tahu (SUCIPTO) 

Berdasarkan  tabel diatas menunjukan bahwa nilai tukar rupiah dan harga 

kedelai mengalami fluktuasi. sebagaimana sesuai dengan teori, jika nilai tukar 
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rupiah melemah, harga meningkat dan  jumlahn produksi menuru. Namun pada 

prakteknya dilihat pada pabrik tahu di Kecamatan Cerenti Desa Kampung Baru ini 

mengalami kesenjangan antara teori dan praktek. Salah satu contoh yang terjadi 

pada bulan Februari dimana nilai tukar rupiah dalam kondisi melemah, harga beli 

kedelai sebesar Rp 7.000 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan 

januari yang harga beli kedelai sebesar Rp 8.000, dan jumlah produksi tahu 

sebesar 4,500 kg mengalami peningkatan sebesar Rp 5,00 kg. kemudian pada 

bulan maret rupiah mengalami penurunan.   

Berdasarkan gejala diatas, peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut 

tentang seberapa besar pengaruh nilai tukar dan harga kedelai terhadap jumlah  

produksi tahu. Oleh karena itu, peneliti membuat judul skripsi adalah “Pengaruh 

perubahan nilai tukar rupiah dan harga kedelai terhadap jumlah produksi 

tahu ditinjau menurut ekonomi islam (studi kasus Desa Kampung Baru Kec. 

Cerenti Kab. Kuantan Singingi)”  

B. Batasan  Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Maka penulis 

membatasi masalah penelitian ini pada pengaruh  Perubahan Nilai Tukar Rupiah  

dan harga kedelai terhadap jumlah Produksi Tahu Ditinjau Menurut Ekonomi 

Syariah (Studi Kasus Desa Kampung Baru Kec.Cerenti Kab.  Kuantan Singingi).  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah nilai tukar rupiah dan harga kedelai  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap jumlah produksi  tahu di Desa Kampung Baru 

Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi? 

2. Bagaiman  tinjauan Ekonomi Islam terhadap nilai tukar Rupiah dan 

harga kedelai terhadap  jumlah produksi tahu? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. untuk mengetahui   pengaruh  nilai tukar rupiah dan  harga 

kedelai terhadap jumlah produksi tahu di desa kampung baru 

kec.cerenti. 

b. untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap 

pengaruh niai tukar rupiah dan harga kedelai pada jumlah   

produksi tahu didesa kampong baru kec. Cerenti.  

2.   Manfaat penelitian  

 a. seabagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas 

wawasan bagi penulis. 

b. Peneliti ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual 

tentang pemikir ekonomi islam dan kaitnya dalam kehidupan 

masyarakat. 

c. sebagai bahan masukan dan bahan informasih bagi penelitian 

selanjutnya. 

d. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada 

program S1 pada jurusan ekonomi islam fakultas Syariah dan 

ilmu hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.  

E. Model Kerangka Konsep Penelitian                                                                                                                           
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perubahan Nilai 

Tukar Dan Harga Kedelai Terhadap jumlah  Produksi Tahu  periode Januari 2014- 

Desember 2015. Penelitian ini terdiri dari dua variabel independent, yang mana 

variabel independent (  ) adalah nilai  tukar dan variabel independent (  ) adalah 

harga kedelai dan satu variabel dependent (Y) adalah jumlah produksi tahu. Untuk 

mencari hubungan    dan    

Adapun kerangka konsep penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar  

dibawah ini : 

 

 

 

 

Gambar 1.1 ( Kerangka Penelitian ) 

F. Hipotesa Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas dapat dirumuskan hipotesis 

pada penelitian yaitu:  

1. Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara nilai tukar 

rupiah dan harga kedelai terhadap jumlah produksi tahu (Ho) 

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara nilai tukar rupiah 

dan harga kedelai terhadap jumlah produksi tahu (Ha)  

A. Variabel dan Defenisi Operasional 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

  
 
) Nilai Tukar 

  
 
) Harga Kedelai 

(Y) 
Jumah produksi 
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tersebut.
10

 Variabel ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas (variabel 

independent) dan variabel terikat (variabel dependent). 

Untuk lebih jelasnya masing-masing variabel dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Defenisi Variabel 

 

No Variabel Keterangan 

1    = Nilai Tukar 

 

Rasio yang menunjukkan perubahan 

nilai tukar pada periode 2014 – 2015 

2    = Harga Kedelai 

 

Rasio yang mengukur seberapa besar 

perbandingan harga kedelai  pada 

periode 2014 -  2015 

3 Y  =  jumlah produksi Tingkat produksi umum : timbul ketika 

harga semua barang dan jasa dalam 

perekonomian berubah. Sedangkan, 

Tingkat produksi khusus : timbul 

ketika harga barang atau jasa tertentu 

berubah seiring naik turunnya 

permintaan dan penawaran. 

G. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasih penelitian ini berada pada wilayah kec.Cerenti 

khususnya di desa kampung baru.  

1. Sumber Data 

Untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini 

nantinya, maka penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari berbagai pihak yang sudah berupa arsip, dan dokumen-

dokumen lainnya 

2. Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara : 

Metode Pengumpulan Data 
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Sugiono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 1999) ,h.2. 
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Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara : 

a. File research, yaitu pengumpulan data  dengan cara melakukan studi 

dokumentasi terhadap data-data yang diperoleh dilokasi penelitian.   

b. Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menelusuri file atau dokumen serta informasi yang berkaitan dengan 

objek penelitian.  

3. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  keseluruhan 

data nilai tukar  rupiah,  harga kedelai  dan jumlah produksi tahu yang 

tercatat dalam Jakarta Inter Bank Spot Dollar (JISDOR) dan peneliti 

mengambil sampel penelitian yaitunilai tukar rupiah, harga kedelai dan 

jumlah produksi tahu 2 tahun terakhir (2014 - 2015) yang di kelompokan 

secara bulanan.   

4. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut  

a. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda (Multiple Linier Regression 

Analysis) merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana 

dimana terdapat lebih dari satu variabel independen.
11

 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 
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Op.cit, h. 39   
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dari variabel dependen apakah nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data  yang digunakan biasanya berskala interval 

atau rasio. 

 

Dimana : 

Y  = Jumlah produksi tahu   

Α  = Konstanta 

 
  

,  
  

  = Koefisien regresi 

     = Nilai Tukar 

    = Harga Kedelai 

     = Error 

1. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (  
) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh  kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel 

dependen. 

2. Koefisisen korelasi sederhana ( r) 

Koefisien korelasi dilakukan untuk melihat keeratan hubungan antara 

variable bebas dengan variable terikat. Kriteria derajat hubungan koefisien 

korelasi adalah seperti pada tabel I.2 sebagai berikut: 

Tabel I.2 

Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 0,100 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang  

Erat  

Sangat erat  

Sumber: Sugiyono, 2012 

 

Y = α +  
  
   +  

  
   +   
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3. Uji F 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian atau model ini merupakan 

variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-

sama. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan F pada output 

uji anova. Jika signifikan F < 0,05 maka model yang digunakan adalah 

tepat.  

4.  Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independent terhadap variabel dependent.   

Pengolahan data dalam pembahasan penelitian ini dibantuoleh 

komputerisasi melalui program SPSS 20. 

H. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini akan menguraikan  latar belakang, batas masalah, 

rumusan  masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode 

penelitian, secara sistematika penulisan. 

BAB II: Gambaran Umum 

Dalam bab ini akan menguraikan profil tetntang pengusaha tahu 

yang berada di Desa Kampung Baru Kec. Cerenti 

BAB III : Landasan Teoritis 

Dalam bab ini merupakan bab landasan teori yang berisikan 

tentang teori yang berhubungan dengan pembahasan dalam 
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penelitian ini, meliputi: Pengertian nilai tukar rupiah, faktor- faktor 

yang mempengaruhi nilai tukar rupiah, nilai tukar rupiah dalam 

pandangan ekonomi islam, pengertian harga, dasar hukum harga , 

macam- macam penetapan harga, harga dalam pandangan ekonomi 

islam, penegrtian produksi tujuan dan fungsi produksi, faktor-

faktor yang mempengaruhi produksi, prinsip-prinsip produksi 

dalam pandangan ekonomi islam dan produksi dalam pandangan 

ekonomi islam.  

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari 

deskriptif variabel dan Analisis Data 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Penutup, Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian yang penulis peroleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


