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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Hukum Islam adalah tata aturan yang mencakup dan memberi ketentuan 

hukum terhadap semua perbuatan manusia dalam segala keadaanya. Baik dalam 

hubungan pribadi, hubungan dengan masyarakat maupun hubungan antara 

agama.
1
 Pada dasarnya manusia dalam kehidupan dituntut melakukan sesuatu 

mendapatkan hasil dalam pemenuhan kehidupannya. Didalam Islam, bekerja 

merupakan suatu kewajiban manusia. 

Kebebasan berusahan telah menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat 

dunia dari strata manapun mereka berada. Dengan demikian, dalam era persaingan 

bebas ini peran pemerintah semakin berkurang.
2
 Peradaban yang tumbuh dan 

berkembang dari dunia perdagangan sangat memungkinkan mendorong 

terwujudnya dan terpenuhinya sistem pertanian maupun industri. Sekarang yang 

sangat populer adalah kewirausahaan, dan akan memungkinkan pola dan tatanan 

baru dikehidupan masyarakat. Dunia wirausaha merupakan dunia bisnis yang 

penuh resiko dan ketidakpastian, yaitu antara keberhasilan dan kegagalan akan 

mudah terjadi dan hanya sekejap mata saja semuanya bisa berubah. Dengan 

menempatkan jiwa berusaha (kewirausaha) sebagai kegiatan pokok sehari-hari, 

kegiatan berusaha ini akan membawa manfaat dan keuntungan. Sedangkan bisnis 

adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan utamanya untuk memperoleh 

keuntungan yaitu keuntungan finansial.  Selain itu membangun dan 
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mengembangkan bisnis adalah sebuah prestasi yang lebih memabanggakan dan 

lebih dari uang.
3
 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui 

pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian 

kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan 

kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha 

bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif. Pengembangan UMKM untuk 

makin berperan dalam proses industialisasi, perkuatan keterkaitan industri, 

percepatan pengalihan teknologi dan kualitas sumber daya manusia.
4
 Teknologi 

merupakan kekuatan yang menentukan untuk menciptakan peluang–peluang baru. 

Teknologi akan memainkan peranan kunci dalam membentuk gaya hidup di masa 

mendatang.
5
 Pembangunan sistem agribisnis perlu dijadikan penggerak utama 

pembangunan Indonesia secara keseluruhan. 

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah 

kewirausahaan merupakan masalah penting di dalam perekonomian suatu bangsa 

yang sedang membangun. Kemajuan dan kemunduran perekonomian suatu 

Negara sangat ditentukan oleh keberadaan dan peran dari kelompok wirausaha ini. 

Kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses, pembentukan, atau pertumbuhan 

suatu bisnis baru yang berorientasi pada pemerolehan keuntungan, penciptaan 

nilai, dan pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif. Seperti 

seniman dan ilmuan bahwa wirausahawan juga harus memahami gagasan yang 
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berasal dari imajinasinya. Begitu gagasan muncul, lantas mereka merasa 

tertantang mewujudkannya, meluangkan waktu yang panjang dan tak kenal henti 

serta siap menanggung resiko keuangan.
6
 

Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif 

dalam menemukan dan menciptakan berbagai ide. Setiap pikiran dan langkah 

wirausahawan adalah bisnis. Mereka bergairah mennghadapi tantangan dan 

menjauhi situasi resiko tinggi, karena mereka ingin berhasil. Mereka menyukai 

tantangan yang dapat dicapai. Proses pembangun karakter memerlukan disiplin 

tinggi karena tidak pernah mudah dan seketika atau serta merta. Diperlukan 

refleksi mendalam untuk membuat rentetan keputusan moral dan ditindak lanjuti 

dengan aksi nyata sehingga praktik. Banyak ayat Al-qur’an yang mengupas 

tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha menari nafkah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. 

Ajaran Islam menggugah pelaku ekonomi agar mau bekerja keras dalam 

segala bidang kehidupan, tidak hanya menyerah kepada nasib. Dalam firman 

Allah SWT, salah satunya dalam surat Al-Jumuah ayat 10 dikatakan: 

                       

      

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

bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung”. (QS. Al-jumuah:10) 
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Firman Allah swt, tentang memperoleh pendapatan terdapat pada surah 

Al-Isra’ Ayat 70 dikatakan: 

                        

              

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari 

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. 

(QS.Al-Isra’:70)
7
 

Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan 

untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya 

upaya) untuk mencapai sesuatu: bermacam-macam telah ditempuhnya untuk 

menutupi kebutuhan hidup; meningkatkan mutu pendidikan.
8
 Usaha dibuat untuk 

mencukupi kehubutahan kehidupan, dengan usaha sendiri atau membuka lapangan 

usaha sendiri dapat mengutungkan kehidupan sendiri dan mendapatkan keutungan 

yang besar.  

Sistem ekonomi yang dianut tiap kelompok masyarakat atau negara tidak 

sama. Hal ini tergantung dari keputusan-keputusan dasar tentang pemilikan, 

produksi, distribusi dan konsumsi dilakukan.
9
 Seseorang yang terlibat dalam 

kegiatan produktif untuk tujuan produksi. Produksi adalah semua kegiatan untuk 

menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa, dengan 

memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia. Faktor–faktor produksi 
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dibedakan menjadi emapat yaitu tanah dan kekayaan alam, tenaga kerja, modal 

dan kewirausahaan.
10

 Nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi berwawasan 

jangka panjang, menempati janji, berpegang teguh pada kedisiplinan dan 

dinamis.
11

 Selain faktor produksi pembeli juga menjadi faktor penting. Pembeli 

merupakan orang–orang yang memiliki wewenangan resmi untuk memilih 

pemasok dan menyusun syarat–syarat pembelian.
12

  

Produk makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok 

manusia, dari sisi bisnis kedua jenis ini akan terus berlangsung selama manusia 

hidup. Hal ini di buktikan dengan  berdiri perusahaan yang mengelolah Teh 

Gambir di Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dengan 

menggunakan nama merek LAMAZA. Merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, 

simbol, rancangan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut juga membantu 

untuk mengenali produk barang-barang yang ditawarkan oleh para pesaing. 

Sedangkan nama merek adalah bagian dari merek yang terdiri dari kata atau huruf 

yang berbentuk nama, yang mengidentifikasikan dan membedakan yang 

ditawarkan oleh suatu perusahaan yang ditawarkan oleh pesaingnya.
13

 Adanya 

usaha Teh Gambir ini maka terbukalah kesempatan kerja bagi masyarakat 

disekitar karena terbukanya lapangan pekerjaan. Teh Gambir ini adalah inovasi 

terbaru dari usaha gambir yang inovasi itu adalah sebuah proses pembaruan dalam 

unsur kebudayaan masyarakat, yakni teknologi.  

Usaha Teh Gambir ini telah berkembang selama tiga tahun terakhir di 

Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh 
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Kota. Jenis usaha ini merupakan salah satu jenis usaha rumahan, membuat Teh 

Gambir di dalam rumah dan memproduksinya secara herbal tanpa menggunakan 

alat yang canggih. Gambir yang dihasilkan dapat digunakan langsung dan di olah 

menjadi berbagai produk olahan yang disebut produk turunan.
14

 Penulis telah 

melakukan wawancara dengan pemilik Teh Gambir yang menyatakan bahwa 

usahanya ini umumnya  memasarkan produk Teh Gambir ini, melalui media sosial 

yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan mendistibusikannya dengan 

menggunakan jasa pos (pengantaran barang) dan lain-lain sebagainya.
15

 

Faktor pendorong dari usaha Teh Gambir ini karena berlimpahnya bahan 

baku yang tersedia dan banyaknya khasiat yang di dapat dari Teh Gambir tersebut 

diantaranya menurunkan kadar gula, melancarkan pencernaan dan membantu 

dalam program diet dan banyak lainnya, selain faktor pendorong tersebut terdapat 

pula faktor penghambat, karena kurangnya modal yang tersedia, kurangnya 

teknologi yang mendukung dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli  dalam 

bidang pengembangan usaha Teh Gambir  ini.
16

  

Dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut kedalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul Kontribusi Usaha Mikro 

Teh Gambir Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam di Kenagarian Pangkalan Koto Baru 

 

 

B. Batasan Masalah 
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Agar penulisan ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah 

yang akan diteliti. Penulisan lebih difokuskan pada Kontribusi Usaha Mikro Teh 

Gambir Dalam Meningkatkan Perekonomian Kelurga di Kenagarian Pangkalan 

Koto Baru. Faktor pendorong dan penghambat kontibusi usaha mikro Teh 

Gambir, dan pandangan ekonomi Islam terhadap kontribusi usaha mikro Teh 

Gambir di Kenagarian Pangkalan Koto Baru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kontribusi usaha mikro Teh Gambir dalam meningkatkan 

perekonomian keluarga di Kenagarian Pangkalan Koto Baru.? 

2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat kontribusi usaha mikro 

Teh Gambir di Kenagarian Pangkalan Koto Baru.? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi usaha mikro Teh 

Gambir di Kenagarian Pangkalan Koto Baru.? 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang kontribusi usaha 

mikro Teh Gambir dalam meningkatkan perekonomian keluarga di 

Kenagarian Pangkalan Koto Baru. 

b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat kontribusi usaha 

mikro Teh Gambir di Kenagarian Pangkalan Koto Baru. 

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi usaha 

mikro Teh Gambir di Kenagarian Pangkalan Koto Baru. 



 8 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai pengembangan wawasan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang di peroleh selama dalam perkuliahan. 

b. Sebagai sumbangan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usaha 

mikro. 

c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi syariah (S.E) 

pada Fakultas Syariah dan Hukum.Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian adalah di Kenagarian Pangkalan 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian 

ini dilakukan di Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

Kabupaten Lima Puluh Kota karena usaha Teh Gambir ini adalah inovasi 

terbaru dari bahan baku gambir. 

2. Subjek dan Objek Penilitian 

a. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan karyawan usaha Teh 

Gambir di Kenagarian Pangkalan Koto Baru. 

b. Objeknya adalah usaha Teh Gambir di Kenagarian Pangkalan 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. 

 

3. Populasi dan Sampel 
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Populasi dan sampel dalam penilitian adalah pemilik dan seluruh 

karyawan dan konsumen usaha Teh Gambir di Kenagarian Pangkalan 

Koto Baru yang berjumlah 9 orang. Yang terdiri dari 1 orang pemilik dan 

8 orang karyawan. Karena jumlah pemilik kayawannya sedikit maka 

penulis menggunakan teknik total sampling (menggunakan seluruh 

populasi yang dijadikan sampel) 

4. Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan, dengan 

mewawancarai pemilik usaha Teh Gambir, dan masyarakat, sehingga 

informasi yang di dapat bisa menjawab permasalahan yang penulis 

teliti. 

b. Data skunder, yaitu data yang di peroleh dari buku–buku yang 

berhubungan dengan penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penulis 

menggunakan instumen: 

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung lapangan pada 

usaha mikro Teh Gambir di Kenagarian Pangkalan Koto Baru. 

2. Wawancara yaitu penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide), disini yang menjadi 

responden yaitu pemilik usaha Teh Gambir tersebut. 
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3. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

6. Metode Aanalisis Data 

Metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode 

penelitian yang bersifat diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari 

lapangan dikumpulkan dan selanjutnya diklasifikasi, dianalisa dan 

diuraikan sesuai dengan deskriptif kualitatif. 

F. Metode Penulisan 

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut 

dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Deduktif: menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang 

khusus 

2. Deskriptif: mengumpulkan data dari keterangan kemudian dianalisa 

sehingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh kemudahan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, 

penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari beberapa sub bab bagian, yaitu sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penilitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum tentang lokasi 

penilitian berdasarkan letak geografis dan demografis, pendidikan, 

agama, ekonomi sosial dan budaya di Kenagarian Pangkalan Koto 

Baru 

BAB III : Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang kontribusi, pengertian usaha, faktor – 

faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan usaha, sumber 

hukum usaha, jenis dan prinsip usaha, ekonomi Islam. 

BAB IV  : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang kontribusi usaha terhadap usaha Teh 

Gambir serta menganalisa faktor apa saja yang mendorong dan 

menghambat dari kontribusi usaha Teh Gambir dan bagaimana 

tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi usaha Teh Gambir. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan uraian hasil penelitian yang berupa kesimpulan 

dan kritikan berupa saran penulis. 


