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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Allah telah menjanjikan rizqi untuk makhluk-makhluk

di permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkannya kita dituntut  untuk

berusaha dan berdo’a (ikhtiar). Setiap manusia dalam kehidupannya dituntut

untuk melakukan suatu usaha yang mendatangkan hasil dalam memenuhi

kebutuhan kehidupannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an.








Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari
rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan. (Q. S Al-Mulk : 15)1

Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan- tindakan untuk

memperoleh dan memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar

dapat bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar tersebut merupakan kebutuhan

biologis dan sosial budaya yang harus dipenuhi untuk kesinambungan hidup

individu dan masyarakat.2 Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat

pribadi dan sosial, tujuan ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk

1 Departemen Agama, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Pantja Cemerlang,
2010),h. 562

2 Imran Manan, Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan, (Jakarta: Depdikbud,
1989), h. 12
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pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga, sedangkan ekonomi sosial

bertujuan untuk memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan

kelaparan dan kemelaratan. 3 Bekerja merupakan bagian ibadah, yaitu

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yang diperintahkan

Allah SWT. Dan meninggalkan yang dilarang-Nya. Bagi mukmin yang

senantiasa mentaati ajaran islam, senantiasa dalam bekerja merasa diawasi

oleh Allah sehingga ia akan selalu waspada bekerja dalam rel garis Allah

yang menghindari diri dari penyimpangan keridhaan Allah SWT.

Menghindari diri dari malpraktik, korupsi dan lainnya dalam bekerjaan.

Sehingga pekerjaannya itu bernilai ibadah yang di ridhai Allah SWT.4

Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan

manusia dan pengetahuan teknologi yang dimilikinya. 5 Dalam Islam

dijelaskan bagaimana suatu usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Jika

manajemennya bagus maka apa yang akan menjadi tujuan usaha atau

organisasi tersebut akan mudah dicapai.6 Managemen adalah setiap kerjasama

dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif

dan efisien.7

Dalam manajemen Syari’ah, hal yang terpenting adalah perilaku yang

terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Hal ini berbeda dengan

3 Mawardi, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Alfa Riau Graha Unri Press, 2007), h 6
4 Zulmaizarna, Akhlak Mulia Bagi Para Pemimpin, (Bandung: pustaka Al-Fikriis,

2009), h. 147.
5 Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007),

h.1.
6 Ahmad Hanafi, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,

1990), h. 9.
7 Kusnadi,Dkk, Pengantar Manajemen, (Bandung: Unibraw Malang, 1993), h. 3.
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manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait, bahkan terlepas dari

nilai-nilai ketauhidan. Orang-orang yang menerapkan manajemen

konvensional tidak merasakan pengawasan yang melekat, kecuali semata-

mata pengawasan dari pimpinan atau atasannya. Setiap kegiatan dalam

manajemen syari’ah diupayakan dapat menjadi amal shaleh yang bernilai

abadi. Istilah amal shaleh tidak semata-mata diartikan sebagai amal baik yang

kita fahami selama ini, tapi merupakan amal baik yang diperbuat berlandaskan

iman dan taqwa kepada Allah dengan berbagai syarat diantaranya niat yang

ikhlas karena Allah yang dilaksanakan sesuai dengan syariat dan dilakukan

dengan penuh kesungguhan.8

Ekonomi Islam mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia

maupun di akhirat. Perekonomian merupakan bagian dari kehidupan manusia,

maka dalam membahas persepektif ekonomi islam segalanya bermuara pada

aqidah Islam berdasarkan Al- Qur’an al karim dan as- Sunnah Nabawiyah.

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dengan sistem ekonomi lainnya

dalam hal tujuan, bentuk dan corak. Sistem ekonomi tersebut berusaha

memecahkan masalah ekonomi manusia. Atau dengan kata lain ekonomi

islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Al- Quran dan As- Sunnah

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat

(al- falah). 9

8 Didin Hafinuddin, Dkk, ManajemenSyariah Dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2002), Cet. Ke-1, h. 4.

9 Mawardi , Op, Cit h. 10
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Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai menciptakan

manfaat (utility) baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.10

Pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senatiasa

mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama. Sedangkan dalam

ekonomi islam selain untuk memaksimalisasi keuntungan di dunia juga untuk

memaksimalisasi keuntungan di akhirat.11

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada Tahun 1997

mengakibatkan jatuhnya perekonomian nasional, khususnya usaha-usaha

sekala besar pada semua sektor termasuk industri, jasa dan perdagangan.

Jumlah pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat. Industri di

pedesaan sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah yang pada

gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan

industri kecil merupakan industri yang mempunyai peran penting dalam

menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah yang terus bertambah sejalan

dengan perkembangan pembangunan.

Perkembangan sektor industri dalam pembangunan tidak lepas dari

peranan dan keberadaan usaha kecil dan kerajinan rakyat, yang secara historis

kehadirannya jauh lebih dahulu dibandingkan industri menufaktur maupun

industri lainnya, meskipun industri kecil masih tergolong rendah, namun

eksistesinya tidak dapat diabaikan dalam keluasan ekonomi.12

10 Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, terjemah: Ihwan Abidin (Jakarta:
Gema Insani Press. 2000), h. 136

11 Musatafa Edwin Nasution dkk, pengenalan Ekskutif Ekonomi Islam ,( Jakarta:
Kencana, 2007), Cet. 2, h. 102

12 Fachari Yasin, Agribisnis Riau Perkebunan Berbasis Kerakyatan, (Pekanbaru:
Unri Perss, 2003), h. 140.
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Krisis ekonomi yang sampai saat ini masih kita rasakan dampaknya

membuat kita harus benar-benar memperhatikan dengan serius untuk mencari

titik terang supaya dapat keluar dari belenggu krisis perekonomian ini,

sebagaimana yang saat ini dirasakan sebagian masyarakat Pekanbaru yang

berada di kecamatan Tampan. Keadaan tersebut sangat membuat sebagian

masyarakat merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya,

jika hanya mengandalkan hasil pokok sebagai karyawan atau sebagai pekerja

harian lepas, dikarenakan harga kebutuhan pokok sangat tinggi yang sama

sekali tidak sebanding dengan hasil penghasilan yang didapatkan. Sehingga

sebagian masyarakat mempunyai insiatif membuat usaha kecil-kecilan yang

mengandalkan kreatifitas yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan

keluarga. Salah satu usaha kecil yang ada di Kecamatan Tampan adalah

Pisang Goreng Coklat Keju. Pisang goreng coklat keju merupakan usaha

kecil yang diolah dengan sistem pengolahan tradisional yang menggunakan

fasilitas apa adanya, tetapi mampu bersaing dengan usaha-usaha lain. Usaha

pisang coklat keju menurut saudara Eko Heri Nur Cahyono salah satu penjual

merupakan usaha kecil yang sangat menguntungkan dan sangat membantu

dalam memenuhi kebutuhan keluarga, karena modal untuk mendirikan usaha

tersebut tidak terlalu banyak hanya butuh kemampuan, kemauan dan

keterampilan.13

Dengan modal yang sedemikian banyak sekali masyarakat kecamtan

Tampan yang menjadikan usaha pisang goreng coklat keju sebagai alternatif

13 Eko Heri Nur Cahyono, pemilik usaha pisang coklat keju, wawancara, pekanbaru,
22 Februari 2015



6

untuk mencari tambahan pendapatan demi terpenuhinya kebutuhan keluarga

yang semakin meningkat, sehingga mengakibatkan banyaknya komoditas

yang jenis dan bentuknya sama, sehingga akan mengakibatkan persaingan

antara komoditas yang sejenis. Melihat fenomena tersebut penulis merasa

tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang peran usaha

pisang goreng coklat keju dalam meningkatkan pendapatan keluarga

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti

melakukan penelitian dengan judul:” TINJAUAN EKONOMI ISLAM

TERHADAP USAHA PISANG GORENG COKLAT KEJU DALAM

MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA   ( Kajian Usaha

Pisang Goreng Coklat Keju Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”.

B. Batasan Masalah

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah, maka penulis memberikan

batasan masalah tinjauan ekonomi islam terhadap usaha pisang goreng coklat

keju dalam meningkatkan pendapatan keluarga ( kajian usaha pisang goreng

coklat keju di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses produksi pisang goreng coklat keju?

2. Bagaimana peran usaha pisang goreng coklat keju dalam meningkatkan

pendapatan keluarga?
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3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap usaha ekonomi pisang

goreng coklat keju?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui proses produksi pisang goreng coklat keju.

2. Untuk mengetahi usaha pisang goreng coklat keju dalam meningkatkan

pendapatan keluarga.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam Terhadap usaha

pisang goreng coklat keju.

Kegunaan penelitian adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak- pihak yang berkepentingan

dalam usaha pisang goreng coklat keju.

2. Sebagai salah satu persyaratan guna penyelesaian studi pada Fakultas

Syari’ah Dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan lokasi Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research).

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Tampan. Alasan penulis

memilih lokasi tersebut, karena di kecamatan Tampan terdapat

banyak usaha kecil sebagai mata pecaharian masyarakat kecamatan
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Tampan, dan harus bersaing dengan usaha lainnya salah satu usaha

yang mampu bersaing adalah usaha pisang goreng coklat keju.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitiannya adalah pihak yang terkait dan mempunyai

peran penting dalam usaha pisang coklat keju yaitu: pemilik usaha.

b. Obyek penelitian

Objek penelitiannya adalah tinjauan ekonomi islam terhadap usaha

pisang goreng coklat keju dalam meningkatkan pendapatn keluarga.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah pengambilan subjek penelitian meliputi

keseluruhan populasi yang ada. Sementara itu, Sampel adalah

pengambilan subjek penelitian dengan menggunakan sebagian dari

populasi yang ada14. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh pengusaha pisang goreng coklat keju yang berada di kecamatan

Tampan, populasi dalam penelitian ini adalah 14 pengusaha pisang

goreng coklat keju yang berada dikecamatan Tampan, Mengingat jumlah

populasinya sedikit, maka untuk penentuan sampel dalam penelitian ini

digunakan teknik Total Sampling yaitu semua populasi dijadikan sampel.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi kategori yaitu:

a. Data primer

14 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Erlangga,2009),
h.93.
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Yaitu data yang didapatkan langsung dari responden, yaitu dari

pengusaha pisang goreng coklat keju.

b. Data skunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku yang ada kaitannya dengan

obyek penelitian, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan

penelitian.

5. Metode pengumpulan data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Yaitu tekhnik pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian

terhadap masalah yang diteliti. Observasi atau pengamatan

merupakan salah satu tekhnik penelitian yang sangat penting.

b. Angket

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain

yang bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan

permintaan pengguna.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh

dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang

tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan

lain sebagainya.
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6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara

deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis

kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis

sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas

kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Untuk mengelola serta menganalisa data yang telah terkumpul,

penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode induktif yaitu metode yang bertolak dari kaedah yang khusus

kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

b. Metode deduktif yaitu metode yang bertolak dari kaedah yang umum

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

c. Metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan subjek dan

obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

F. Sistematik Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan, maka penulisan

penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode

Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian
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Yaitu kecamatan Tampan, Meliputi: Kondisi Geografis

dan Demografis, Pedidikan, Keagamaan, Perekonomian.

BAB III : Tinjauan Teori Usaha Dalam Ekonomi Islam

Meliputi: Pengertian Usaha, Dalil-Dalil Berusaha atau

Bekerja, Jenis-Jenis Usaha dan Prinsip-Prinsipnya, Prinsip

Produksi dan produksi dalam Islam.

BAB IV : Tinjauan ekonomi islam terhadap usaha pisang goreng coklat

keju dalam meningkatkan pendapatan keluarga

Yang meliputi Aktifitas Usaha pisang goreng coklat

keju, Tinjauan ekonomi islam terhadap usaha pisang goreng

coklat keju

BAB V : Penutup

Yang berisikan Kesimpulan dan Saran.


