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BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian dan Tujuan Usaha

1. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan

dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu

maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk

mencapai suatu maksud. 31 Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982

tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan,

atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh

setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau

laba.32

Islam memposisikan berkerja atau berusaha sebagai kewajiban

setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha

akan bernialai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita

tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-

orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah

berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna

menolong orang lain yang memerlukan.33

31Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h. 1254

32Ismail Solihin, Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus, (Jakarta:
Ken cana, 2006), h. 27

33Ma’ruf Abdullah, Wirausaha Berbasis Syari’ah, (Banjarmasin: Antasari Press,
2011), h. 29
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Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau

keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan

manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran

suatu usaha. Misalnya bagi masyrakat luas, baik yang terlibat langsung

dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi

pemerintah.34

2. Tujuan Usaha

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan

berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk

memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari

kehinaan meminta- minta dan menjaga tangan agar berada diatas.

Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori daruriat

(primer) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena

merupakan kebutuhan- kebutuhan yang sangat mendasar, yang bersifat

elastis bagi manusia, bajiat (sekunder) dan kamaliat ( tersier atau

pelengkap).35

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan merupakan hal

penting yang harus diperhatikan, pendapatan atau income  adalah uang

yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah,

34. Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, ( Jakarta: Kencana, 2003),h. 10
35. Muh. Said HM, pengantar Ekonomi islam: dasar dasar dan pengembangan,

(Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), h. 75
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sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan

dan pensiun.36

Ada 3 kategori pendapatan yaitu37 :

1. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang

sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau

kontra prestasi.

2. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya

reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima

dalam bentuk barang dan jasa.

3. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala

penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya

membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

Tingkat pendapatan keluarga merupakan pendapatan atau

penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang, hingga

tinggi. Tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda-beda. Terjadinya

perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jenis

pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang bekerja, Menurut Dinas Tenaga

Kerja Kota Pekanbaru Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di kota Pekanbaru

sebesar 1.908.000 dan Upah Minimum Kota (UMK) di kota Pekanbaru

sebesar 1.925.000.38

36Bambang Swasto Sunuharjo, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. (Jakarta : Yayasan Ilmu
Sosial) h. 55.

37Muh. Said HM, Log Cit, h. 58
38 Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 2015
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b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga

sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan

bekerja, baik laki- laki maupun perempuan sesuai dengan profesi masing-

masing.39

c. Usaha untuk bekerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk

berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat

dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan

bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri

kepadanya.40

d. Untuk memakmurkan bumi

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha

sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi.

Memakmurkan bumi adalah tujuan dari muqasidus syari’ah yang

ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al- Quran serta diperhatikan oleh

para ulama. Diantara mereka adalah al- imam Arraghib al Asfahani yang

menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah untuk tiga kepentingan

yaitu:

- Memakmurkan bumi

- Menyembah Allah

- Khalifah Allah.

39 Muh. Said HM, Log Cit, h. 75
40 Ibid, h. 75
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B. Jenis- Jenis Usaha

Sekala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha

menengah, dan usaha besar.

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

perorangandan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 41

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:42

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Dalam kehidupan ekonomi sehari- hari, usaha mikro dan usaha

kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar, secara

kualitatif. Awalil Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha

informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya

adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap,

tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki

legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha

yang lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.

Usaha kecil berdasarkan Undang- Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki

41 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha
Mikro, Kecil, Dan Menengah. h. 2

42 Ibid, h. 5
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pengertian, segala kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan

memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta

kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini.43

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00

(dua milyar lima ratus juta rupiah).

Industri kecil adalah kegiatan mengubah barang dasar menjadi

setengah jadi atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang

yang lebih tinggi nilainya, tidak menggunakan proses modern, akan tetapi

menggunakan keterampilan tradisional yang menghasilkan benda-banda

seni yang umumnya usaha ini hanya dilakukan oleh warga negara

indonesia dari kalangan ekonomi lemah.44

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun industri

pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko

kelontong, pengedar, dan grosir yang memiliki toko pada bangunan yang

43 Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta : Rajawali Pers,
2009), h. 42

44 . Disperindag, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia,( Pekanbaru: Kanwil desperindag Provinsi Riau, 1997), Cet Ke- 1, h. 84.
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disewa/dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari grosir untuk dijual

kepada pengecer/ konsumen dengan nilai yang tidak begitu tinggi45.

Departemen perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil

menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Industr i kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi

peralatan kurang dari Rp 70 juta, investasi pertenaga kerja

maksimum Rp 625 ribu, jumlah pekerja dibawah 20 orang serta

aset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp 100 juta.

b. Pedagang kecil adalah usaha yang bergerak dibidang perdagangan

dan jasa komersil yang memiliki modal kurang dari 80 juta dan

perusahaan yang bergerak dibidang usaha produksi atau industri

yang memiliki modal maksimal Rp 200 juta.46

Dilihat dari sifatnya industri kecil terbagi menjadi dua

kelompok yaitu kelompok yang bersifat formal dan kelompok yang

bersifat informal. Informal adalah belum memenuhi syarat

sebagaimana layaknya sebuah usaha, sedang formal ialah sudah

nampak usaha yang benar, misalnya sudah memiliki kantor usaha

atau badan usaha.

Karakteristik usaha kecil menurut Jhon A Welsh dan Jerry

F. With adalah antara lain :

a. Usaha kecil cenderung mengolompok dalam industri-industri

yang sangat terpecah-pecah meliputi (perdagangan besar,

45 Sadono Sukirno, Pengantar Bisnis, (Jakarta: 2006), h. 365
46.  Euis Amalia, Op. Cit, h.  43
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perdagangan eceran, jasa-jasa, perbengkelan dan lain-lain) yang

syarat dengan para pesaing yang cenderung melakukan

pemotongan harga sebagai suatu cara untuk memperoleh

pendapatan.

b. Jatah pendapatan manager pemilik yang relatif terlalu besar

terhadap para manager serta investor lain. Karena demikian

besarnya hingga usaha kecil tidak mampu membayar jasa-jasa

seperti akuntansi dan pembukuan serta tidak dapat melakukan

pengujian dan pelatihan dimuka selayaknya para karyawan

baru.

c. Kekuatan-kekuatan eksternal cenderung membawa pengaruh

yang besar kepada perusahaan kecil dari pada perusahaan besar.

Perubahan peraturan pemerintah, undang-undang pajak, dan

tingkat upah serta suku bunga biasanya membawa pengaruh

dalam persentase yang lebih besar terhadap beban-beban

perusahaan.

d. Usaha kecil sangat sensitif terhadap gejolak-gejolak lingkungan

dan kelangsungan hidupnya, jarang kebal terhadap kesalahan

atau salah pertimbangan.47

Pembangunan industri kecil mempunyai arti yang strategis yaitu

untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan

drajat distribusi pendapatan dengan demikian perkembangan sektor

47 Jhon A Welsh Dkk, Badan Otonomi Economika Edisi Mei-Agustus, (jakarta: p,
1997), h. 39
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industri akan mendorong pertumbuhan disektor lainnya sehingga

memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Banyak cara yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan

kehidupan pengusaha kecil dan koperasi dalam konteks perekonomian

daerah Riau. Mulai dari anggaran pemerintah sampai pengembangan

kemitraan, alternatif kedua masih memerlukan kajian lebih jauh lagi

mengingat pengembangan kemitraan melalui penggunaan dana BUMN,

kelompok jibran, dan pengusaha besar daerah (BPD) masih jauh dari

kenyataan yang diinginkan.48 Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil

dan menengah dan koperasi untuk memacu laju pertumbuhan usaha dan

ekonomi daerah serta mencermati keberadaan usaha kecil menengah dan

koperasi yang ada di daerah ini hendaknya konsepsi ekonomi kerakyataan

dan implementasikan dalam bentuk kebijakan program pembangunan

daerah secra konsisten.49

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha kecil atau atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih

dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi

produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan

48 . Zulkarnain, Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Pekanbaru: Unri Press, 2001), h.
42.

49 . ibid
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bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang

meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan

usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di indonesia50

Adapun kriteria usaha menengah sebagai berikut:51

a. Memeiliki kekeayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 sampai

paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha.

b. Di samping itu, sesuai ketentuan butir empat Inpres No. 10/ 1999 Tentang

Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas,

kewenangan, dan tangguang jawab masing- masing dapat menetapkan

kriteria Usaha Menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan

ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,00.

c. Milik Warga Negara Indonesia

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha besar.

e. Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum

dan atau badan usaha yang berbadan hukum.

4. Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik

50 Mulyadi Nitisusastro, Kewira Usahaan Dan Managemen Usaha Kecil, (Jakarta :
Alvabeta, 2010), h. 268

51 . Euis Amalia, Op. Cit, h. 46
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negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan

kegiatan ekonomi di Indonesia.52

C. Dalil Dan Prinsip Usaha

1. Dalil Tentang Usaha

Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber fundamental dalam Islam banyak

sekali memberikan dorongan untuk bekerja atau berusaha. Dalam surat At-

Taubah : 105










Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan. (Q. S. At-Taubah : 105)53

Surat An- Nahl : 5





Artinya : dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya

ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai mamfaat
dan sebahagiannya kamu makan, (QS. AN-Nahl: 5)54.

Surat Al- Qashash ayat 77







52 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Log Cit. h. 2
53 Departemen Agama, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Pantja Cemerlang,

2010),h. 203
54 Ibid, h. 267
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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- Qashash :77)55

2. Prinsip Prinsip Usaha

a. Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita

kepada Allah, tauhid merupakan rinsip yang paling utama dalam kegiatan

apapun di dunia ini. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini

menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang

sama yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat

La’ilahaIllAllah (tiada tuhan selain Allah).

Menurut Harun Nasution seperti dikutip Akhmad Mujahidin 56

bahwa al tauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan

dengan makhluk (al-syirk). Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan

hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia

dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran

kepadanya. Dengan tauhid aktivitas usaha yang kita jalani untuk

55 Ibid, h. 395
56Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grfindo Press, 2007), Edisi

Ke-1, h. 124
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memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk

mencari tujuan dan ridhanya.

b. Prinsip Al’adl (Keadilan)

Keadilan dalam ekonomi islam berarti keseimbangan antara

kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia

untuk menunaikan kewajiban itu. Dibidang usaha untuk meningkatkan

ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan

kesejahteraan, karena itu harta yang beredar bukan hanya  kepada

segelintir orang kaya tetapi kepada mereka yang membutuhkan57.

c. Prinsip Al-Ta’awun (Tolong-Menolong)

Al-Ta’awun berarti bantu membantu sesama anggota masyarakat

yang diarahkan sesuai dengan ajaran Tauhid dalam meningkatkan

kebaikan dan ketakwaan kepada Allah prinsip ini menghendaki kaum

muslim untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakaan.

d. Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan untuk melakukan usaha atau

kerja. Usaha harus dilakukan dengan cara yang halal, guna memperoleh

rezeqi yang halal. Memakan makanan yang halal, dan menggunakannya

dengan cara yang halal pula.

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan

halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah itu

dilarang. Karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada

57Muhanlis Natadiwirya, Etika Bisnis Islam, (Jakarta: Granada Press, 2007), h.7
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tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban

pertimbangan moral. Firman Allah dalam surat An-Nisa 29.












Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)

e. Berusaha sesuai dengan batas kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan berkerja mencari nafkah untuk

keluarganya secara berlebihan, karena mengira bahwa itu sesuai dengan

perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan

rumah tangganya. Sesungguhnya Allah mengaskan bahwa berkerja dan

berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia.

Allah tidak membebankan pekerjaan kepada para hambanya kecuali sesuai

dengan batas kemampuannya.

D. Produksi Dalam Islam

1. Pengertian Produksi

Kegiatan produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang

sangat menunjang selain kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi,
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maka konsumen tidak akan dapat mengonsumsi barang dan jasa yang

dibutuhkannya. 58

Kegiatan ekonomi merupakan mata rantai dari konsumsi dan

distribusi. Kegiatan produksi menghasilkan barang dan jasa kemudian di

konsumsi oleh konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan

berhenti, begitu sebaliknya. Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait

seluruhnya dengan syari’at Islam, dimana kegiatan produksi harus sejalan

dengan tujuan konsumsi itu sendiri. Seorang muslim melakukan konsumsi

untuk mencari kebahagiaan, demikian pula kegiatan produksi dilakukan

untuk menyediakan barang dan jasa untuk kebahagiaan. Fungsi produksi

menggambarkan hubungan antara jumlah input dan output yang dapat

dihasilkan dalam suatu waktu atau periode tertentu. Dalam teori produksi

memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan

keuntungannya maupun mengoptimalkan efesiensi produksi. Dimana

islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk

alat- alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak59.

Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni

aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, perternakan,

perburuan, industri, perdagangan dan lain sebagainya. Islam memandang

setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang

bermanfaat bagi manusia atau yang memperindah kehidupan mereka dan

58. M. Nur RiantoAl Arif dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi Suatu
Perbandingan Ekonomi islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147

59 Metwelly, Teori dan Model Ekonomi Islam, (Jakarta: Bakti Daya Insani, 1995), h.
4
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menjadikan lebih makmur dan sejahtera. Bahkan islam memberkati

perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai amal ibadah

kepada Allah SWT.60

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam

menghasilkan suatu produk baik barang, maupun jasa yang kemudian

dimanfaatkan oleh konsumen.61 Produksi adalah sebuah proses yang telah

lahir dimuka bumi ini sejak manusia menghuni bumi ini. Produksi sangat

penting bagi kelangsungan hidup dan peradaban manusia. Karena produksi

lahir dari bertemunya manusia dengan alam. 62 Menurut defenisi lain,

produksi merupakan setiap usaha manusia untuk menciptakan atau

menambah guna suatu barang63.

Produksi menurut As-Sadar adalah usaha mengembangkan

sumberdaya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sedang

menurut Qutub Abdul Salam adalah yaitu usaha mengeksploitasi

sumberdaya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.64

Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input

menjadi output, tetapi definisi produksi dalam islam jauh lebih luas.

Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output

serta karakter- karakter yang melekat padanya. Beberapa ahli ekonomi

60. Lukman Hakim. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam, (Bandung: Erlangga, 2012), h.
64

61 . sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, cet, 18 (jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2002), h. 185

62 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam. (Jakarta: P. T. Grafindo Persada,
2007), h. 102

63 Alex, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, (Surabaya: Karya Harapan, 2005),
Cet. Ke-1, h. 524

64 Mawardi, Op. Cit, h. 65
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Islam memeberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi,

meskipun subtansinya sama. Berikut ini beberapa pengertian produksi

menurut para ekonom kontemporer.65

a. Kahf (1992) mendefinisikan kegiatan produksi dalam persepektif

Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi

fisik mmaterialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk

mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan  dalam agama Islam,

yaitu kebahagiaan dunia akhirat.

b. Mannan (1992) menekankan pentingnya motif altruisme bagi

produsen yang islami sehingga ia menyikapi dengan hati- hati konsep

pareto Optimality dan Demand Hypothesis yang banyak dijadikan

sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional.

c. Rahman (1995) menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan

produksi ( distribusi produksi secara merata).

d. Ul Haq (1996) menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah

memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardlu kifayah,

yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat

wajib.

e. Siddiqi (1992) mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan

barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/

kemanfaatan (maslahah ) bagi masyarakat. dalam pandanagannya,

65 . P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakartaatas kerja sama dengan Bank
Indonesia, Ekonomi Islam, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.230
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sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi

masyarakat maka ia telah bertindak Islami.

Dalam sistem ekonomi islam produksi merupakan salah satu hal

yang sangat penting. Dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa

tujuan utama yang ingin dicapai oleh kegiatan ekonomi yang

diteorisasikan system ekonomi islam adalah untuk kemaslahatan individu,

kemaslahatan secara seimbang.66

2. Prinsip Produksi

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi

untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar

memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya

beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan

berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan

sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi bagi masyarakat. Apalah

artinya produk menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk

segelintir orang yang memiliki uang banyak.67

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, ada beberapa prinsip

yang harus diperhatikan dalam produksi, antara lain seperti dikemukakan

oleh Al-Mubarak sebagai berikut:68

a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komuditas yang tercela

karena bertentangan dengan syari’at. Dalam ekonomi Islam tidak

66. Mawardi, Log. Cit, h. 65
67. Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eklisif Ekonomi Islam,( Jakarta:

Kencana, 200 7), h. 107
68 Mawardi, Log. Cit . h. 65
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semua barang dapat diproduksi. Islam dengan tegas

mengklasifikasikan barang-barang komoditas ke dalam dua kategori,

yaitu: barang yang disebut di dalam Al-Qur’an Thayyibah yaitu

barang-barang yang halal dikonsumsi dan diproduksi.

b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarahkan kepada

kezaliman seperti riba, dimana kezaliman menjadi Illat hukum bagi

haramnya riba. Kejahatan ekonomi yang diakibatkan oleh riba antara

lain:

- Riba dapat mengakibatkan permusuhan antara pelaku ekonomi yang

akibatnya mengancam semangat kerjasama antara mereka.

- Riba dapat melahirkan milyoner baru tanpa kerja, sebagaimana

mengakibatkan penumpukan harta pada mereka.

- Riba adalah senjata penjajah.

c. Dilarang menimbun barang-barang kebutuhan. Segala bentuk

penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat

adalah dilarang. Sebagaimana perlindungan syari’ah terhadap

konsumen dan masyarakat. Pelaku penimbunan menurut Yusuf Kamal

dapat mengurangi tingkat produksi dalam menguasai pasar, sangat

tidak menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat. Karena

berkurangnya supply dan melonjaknya harga barang.

d. Memelihara lingkungan. Manusia memiliki keunggulan dibanding

dengan makhluk lainnya.
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Menurut Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi kegiatan industri

menutamakan hal- hal sebagai berikut:69

a. Halal yakni setiap kegiatan ekonomi yang halal dan jauh dari syubhat

maka itu lebih baik.

b. Kemanfaatan umum yakni setiap kegiatan industri yang mempunyai

manfaat bagi kaum muslimin, maka itu lebih afdhol daripada yang

lebih sedikit manfaatnya , dan setiap kegiatan yang lebih halal dan

lebih manfaatnya bagi umat, maka pahalanya lebih besar. Dengan

demikian kegiatan industri yang ditekankan disini adalah kegiatan

industri yang memadukan antara kebaikan duniawi dan ukhrawi.

3. Tujuan Produksi

Tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa

yang memeberikan maslahah maksimum kepada konsumen.Secara

spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan

yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya:70

a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.

b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.

c. Menyedikan persediaan barang/ jasa di masa depan.

d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Menurut Umar Chapra tujuan produksi adalah untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang

69 . Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi, fiqih Ekonomi Umar bin Khattab, ( Jakarta:
Khalifa, 2006), Cet ke-1, h. 105

70. P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakartaatas kerja sama dengan Bank
Indonesia, Ekonomi Islam, Op. Cit, h. 233
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mempunyai standar hidup manusia. Terhadap semua dengan martabat

manusia sebagai Kholifah. Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah

ash-Shaddiqie tujuan produksi adalah sebagai berikut:71

a. Pemenuhan kebutuhan individu secara wajar

b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga

c. Bekal untuk generasi mendatang

d. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah

SWT.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan

produksi dapat dibagi dalam dua tujuan utama yaitu: kebutuhan primer tiap

individu dan kebutuhan sekunder bagi seluruh rakyat.

4. Faktor- Faktor Produksi

Produksi yang baik dan berhasil ialah produksi yang dengan menggunakan

faktor faktor tersebut bisa menghasilkan barang sebanyak- banyaknya

dengan kualitas semanfaat mungkin.72

a. Faktor Alam

Faktor alam dianggap sebagai faktor produksi yang penting mencakup

semua sumber daya alam yang digunakan dalamproses produksi.

b. Faktor Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah sesungguhnya satu- satunya faktor produksi,

karena dengan tenaga kerjanya manusia dapat merubah apa yang

terdapat dalam alam, dari suatu kemampuan produksi menjadi hasil-

71 . Mawardi, Log, Cit h. 6
72 Mohammad Hidayat, an Introduction to The Sharia Economic,(Jakarta, Pt Bestari

Buana Murni: 2010),h.220
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hasil pertanian serta menambah produksi barang- barang dan jasa

dalam industri yang merupakan sumber kekayaan bangsa. Islam

mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang bekerja, baik bekerja

untuk mencapai penghidupan yang layak untuk menghasilkan barang-

barang serta jasa yang menjadi keperluan manusia maupun amal yang

bersifat ibadah semata- mata kepada Allah.

c. Faktor Keahlian

Keahlian merupakan faktor produksi terpenting ketiga dalam

pandangan Islam. Tekhnik produksi, mesin serta sistem manajeman

merupakan buah dari ilmu dan kerja. Modal adalah hasil kerja yang

disimpan.

d. Faktor Modal

Dalam Islam modal( sebagai hak milik) adalah amanah dari Allah yang

wajib dikelola secara baik. Manusia atau para pengusaha hanya

diamanahi oleh Allah untuk mengelola harta atau modal itu sehingga

modal itu dapat berkembang.

5. Nilai- Nilai Islam dalam Produksi

Upaya produsen dalam memperoleh maslahah yang maksimum

dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai- nilai Islam, sejak

dari kegiatan mengorganisasi faktor produksi, proses produksi, hingga

pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti

moralitas dan aturan teknis yaang dibenarkan oleh Islam.
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Nilai- nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari

tiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu: Khalifah, adil dan takaful.

Secara lebih rinci nilai- nilai Islam dalam produksi meliputi:73

a. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat.

b. Menepati janji dalam kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal.

c. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran.

d. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis.

e. Memuliakan prestasi/ produktivitas.

f. Mendorong ukhuwah antarsesama pelaku ekonomi.

g. Menghormati hak milik individu.

h. Mengikuti syarat sah dan rukun akad/ transaksi

i. Adil dalam bertransaksi

j. Memiliki wawasan sosial.

k. Pembayaran upah tepat waktu dan layak.

l. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam

Penerapan nilai- nilai Islam dalam produksi tidak saja akan

mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan

berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh yang diperoleh

oleh produsen merupakan suatu maslahah yang akan memberi kontribusi bagi

tercapainya falah. Dengan demikian produsen akan memperoleh kebahagiaan

hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga diakhirat.

73 . P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakartaatas kerja sama dengan Bank
Indonesia, Ekonomi Islam, Op.Cit, h. 252


