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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini banyak negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi

yang sangat pesat. Pendapatan riil meningkat dari generasi ke generasi yang

mendorong peningkatan konsumtif terhadap barang dan jasa dibandingkan dengan

masa sebelumnya. Keadaan ini menggambarkan peningkatan standar kehidupan

antar generasi.1

Sejalan dengan  laju  perkembangan dunia usaha pada umumnya, para

pengusaha berada pada suatu keadaan yang mengharuskan  mereka mampu

bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Agar dapat bertahan hidup

dalam persaingan yang tajam itu, diperlukan suatu manajemen yang baik.

Manajemen tersebut harus dapat bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis.

Manajemen dibutuhkan karena pada dasarnya kemampuan manusia itu

terbatas  baik secara fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian, sedangkan

kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya

kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi

pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas dan

tanggung jawab ini maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam

suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan

dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.

1Tedy Herlambang dkk, Ekonomi Teori Analisis dan Kebijakan, (Jakarta:PT.Gramedia
Pustaka Utama,2002), Cet.ke-2, h.40.
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Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua

kegiatan  dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintah

dan lain sebagainya. Begitu pentingnya peranan manajemen dalam kehidupan

manusia mengharuskan dia mempelajari, menghayati, dan menerapkannya demi

hari esok yang lebih baik dan rumah tangga yang sakinah.2

Dalam al-Qur’ansurat Yunus: 3 Allah berfirman:

Artinya : “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan
bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy
untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi
syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah
Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka Apakah kamu tidak
mengambil pelajaran.”

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa Allah telah mengatur dan

merencanakan kehidupan ini dengan konsep yang tak bisa diubah dengan semena-

mena. Sesuatu yang telah terkonsep tersebut sudah menjadi ketentuan Allah swt,

tinggal bagaimana manusia menjalankan dan mematuhi apa yang telah Allah

perintahkan baginya. Apapun yang terjadi di dunia ini jauh hari telah Allah

rencanakan.

Allah adalah Maha Pengatur atau manajer yang Maha Sempurna dalam

mengelola alam dan kehidupan ini. Karena Allah adalah Maha Pengelola maka

2H. Malayu  Hasibuan, Manajemen Dasar,Pengertian, dan Masalah,(Jakarta: Bumi
Angkasa, 2006), Ed Revisi, h 3-4.
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manusia khususnya umat Islam mewarisi sifat-sifat Allah untuk mengelola

kehidupan ini sebagai fungsi dari wakil Allah di bumi, tapi tentu semua itu

dilaksanakan dengan minta pertolongan-Nya.3

Manajemen merupakan suatu proses untuk  mewujudkan tujuan yang

diinginkan. Manajemen ini diatur dalam  suatu  organisasi atau perusahaan, karena

organisasi merupakan alat dan wadah (tempat) dalam  mengatur 6M (man, money,

methods, materials, machines, and market) dan semua aktivitas proses manajemen

dalam mencapai tujuannya. Tegasnya, pengaturan hanya dapat dilakukan di dalam

suatu organisasi (wadah/tempat). Sebab dalam wadah (organisasi) inilah tempat

kerjasama, proses manajemen, pembagian kerja, delegation ofauthority,

koordinasi, dan integritasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.4

Perlu dihayati bahwa manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi

hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin

dicapai itu adalah pelayanan dan laba (profit). Walaupun manajemen dan

organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja, tetapi harus diatur dengan

sebaik-baiknya. Karena jika manajemen dan organisasi ini baik maka tujuan

optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindar, dan semua potensi yang

dimiliki akan lebih bermanfaat. Mismanagement (salah urus) harus dihindari,

karena mismanagement akan menimbulkan kerugian, pemborosan, bahkan tujuan

tidak akan tercapai. 5

3Http://perpustakaan-iainradenfatah09.blogspot.com, Manajemen dalam Islam, 3 Maret
2013.

4Malayu  Hasibuan, op.cit., h 1-2.
5Ibid.
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Perusahaan dikatakan berhasil apabila dia telah mencapai tujuan yang

diinginkan. Dalam usaha mencapai tujuan-tujuannya, perusahaan melakukan

kegiatan-kegiatan dan dikenal sebagai suatu proses operasional perusahaan.

Proses operasional perusahaan ini bermacam-macam mulai dari memasarkan

barang-barang dan jasa-jasa,berproduksi, menjalankan pembelanjaan,

mengadakan kegiatan-kegiatan personalia serta administrasi akuntansi.

Tujuan perusahaan bermacam-macam pula, yaitu pencapaian keuntungan

maksimum, untuk bertahan hidup (survival), bertujuan sosial, prinsip keamanan

manajemen dan sebagainya. Agar tujuan ini dapat dicapai efisien dan efektif,

artinya pada waktu dan tingkat yang ditentukan, kegiatan perusahaan perlulah

diatur dengan baik. Pengaturan proses perusahaan ini dalam pengertian

keseluruhan dikenal sebagai usaha atau fungsi manajemen.6

Menurut G.R Terry, sebagaimana yang dikutip oleh Eeng Ahmad dan Epi

Indriani dalam bukunya Bimbingan Kompetensi Ekonomi, manajemen memiliki

fungsi-fungsi dasar yang umumnya berlaku di setiap organisasi. Fungsi-fungsi

dasar itu sering disingkat POAC, yaitu planning (perencanaan), organizing

(pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan controlling (pengawasan).7

Griffin, sebagaimana yang dikutip oleh Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan

Saefullah dalam bukunya Pengantar Manajemen, mengemukakan bahwa fungsi-

6SukantoReksohadiprodjo,dkk, Pengantar Ekonomi Perusahaan, (Yogyakarta: BPFE
Yogyakarta,1999), jilid 2, h 109.

7Eeng Ahmad dan Epi Indriani, Bimbingan Kompetensi Ekonomi, (Bandung: Grafindo
Media Pratama, 2007), h . 94.
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fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian

(organizing), kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling).8

Sedangkan Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya yang berjudul

Manajemen Syariah menjelaskan bahwa fungsi manajemen, khususnya dalam

Islam, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan

pengawasan.9

Perencanaan merupakan aktifitas manajemen yang paling krusial, bahkan

ia adalah langkah awal untuk  menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Ia

sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti

merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang

direncanakan.10

Sementara itu pengorganisasian dalam pandangan Islam bukan semata-

mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan

dilakukan secara rapi.Pengorganisasian lebih menekankan pengaturan mekanisme

kerja.Dalam sebuah organisasi, tentu ada pemimpin dan bawahan.11

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengatur, mempengaruhi atau

mengarahkan orang lain (2 orang atau lebih) untuk mewujudkan tujuan yang telah

ditetapkan dengan upaya yang maksimal dan kontribusi dari masing-masing

individu.12

8Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta:
Kencana, 2009), h.8.

9Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan
Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. 1-2, h. 79.

10Ibid.
11Ibid.; lihat juga Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam

Praktik, cet 1, (Jakarta; Gema Insane Press,2003), h.101.
12Ahmad Ibrahim Abu Sinn, op.cit., h. 129.
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Fungsi pengawasan dalam Islam merupakan salah satu aktivitas atau

fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan

keputusan.Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk

memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang

direncanakan dengan perfoma sebaik mungkin.Begitu juga untuk menyingkap

kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.13

Fungsi manajemen di atas diantaranya terlihat dalam al-Qur’an surat al-

Ashr ayat 1-3:








Artinya : “Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling
menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk
kesabaran”.14

Ayat di atas menjelaskan agar manusia terhindar dari kerugian maka ia

harus memahami 4 kriteria: pertama, yang mengenal kebenaran (amanu). Karena

mengenal kebenaran seharusnya ia dapat merencanakan kehidupan yang baik

untuk dunia dan akhirat; kedua, yang mengamalkan kebenaran (amilu al-

shalihat); ketiga, yang ajar-mengajar menyangkut kebenaran (tawashauw bi al-

13Ibid., h.179.
14Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darul Sunnah 2007), Ed tahun

2002, h.49.
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haq); dan keempat, yang sabar dan tabah dalam mengamalkan serta mengajarkan

kebenaran (tawashauw bi al-shabr).15

Fungsi manajemen ini pada dasarnya dibutuhkan oleh perusahaan

manapun, diantaranya adalah sebagaimana yang terlihat pada Gallery Rendang

Kokoci di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

tepatnya di Jorong Koto Kociak Kanagarian VII Koto Talago.

Gallery Rendang Kokoci adalah usaha home industry penghasil makanan

khas Sumatera Barat.Gallery ini memproduksi beraneka ragam makanan khas

Sumatera Barat seperti rendang runtiah, rendang paru, rendang belut, rendang ubi

maco, kripik balado, rubik ganepo, dan lain sebagainya.16

Langkah awal yang dibutuhkan dalam suatu industri rumah tangga adalah

penerapan fungsi manajemen yang baik, sehingga ia bisa berkembang.Namun

kenyataannya pada Gallery Rendang Kokoci ini ditemukan beberapa

permasalahan yang berkaitan dengan fungsi manajemen. “Perencanaan pasti ada

dantarget-target itu hanya ada dalam kepala, ada beberapa target yang sudah

tercapai dan ada juga yang belum tercapai”, demikian penuturan Zulfayetri

pemilik Gallery tersebut.17

Selanjutnya dia mengatakan “permasalahan terhadap sumber daya manusia

juga terjadi, karena tidak adanya sistem kontrak sehingga mengakibatkan

15Muhammad Quraish Shihab, Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan,
(Bandung:Mizan,1994),h.113-114.

16Melda, manajer produksi, wawancara,tanggal 3 Maret 2013 di Jorong Koto
KociakKanagarian VII  Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera
Barat.

17Zulfayetri, pemilik, wawancara,tanggal  3 Maret 2013 di Jorong Koto Kociak
Kanagarian VII  Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
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karyawan dengan sesuka hati keluar dari pekerjaan ini, dan setelah keluar ada juga

beberapa orang yang membuka usaha seperti ini”.18

Dalam industri rumah tangga ini pemilik tidak tahu berapa keuntungan

ataupun kerugian yang terjadi karena tidak adanya pembukuan.Tetapi, menurut

Zulfayetri, dengan kondisi seperti di atas usahanya tetap dapat

berkembang.Terbukti dari terbelinya rumah dan mobil. Selain itu juga makin

bertambahnya pesanan produksi pada Gallery ini dan bertambahnya satu cabang

Gallery ini yang beralamat di Jl.Raya Negara Tanjung Pati Km. 9 Sarilamak

Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.19

Kondisi di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya fungsi

manajemen yang diterapkan oleh Gallery ini dan bagaimana pula pandangan

Islam terhadap fungsi manajemen tersebut, mengingat beberapa permasalahan di

atas berkaitan dengan fungsi manajemen. Seharusnya, bila fungsi manajemen

mengalami masalah maka usaha akan sulit untuk berkembang. Tetapi berdasarkan

informasi di atas ternyata Gallery ini mampu berkembang.

Karena itulah dilakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN

FUNGSI MANAJEMEN PADA GALLERY RENDANG KOKOCI DI

KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SUMATERA BARAT MENURUT EKONOMI ISLAM”.

Dijadikannya fungsi manajemen sebagai sasaran penelitian karena ia

merupakan kunci utama dalam keberhasilan dunia usaha. Selanjutnya

18Zulfayetri, pemilik, wawancara,tanggal  3 Maret 2013 di Jorong Koto Kociak
Kanagarian VII  Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

19Zulfayetri, pemilik, wawancara,tanggal  3 Maret 2013 di Jorong Koto Kociak
Kanagarian VII  Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
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dijadikannya Gallery Rendang Kokoci di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima

Puluh Kota Sumatera Barat sebagai sasaran penelitian karena Gallery ini

merupakan Gallery yang ternama di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh

Kota, sementara itu Kecamatan Guguak ini merupakan salah satu daerah

penghasil makanan khas Sumatera Barat.

Masalah-masalah yang terjadi pada Gallery Rendang Kokoci ini, secara

umum, dapat juga terjadi pada usaha rendang di wilayah lainnyadi Kecamatan

Guguak atau Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini walaupun tidak secara

keseluruhan.

Adalah sangat memungkinkan bahwa terdapat berbagai persamaan dan

perbedaan masalah dengan usaha rendang yang ada di tempat lain. Namun, untuk

menyederhanakan masalah, penelitian ini tidak diarahkan untuk melihat berbagai

perbedaan yang ada, tetapi dicari persamaan-persamaan yang mungkin terdapat

pada usaha rendang di daerah tersebut. Sebab, pada Gallery RendangKokoci

tersebut, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tidak ditemukan perbedaan-

perbedaan yang cukup mendasar dengan usaha rendang lainnya di Kecamatan

Guguak ini.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada penerapan

fungsimanajemen  padaGallery Rendang Kokoci di Kecamatan Guguak

Kabupaten Lima Puluh KotaSumatera Barat menurut ekonomi Islam.Selain itu

tidak dibahas.
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C. Rumusan  Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan

menitikberatkan kepada pokok permasalahan, yaitu bagaimana penerapan fungsi

manajemen pada Gallery Rendang Kokoci di Kecamatan Guguak Kabupaten

Lima Puluh Kota Sumatera Barat menurut ekonomi Islam. Untuk mencapai hasil

yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi dengan sub masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan fungsi manajemen pada Gallery Rendang  Kokoci di

Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan fungsi manajemen

pada Gallery Rendang Kokocidi Kecamatan Guguak Kabupaten Lima

Puluh Kota Sumatera Barat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi manajemen pada Gallery

Rendang  Kokoci di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumatera Barat.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap

penerapan fungsi manajemen pada Gallery Rendang Kokoci di

Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang penerapan fungsi manajemen

pada Gallery Rendang Kokoci di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima

Puluh Kota Sumatera Barat.
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b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan ekonomi Islam

terhadap penerapan fungsi manajemen pada Gallery Rendang Kokoci di

Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh KotaSumatera Barat.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara para peneliti yang telah berusaha membahas tentang manajemen

adalah Nurmai Restya. H dalam skripsinya yang berjudul Manajemen Bisnis

Bebek Goreng H. Slamet dalam Meningkatkan Penjualan Menurut Perspektif

Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pekanbaru). Dia menyimpulkan bahwa menurut

pandangan Islam segala sesuatu dilaksanakan secara rapi, tertib, dan teratur,

termasuk dalam berbisnis yaitu dengan jalan menerapkan manajemen. Manajemen

yang diterapkan Rumah Makan Bebek Goreng H. Slamet mengarah pada

manajemen berbentuk syariah.20

Di dalam skripsi Alfikri, Manajemen Usaha Kosen dalam Meningkatkan

Pendapatan Keluarga di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Menurut Ekonomi Islam, terlihat bahwa fungsi manajemen adalah elemen-elemen

dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan

acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.21

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dalam bukunya Manajemen

Syariah dalam Praktik menjelaskan bahwa perencanaan atau planning adalah

kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang

20Nurmai Restya. H, Manajemen Bisnis Bebek Goreng H. Slamet dalam Meningkatkan
Penjualan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pekanbaru), Skripsi Ekonomi Islam
di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,2013),h.49..

21Alfikri, Manajemen Usaha Kosen dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Menurut Ekonomi Islam, Skripsi Ekonomi Islam
di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,2013),h. 35.
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terkait dengan pekerjaan itu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena

itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan di samping

sebagai sebuah kebutuhan.22

Di dalam skripsi Fungsi Perencanaan Terhadap Anggaran pada PT. Pos

Indonesia (Persero) Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam karya Siti

Zubaidah dijelaskan bahwa dalam menjalankan sebuah perencanaan yang akan

dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi. Segala macam

kegiatan akan menjadi optimal apabila diperhatikan dalam segala hal untuk

mengerjakannya dan juga harus mengetahui wacana-wacana masa kini agar sesuai

dengan apa yang diinginkan. Perencanaan adalah sebuah jalan untuk menuju

kesuksesan. Dengan perencanaan semua akan berjalan sesuai dengan tujuan.23

Dari penjelasan di atas terlihat banyak penulis yang telah berusaha

mengungkapkan tentang manajemen tetapi sepanjang pengetahuan penulis belum

ada yang membahas tentang penerapan fungsi manajemen pada Gallery Rendang

Kokoci di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

menurut ekonomi Islam. Karena itulah dilakukan penelitian tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun yang menjadi

tempat penelitian ini adalah Gallery Rendang Kokoci di Kecamatan Guguak

22 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, op.cit., h. 77.
23Siti Zubaidah, Fungsi Perencanaan Terhadap Anggaran Pada PT. Pos Indonesia

(Persero) Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi Ekonomi Islam di Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2012), h. 34.
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Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, tepatnya di Jorong Koto

Kociak Kanagarian VII Koto Talago.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pemilik (pimpinan), manajer

produksi dan pemasaran, serta karyawan Gallery Rendang Kokoci.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan fungsi manajemen

pada Gallery Rendang Kokoci di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima

Puluh Kota Sumatera Barat menurut ekonomi Islam.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang,24 terdiri dari 1

orang pemilik (pimpinan) dan 1 orang manajer produksi dan pemasaran,

serta 9 orang karyawan Gallery Rendang Kokoci. Sedangkan sampel,

berhubung populasinya sedikit maka semua populasi dijadikan sampel (total

sampling).25

4. Sumber Data

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

pemilik (pimpinan), manajer produksi dan pemasaran, serta karyawan

Gallery Rendang Kokoci di Jorong Koto Kociak Kanagarian VII Koto

Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera

Barat.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-

literatur lain yang berhubungan dengan penelitian.26

24Zulfayetri, pemilik, wawancara, tanggal 3 Maret 2013 di Jorong Koto Kociak
Kanagarian VII  Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

25Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES,
1989), h. 152. Lihat juga: Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis
dalam Penelitian, (Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed 1, h. 186.

26Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian,
(Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed 1, h. 190.
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5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi

penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut.27

b. Wawancara yaitu suatu cara utuk mengumpulkan data dengan cara

mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dalam hal ini kepada

pimpinan, manajer produksi dan pemasaran, serta karyawan Gallery

Rendang Kokoci di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumatera Barat.28

c. Dokumentasi yaitu meminta data yang sudah didokumentasikan oleh

industri rumah tangga Gallery Rendang Kokoci di Kecamatan Guguk

Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.29

d. Kajian kepustakaan yaitu memperoleh data yang ada hubungannya

dengan permasalahan penelitian baik yang didapat dari buku-buku, hasil-

hasil seminar yang mempunyai hubungan terhadap penelitian ini.30

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis secara deskriptif

kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis

menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara

utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.31

27Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosakarya,
1996), Cet-7 h.125.

28Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan
Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed 1, Cet.2, h. 108.

29Lexy J. Moleong, loc.cit., h. 160.
30Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada), Ed. 1 Cet.1, h. 14.
31Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta: UIN-

MALIKI press, 2010), Cet. 2, h. 352.
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7. Metode Penulisan

a. Deduktif yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya

dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.32

b. Induktif yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya

dengan masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan kemudian diambil

suatu kesimpulan yang bersifat umum.33

c. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa

adanya.34

G. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan adalah

sebanyak lima bab. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami penelitiannya maka,

penulis memaparkan sistematika penulisan ke lima bab tersebut yaitu:

Bab I memaparkan pendahuluan yang mengandung latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Dalam bab ini secara umum dibicarakan tentang permasalahan penerapan fungsi

manajemen pada Gallery Rendang Kokoci di Kecamatan Guguak Kabupaten

Lima Puluh Kota Sumatera Barat menurut ekonomi Islam. Gambaran umum

tentang Gallery Rendang Kokoci akan dijelaskan pada bab II.

32Burhan Bungin, op.cit., h. 26.
33Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Ed. 1, cet.

10, h. 40.
34Adapun kejadian-kejadian khas adalah hal yang dinyatakan sebagai fakta, tetapi dalam

wujud hasil pengukuran hal itu disebut data, lihat Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian
Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 9.
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Dalam bab II ini akan diuraikan gambaran umum tentang Gallery Rendang

Kokoci di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

tepatnya di Jorong Koto Kociak Kanagarian VII Koto Talago. Bab ini meliputi

letak geografis dan demografisnya, sosial budaya dan adat istiadat, agama,

pendidikan dan ekonomi. Serta gambaran umum Gallery Rendang Kokoci

meliputi, sejarah, organisasi dan jenis-jenis produk yang dihasilkan. Fungsi

manajemen dalam Islam akan dijelaskan pada bab III.

Dalam bab III ini akan diuraikan tentang fungsi manajemen dalam

ekonomi Islam yaitu: pengertian manajemen dan fungsi manajemen dalam Islam,

bentuk-bentuk fungsi manajemen dalam Islam. Penerapan fungsi manajemen pada

Gallery Rendang Kokoci di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumatera Barat menurut ekonomi Islam akan dijelaskan pada bab IV.

Dalam bab IV ini akan diuraikan tentang penerapan fungsi manajemen

pada Gallery Rendang Kokoci di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumatera Barat, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap fungsi

manajemen pada Gallery Rendang Kokoci tersebut. Kesimpulan dan saran akan

dijelaskan pada bab V.

Bab V ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan

uraian pada bab-bab sebelumnya.


