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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, semua telah diatur dalam Al-Qur’an.

Termasuk juga kewajiban dalam bekerja mencari rezeki yang berkah. Cara

mendapatkan rezeki yang berkah dengan cara tidak melanggar syariat-syariat yang

mengacu terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Swt.

Abdullah Bin Mas’ud R.A meriwayatkan bahwa Rasullah saw bersabda :

“Berusaha dalam mendapatkkan rezeki yang halal adalah kewajiban setelah

kewajiban”. Atau dengan kata lain bahwa bekerja untuk mendapatkan yang halal

adalah kewajiban agama yang kedua setelah kewajiban pokok dari agama, seperti

shalat, zakat, puasa, dan haji.1

Hukum yang dianjurkan oleh Islam agar manusia berusaha untuk

menghasilkan dan mendapatkan kebutuhan hidupnya merupakan hal yang tidak

dapat disangkal.2 Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Jumu’ah, ayat

10:








1 Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta :  Kencana Prenada Media
Group,  2006), Cet. Ke- 1 h. 131.

2 Muhammad Nejatullah Shiddiqi, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, (Jakarta : Bumi
Aksara, 1991), h. 15.
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Artinya : “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu

dibumi; carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar

kamu beruntung” (Al-Jumu’ah (62) : 10).

Ayat di atas  menjelaskan tentang setelah selesai melaksanakan shalat,

boleh bertebaran dimuka bumi melaksanakan urusan duniawi, sesudah

menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Bekerja mencari rezeki yang halal,

dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia terutama dalam bidang ekonomi.

Menurut Imam Al-Qhozali, “Kebutuhan (hajat) adalah keinginan manusia

untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan

kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya.3 Semua manusia mempunyai

kebutuhan yang beraneka ragam dan  ini harus dipenuhi, yaitu berupa kebutuhan

sandang, pangan dan papan.4 Didalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan

dan papan tersebut manusia diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan konsep  kerja

dalam Islam.

Paradigma yang dikembangkan dalam konsep kerja dalam Islam mengarah

kepada pengertian kebaikan (thoyib) yang meliputi materinya itu sendiri, cara

perolehan dan cara pemanfaatannya.5 Kerja merupakan unsur utama produksi

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang

pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, dan karenanya hukum bekerja adalah

wajib. Di sisi lain kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian,

3 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana
Prenada    Media Group, 2007), h. 69.

4 Bukhari Alma, Dasar-Dasar Etika Bisnis Dalam Islam, (Bandung : Alfa Beta,  2003),
Cet. Ke-3, h. 93.

5 Faisal Badroen dkk, loc.cit.
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termasuk proses produksi, konsumsi dan distribusi yang berimplikasi secara

makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.6

Islam memberikan keleluasaan kepada kita untuk menjalankan usaha

ekonomi perdagangan atau bisnis apapun sepanjang bisnis (perdagangan) itu tidak

termasuk yang diharamkan oleh syariah Islam.7 Usaha ekonomi perdagangan yang

tidak baik harus dihindari untuk mendapatkan rezeki yang halal, di dalam mencari

rezeki yang halal manusia bisa mendapatkan dengan mengelola sumber daya alam

di muka bumi.

Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak demi memenuhi

kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah dapat memanfaatkan

sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya.8 Dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya manusia bekerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya,

misalnya saja seseorang yang menjadi wirausaha, karena sekarang ini wirausaha

merupakan fenomena yang paling populer dan bahkan telah menjadi pola baru di

kalangan masyarakat.

Wirausaha sebagai padanan entrepreneur adalah orang yang berani

membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri.9 Berwirausaha dapat

dilakukan dengan membuka usaha kecil atau mikro. Usaha kecil adalah bentuk

6 Muh. Said HM, Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-Dasar dan Pengembangan,,
(Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 42.

7 Ma’ruf Abdullah, Wirausaha Berbasis Syariah, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), h.
1.

8 Mawardi, Ekonomi Islam, ( Pekanbaru : Alaf Riau Graham UNRI Press, 2007),  h. 5.

9 Ma’aruf Abdullah, op.cit., h. 30.



4

usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan batas kemampuan yang terbatas

pula.10

Usaha kecil yang lebih banyak dilaksanakan oleh masyarakat untuk

memulai usaha ini, hal ini dikarenakan modal awal yang diperlukan tidak terlalu

banyak. Begitu pula dengan ibu-ibu yang ada di Desa Tanjung Berulak.Ibu-ibu di

Desa Tanjung Berulak membuka usaha makanan kue Palito Daun. Kue palito

Daun ini adalah makanan khas Riau khususnya daerah Kabupaten Kampar. Kue

Palito Daun ini masih menjadi makanan unggulan khas Kabupaten Kampar, kue

Palito Daun ini pernah menjadi icon dalam acara ulang tahun Kabupaten Kampar

yang ke 63, dan telah memecahkan rekor muri makanan tradisional. Daerah

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar memiliki adat budaya yang unik,

Kabupaten Kampar didominasi oleh orang melayu atau yang biasa di sapa dengan

sebutan orang ocu, masyarakat yang sangat memegang teguh adat budaya

(fanatic) dan juga banyak mempunyai makanan tradisional, seperti Lopek Bugi,

Roti Jalo, Palito Daun, dan Paniagham.

Kue Palito Daun bahan utama nya adalah tepung beras, bentuknya persegi

dan dibungkus dengan daun pisang atau bisa juga daun pandan. Disebut kue Palito

Daun karena ketika dibuka daun pisangnya, maka terlihat seperti sumbu lampu

pada bagian bawahnya. Sumbu ini terbuat dari gula enau yang dipotong–potong.11

10 Amirullah dan Imam Hardjanto, Pengantar Bisnis, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), h.
80.

11 http://kampoeng13.blogspot.com/2013/02/kue-Palito-Daun.html diakses pada tanggal
09 November 2013.



5

Berdasarkan observasi awal di lokasi penelitian yang penulis lakukan, di

desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, ada beberapa

orang kaum ibu-ibu yang sudah ikut melaksanakan usaha kue Palito Daun ini.

Kaum ibu-ibu ini menjual kue palito daun tersebut ke warung-warung dipasar,

kantin-kantin di sekolah, dan mereka juga mendapatkan pesanan dari para

masyarakat di Desa Tanjung Berulak dan dari masyarakat lainnya. Usaha ini

adalah usaha rumah tangga, usaha yang hanya dilakukan dirumah saja, tidak

memerlukan waktu yang banyak sehingga sangat cocok untuk usaha kaum

perempuan karena bagi setiap perempuan yang menekuni usaha ini tidak harus

melepaskan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Melihat adanya usaha ini

kaum ibu-ibu ini menjadikan usaha kue Palito Daun sebagai usaha tambahan

untuk mencari uang atau mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup

mereka dan saling membantu sesama manusia yang membutuhkan.12

Salah seorang pengusaha kue Palito Daun yang bernama bu Baiti yang

berada di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, ia

bekerja dengan memanfaatkan keahliannya dalam membuat kue Palito Daun.

Menurut ibu Baiti usaha kue palito daun ini dapat meningkatkan ekonomi

keluarganya. Namun berdasarkan pengamatan penulis kondisi ekonomi keluarga

bu Baiti masih sederhana, sehingga penulis tertarik untuk melihat apa saja

kontribusi yang didapat untuk ibu Baiti dan ibu lainnya dari usaha kue palito

12 Baiti ( Pengusaha Kue Palito Daun ), Wawancara,  10 November 2013.



6

daun. Hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah, fasilitas keluarga, dan pakaian

masih sederhana.13

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pengusaha kue Palito

Daun lainnya yang bernama Bu Idar, sudah 5 tahun menggeluti usaha menjual kue

Palito Daun. Ia mampu menghidupi keluarganya dengan usaha ini. Bu Idar

berjualan di pasar-pasar yang berada disekitar Desa Tanjung Berulak Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar.14 Ia mempunyai dua orang karyawan yang terlibat

dalam pembuatan kue Palito Daun dan dua orang pekerja nya itu awalnya mereka

tidak mempunyai pekerjaan.15

Berdasarkan uraian dan fenomena-fenomena di atas maka penulis tertarik

melakukan penelitian yang berjudul : “KONTRIBUSI USAHA KUE PALITO

DAUN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DITINJAU

DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Tanjung Berulak

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak

menyimpang dari topik yang dibicarakan serta memperoleh pembahasan lebih

lanjut, maka penulis membatasi masalah ini dengan hanya membahas masalah

Kontribusi Usaha Kue Palito Daun Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga

Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

13 Ibid.

14 Idar ( Pengusaha Kue Palito Daun ), Wawancara,  15 April 2014.

15 Rina, Karyawan, Wawancara,  15 April 2014.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang diteliti dapat

dirumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimana kontribusi usaha Palito Daun dalam meningkatkan ekonomi

keluarga?

b. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi usaha kue Palito

Daun dalam meningkatkan ekonomi keluarga?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

a. Untuk mengetahui kontribusi usaha kue Palito Daun dalam

meningkatkan ekonomi keluarga.

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha kue Palito

Daun dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam

bidang Ekonomi Islam.

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam

hal usaha kue Palito Daun.
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c. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, terutama dalam

bidang Kontribusi Usaha Kue Palito Daun Dalam Meningkatkan

Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Berulak Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar. Alasan peneliti memilih tempat ini adalah

karena di Desa Tanjung Berulak usaha Kue Palito Daun memiliki potensi

yang baik.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Adapun

subjek dalam penelitian ini adalah para ibu-ibu sebagai

pembuat/pengusaha kue palito daun dan karyawan usaha kue Palito Daun

di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Objek pada penelitian ini adalah kontribusi usaha kue Palito Daun

dalam meningkatkan ekonomi keluarga ditinjau dari ekonomi Islam di

Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah total keseluruhan dari subjek yang akan diteliti.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Adapun yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah 15 orang yang terdiri dari  6 orang

para ibu-ibu yang berprofesi sebagai pembuat/pengusaha kue Palito Daun
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dan 9 orang karyawan usaha kue Palito Daun. Dikarenakan populasinya

sedikit maka semua populasi dijadikan subjek penelitian. Dalam

pengambilan sampel penulis menggunakan teknik total sampling.

4. Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta

yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya,

relevan dan lengkap. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui

key informan dan observasi/tinjauan langsung kelokasi penelitian,

wawancara, dan angket dari pengusaha kue Palito Daun di Desa

Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang terkait, serta

buku-buku literatur yang dapat membantu penelitian ini guna

melengkapi data-data.

5. Metode Pengumpulan Data

Ada empat metode yang akan dipakai dalam melakukan penelitian

ini :

a. Observasi merupakan peneliti langsung mengamati keadaan di Desa

Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
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b. Wawancara merupakan peneliti mengadakan tanya jawab secara

langsung dengan responden tentang objek penelitian untuk

memperoleh gambaran tentang kontribusi usaha kue palito daun di

Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

c. Kuesioner (angket) merupakan peneliti membuat pertanyaan tertulis

kepada responden, yaitu para ibu-ibu sebagai pembuat/pengusaha kue

Palito Daun dan karyawan pada usaha kue Palito Daun di Desa

Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

d. Studi pustaka yaitu peneliti mengambil buku-buku referensi yang ada

kaitannya dengan persoalan yang sedang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana kontribusi usaha kue Palito Daun

dalam meningkatkan ekonomi keluarga ditinjau dari Ekonomi Islam di

Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Analisa

yang digunakan peneliti adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu

suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai

kontribusi usaha kue palito daun dalam meningkatan ekonomi keluarga di

Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar,

berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam

bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan

dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk

menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap

hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran.
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7. Metode Penulisan

Untuk mengelola dan menganalis data yang telah terkumpul

penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan

menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil

kesimpulan secara khusus.

b. Metode induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan

menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil

kesimpulan secara umum.

c. Metode deskriktif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan

secara utuh dan apa adanya tampa mengurangi atau menambah

sedikitpun.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis terhadap skripsi ini,

maka disusun sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian serta sistematika penulisan.
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BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum lokasi

penelitian yang meliputi keadaan Geografis, keadaan Demografis,

Pendidikan dan Agama, serta Sosial dan Ekonomi masyarakat.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas tinjauan teoritis tentang usaha dalam

ekonomi Islam meliputi, pengertian usaha, jenis-jenis usaha, dalil-

dalil berusaha atau bekerja, tujuan usaha dalam Islam, pengertian

kue Palito Daun,.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yaitu

menganalisa tentang kontribusi usaha kue Palito Daun dalam

meningkatkan ekonomi keluarga, dan tinjauan ekonomi Islam

terhadap kontribusi usaha kue Palito Daun dalam meningkatkan

ekonomi keluarga.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran tentang hasil penelitian.


