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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA

A. Usaha

1. Pengertian Usaha

Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha adalah kegiatan

dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud

pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.16

Dalam Undang-Undang Nomor 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.17 Menurut Yusuf Qardhawi usaha

yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang

dilakukan mansusia baik dilakukan manusua, baik lewat gerak anggota tubuh

ataupun akan untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan

ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain.18

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu

usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di

16Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi
Ketiga, h. 46

17Ismail Solihin, Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, (Jakarta: Kencana,
2006), h. 27

18Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia
Husin,  (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 104
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dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban manusia,

menurut al-Syaibani dalam Adiwarman Azwar Karim mengatakan bahwa kerja

dan berusaha merupakan unsur utama dalam produksi mempunyai kedudukan

yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah

kepada Allah swt, dan karena hukumnya bekerja dan berusaha adalah wajib.19

Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan kurnia

Allah swt pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan

kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan

kuasai dengan baik.20

Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang mengupas tentang kewajiban manusia

untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan

hidup.21 Islam mempromosikan bekerja atau usaha sebagai kewajiban kedua

setelah shalat. Oleh karena itu apabila dilakukan dengan ikhlas, maka bekerja

atau berusaha itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Dengan berusaha

kita tidak saja menghidupi diri sendir, tetapi juga menghidupkan orang-orang

yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan

19Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo,
2004), Edisi I, h. 235

20 Ruqaiyah Waris Masqood, Harta dalam Islam, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003),
Edisi I, h. 66

21Husien Syahatan, Ekonom Rumah Tangga Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 62
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dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain

yang memerlukan.22

Hal ini sesuai dengan  tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial,

ekonomi yang bersifat peribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan

keluarga, sedangkan ekonomi yang bersifat sosial adalah memberantas

kemiskinanan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan.23

Individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk

memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah swt.

Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil resiko, manajemen yang tepat

merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh

seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.24

Sebagai Khalifah di muka bumi, manusia ditugaskan Allah mengelolah

langit dan bumi beserta semua isinya untuk kemasalahatan umat. Namun

ditegaskan-Nya bahwa tidak ada yang akan diperolah manusia kecuali hasil

usahanya sendiri.25 Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah

SWT :

22Ma’ruf Abdullah, Wirausaha Berbasis Syari’ah, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.
29

23Mawardi, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: UNRI Press, 2007), h. 6

24Muh Said, Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangan, (Pekanbaru:
UIN Suska Press, 2008), h. 8

25 Muhandis Natadiwirya, Etika Bisnis Islam, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 7
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Artinya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh
langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ingatlah ketika
Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan
darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau
dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS al-Baqarah: 29-30).26











Artinya : Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan
Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain)
beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya
kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan

26Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV Jumatul ‘Ali- Art,
2010), h. 6-7
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Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-
An’am: 165).27













Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-
cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah
mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah
?" (QS an-Nahl: 72).28




Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang
telah diusahakannya (QS an-Najm: 39).29








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. (QS al-
Mulk:15).30

27Ibid, h. 151

28Ibid, h. 275

29 Ibid, h. 528

30Ibid, h. 564
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Artinya: Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan
untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan
menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara
manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu
pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan
(QS Lukman: 20)31




Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku. (QS Adz Dzariyaat: 56).32

Dari beberapa ayat di atas, dapat dirangkai sebuah urutan pemahaman

yang berisi beberapa kunci, yakni manusia sebagai khalifah, dan salah satunya

peran manusia sebagai khalifah adalah mengolah segala yang ada di bumi dan

di langit. Menurut Antonio secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta

pengabdian atau ibadah dalam arti luas, untuk memenuhi tugas tersebut Allah

31Ibid, h. 414

32 Ibid, h. 524
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SWT memberikan manusia dua anugerah utama yaitu sistem kehidupan atau

manhaj al-hayah dan sarana kehidupan atau wasilah al-hayah guna

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Semua dikerjakan sebagai wujud

ibadah kepada-Nya.33

Manhaj al-hayah adalah suatu aturan kehidupan manusia yang

bersumber kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Aturan tersebut berbentuk

keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk

larangan melakukan atau sebaiknya meningalkan sesuatu. Aturan tersebut

dikenal sebagai hukum lima, yakni wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.

Aturan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang

hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa

dan raga), keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan, hal

tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer.

Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola wasilah al-hayah atau

segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk

kepentigan hidup manusia secara keseluruhan. Wasilah al-hayah ini dalam

bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya

yang berguna dalam kehidupan.

Sehubungan dengan itu, kewajiban melakukan usaha merupakan hal yang

mutlak bagi manusia. Salah satu wujud usaha adalah berkiprah dalam dunia

ekonomi dan bisnis yang didalamnya terkadung kegiatan mengelolah sumber

33Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia
Institute, 2000), h. 6
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daya alam. Sebab di dalam istilah ekonomi, segala yang ada di bumi dan di

langit disebut sumber daya alam.

Selanjutnya dikemukan bahwa kerja keras adalah modal utama dalam

berusaha. Al-Qur’an tidak memberikan peluang bagi seorang muslim untuk

menganggur sepanjang saat dalam kehidupan dunia ini. Ketika al-Qur’an

mengakui adanya dorongan-dorongan untuk melakukan aktivitas kerja dan

berusaha, ditekankan pula dorongan yang seharusnya lebih besar yakni

memperoleh “apa yang berada disisi Allah’. Didalam kehidupan di dunia

prinsip dasar yang ditekankan al-Qur’an adalah kerja dan kerja serta usaha.

Allah menjamin rezki seluruh makhluk hidup yang melata di atas bumi.

Berusaha dan bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang

pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan tidak

melupakan-Nya. Dengan berusaha dan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan

tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih

besar. Demikian pula, dengan bekerja dan berusaha individu bisa memenuhi

kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya dan berbuat baik

terhadap tetangganya. Maka tidak aneh jika kita menemukan nas-nas al-Qur’an

yang mengajak umatnya untuk berusaha dan bekerjadan menjadikannya bagian

dari ibadah dan jihad.34

34Yusuf Qardhawi, h. 107
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2. Prinsip Usaha

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman

sebagai seorang usahawan. Prinsip usaha tersebut yaitu:

1. Prinsip Tauhid

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita

kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan

apapun di dunia ini. Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu

mengesakan Allah. 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 ila ha il lallah (tidak

ada tuhan selain Allah).

Menurut Harun Nasution seperti yang dikutip Akhmad Mujahidin 35

bahwa al-Tuahid merupakan upaya mensucikan Allah dari persama dengan

makluh (al-Syirk). Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam

merupakan ibadah. Ibadah dalam arti  penghambaan manusia dan penyerahan

dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke- Maha esa-Nya

dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid, aktivitas usaha yang

kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata

untuk mencarai tujuan dan ridha-Nya.

2. Prinsip Keadilan (al’adl)

35Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, Edisi 1,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press,
2007), h. 124
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Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara

kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan

manusia untuk menunaikan kewajiban itu, dibidang usaha  untuk meningkatkan

ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan

kesejahteraan. Karena itu harta jangan sampai beredar pada segelintir orang

kaya, tetapi juga mereka yang membutuhkan.

3. Prinsip Tolong Menolong (al-Ta’awun)

Prinsip ta’awun berarti bantu membantu antara sesama seperti yang

dikutip dalam hadist berikut :

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a katanya, “ Sesungguhnya Rasulullah SAW.

Bersabda, “ Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak

boleh mendzalimi dan menyusahkan. Barang siapa yang memenuhi hajat

saudaranya, Allah pun akan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang

melapangkan satu kesusahan seorang muslim, Allah akan melapangkan satu

kesusahan diantara kesusahan-kesusahan dihari kiamat nanti. Barang siapa

yang menutup keaiban seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari

kiamat”. (H.R. Mutafaq’alaih)36

Bantu membantu ini diarahkan seseuai dengan tauhid, terutama dalam

upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini

menghendaki kaum muslim berada saling tolong menolong dalam kebaikan

dan ketakwaan. Memberikan peluang untuk bekerja dan berusaha serta

36 Muhammad Bin Kamal Khalid As-Suyuthi, Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam (Abu
Daud, Nasa’i, Tirmidzi Dan Ibnu Majah), Penerjemahan  Marsuki Sasaky, (Jakarta : Pustaka
Azzam, 2006), h. 205



31

memberikan suatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha kita kepada yang

membutuhkan seperti zakat, bersedekah.

4. Usaha yang Halal dan Barang yang Halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha

atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal guna

memperoleh  rezeki yang halal, memakan makanan yang halal, dan

menggunakan  rezeki secara halal pula.37 Sebagaimana disyariatkan dalam al-

Quran:









Artiya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu (QS al-Baqarah:168).38

Islam selalu menekankan agar kita setiap orang mencari nafkah dengan

halal, semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah

dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap

manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan

moral.

37Muhandis Natadiwirya,Op, Cit, h. 52

38 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV Jumatul ‘Ali- Art,
2010), h. 26
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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;39 Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu (QS an-Nisa:29)40

5. Berusaha Sesuai dengan Batas Kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja 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 menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu

hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia.

3. Tujuan Usaha

Dalam ajaran Islam, berusaha merupakan bagian ibadah yang bertujuan

untuk :

1. Memenuhi Kebutuhan Hidup

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan

berusaha untuk mencapai beberapa tujuan, yang pertama adalah memenuhi

39Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab
membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan

40 Departemen Agama RI,Op.Cip, h. 84



33

kebutuhan pribadi dan keluarga, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta,

dan menjaga tangan agar berada di atas, karena sebaik-baik apa yang kalian

makan adalah yang berasal dari usaha kalian sendiri. Hal ini seperti dikutip

dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 3528, 3529),

Nasa’i (no. 4461, 4462), Tirmidzi (no. 1358) dan Ibnu Majah no. (2990)

berikut :

Dari Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Sesungguhnya

sebaik-baik apa yang kalian makan adalah yang berasal dari usaha kalian”.41

Kebutuhan manusia dapat digolongkan kedalam tiga kategori primer

(dururiyah), skunder (bajiyah), dan tersier-pelengkap (kamaliya). Dalam

terminologi Islam “daruriyah” adalah kebutuhan yang secara mutlak tidak

dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat

mendasar, bersifat elastis bagi kehidupan manusia.42 Oleh karena itu, fardhu

‘ain bagi setiap muslim berusaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alami

yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer kehidupannya.

Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah

mendasar bagi manusia karena menyangkut soal  kehidupan sehari-hari dan

dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

41 Muhammad Bin Kamal Khalid As-Suyuthi, Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam (Abu
Daud, Nasa’i, Tirmidzi Dan Ibnu Majah), Penerjemahan Marsuki Sasaky, (Jakarta : Pustaka
Azzam, 2006), h. 225

42 Muh Said, Pengantar Ekonomi Islam; Dasar-Dasar dan Pengembangan, (Pekanbaru: UIN
Suska Press, 2008), h. 75
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Dampak diwajibkan berusaha  dan bekerja bagi individu oleh Islam

adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharap balas kasihan

orang lain. Mengemis tidak dibenarkan kecuali tiga kasus: menderita

kemiskinan yang melilit, memiliki hutang yang menjerat, dan menanggungi

beban yang melebihi kemampuan untuk menebus pembunuhan (diyah

murhiqah).43

2. Kemaslahan Keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera,

Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-

laki maupun perempuan, sesuai dengan profesinya masing-masing.44

3. Memakmurkan Bumi

Lebih daripada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat

diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Mememakmurkan bumi

adalah tujuan maqasidus syariah 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

hanya untuk tiga kepentingan. Kalau bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia

tidak akan ada.

a. Memakmurkan bumi, sebagaimana tertera  di dalam al-Quran “Dia telah

menciptakan kamu dari bumi (tanah) menjadikan kamu pemakmurnya”.

43Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemahan Zainal Arifin dan Dahlia
Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 10

44 Ibid
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Maksudnya manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan

memakmurkan dunia.

b. Menyembah Allah, sesuai dengan firman Allah: “Dan Aku tidak

menciptakan jin dan manusia melaikan supaya mereka menyembah-Ku”.

c. Khalifah Allah, sesuai dengan firman Allah: “Dan menjadikan kamu

khalifah di bumi-Nya, Maka Allah melihat bagaimana perbuatanmu”

4. Bekerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha

dan bekerja meskipun hasil usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh

keluarganya, atau oleh masyarakat. Meskipun tidak satupun dari makhluk

Allah termasuk hewan dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan

bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara

mendekat dari-Nya.45

B. Pengertian Produksi

Produksi adalah penciptaan atau penambahan faedah, bentuk, waktu

dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi

pemenuhan kebutuhan manusia46. Kegiatan produksi tentunya memerlukan

unsur-unsur yang dapat digunakan dalam proses produksi yang disebut faktor

produksi. Faktor produksi yang bisa digunakan dalam proses produksi menurut

45 Ibid, h.111

46 M. Fuad, Pengantar Bisnis, Cetakan ke-6 (jakarta ;PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006) h. 29
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Sinungan (2005:18) terdiri atas sumberdaya alam, tenaga kerja mansuia, modal

dan kewirausahaan.

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Merupakan Faktor produksi yang paling utama yang harus ada adalah

tanah yang mencakup lahan, bangunan, ruko dan tempat usaha itu dibangun

kemudian di tambah dengan bahan mentah yang menjadi sumber utama

yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan. Tanpa adanya tanah dan

sumber daya alam maka sebuah usaha yang bergerak dalam bidang

produksi tidak akan jalan dengan semestinya.

2. Tenaga Kerja

Adalah mereka yang menggunakan akal, pikiran dan tenaganya dalam

mengolah faktor yang pertama. Tenaga kerja adalah manusia yang di

pekerjakan dalam sebuah perusahaan atau badan usaha dengan tujuan

mencipatakan produk dan service jasa bagi calon konsumen yang

membutuhkan.  Kualifikasi tenaga kerja dalam ilmu ekonomi dibagi

menjadi tiga yaitu :

a) Tenaga Kerja Kasar

Adalah meraka yang memiliki skill kurang akan tetapi jasa mereka

sangat dibutuhkan dalam mengembangkan sebuah usaha. Tenga kerja

kasar ini dibagi menjadi dua yaitu : Tenaga kerjaa tidak terdidik dan
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berpendidikan rendah, pada umumnya akan menempati posisi paling

bawah dalam sebuah organisasi. Mislakan buruh dan pekerja gudang.

b) Tenaga Kerja Terampil

Memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga

kerja kasar. Yang menjadi tolak ukurnya biasanya tingkat kemampaun

dalam mengolah sebuah usaha dalam organisasi tentunya juga

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.  Posisi yang berada dalam tenaga

kerja terampil ini contohnya karyawan dan assisten yang membantu

manajer perusahaan dan gajinya juga lebih tinggi di bandingakan tenaga

kerja kasar.

c) Tenaga Kerja Terdidik

Adalah mereka yang memiliki keahlian, skill, soft skill dalam

sebuah bidang yang mereka sengaja tekuni dari awal. Contoh jabatang

yang terolong tenaga kerja terdidik adalah konsultan IM, Dokter, dan

orang-orang yang sudah menjadi pakar dalam sebuah bidang keilmuan.

3. Modal (Capital)

Merupakan faktor penting bagi setiap usaha yang akan berdiri karena

wajib hukumnya memiliki modal usaha sebagai landasan utama

bergeraknya usaha yang mereka lakukan. Kebanyakan mindset orang

ketika mendengar kata modal akan lari kesebuah alat tukar yaitu “Uang”,
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padahal modal dalam sebuah usaha diartikan sebagai keseluruhan aktiva

perusahaan yang dijadikan atau digunakan untuk mengoptimakan

pendapatan perusahaan.

4. Kewirausahaan

Merupakan faktor yang terakhir yang lebih mengarah pada

kemampuan yang dimiliki oleh seorang pengusaha dalam mengolah dan

mengembankan usahanya untuk mampu bersaing dan eksist dalam

menghadapi tantangan zaman dan kondisi ekonomi yang ada dalam sebuah

Negara.

Sedangkan proses produksi dapat ditinjau dari tiga segi47, yaitu :

1. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi barang atas dasar

aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya tanpa penumpukan

disuatu titik dalam proses. Pada umumnya industry yang cocok dengan

tipe ini adalah yang memiliki karakteristik yaitu output direncanakan

dalam jumlah besar, variasi atau jenis produk yang dihasilkan rendah dan

produk bersifat standard.

2. Proses produksi terputus-terputus adalah produk yang diproses dalam

kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses

produk ini. Perusahaan yang menggunakan tipe ini biasanya terdapat

47 47 M. Fuad, Pengantar Bisnis, Cetakan ke-6 (jakarta ;PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006) h. 31
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sekumpulan atau lebih komponen yang akan diproses atau menunggu

untuk diproses, sehingga lebih banyak memerlukan persediaan barang

dalam proses.

3. Proses produksi campuran merupakan penggabungan dari proses

produksi terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini digunakan

berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk

memanfaatkan kapasitas secara penuh.

C. Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses sosial manajerial di mana individu dan

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan

menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.

Definisi ini berdasarkan pada konsep inti, yaitu : kebutuhan, keinginan dan

permintaan; pasar, pemasaran dan pemasar.

Tujuan Pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan

sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan

keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan

sendirinya. Idealnya pemasaran menyebabkan pelanggan siap membeli

sehingga yang harus difikirkan selanjutnya adalah bagaimana membuat

produk tersebut tersedia

Pemasaran adalah keseluruhan intern yang berhubungan dengan

kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan
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memuaskan kebutuhan pembeli baik pembeli yang ada maupun pembeli yang

potensial.48

Jerome Mc-Carthy dalam Fandy Tjiptono (2004) merumuskan bauran

pemasaran menjadi 4 P (Product, Price, Promotion dan Place).

1. Product (Produk).

Merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk

mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan.

Produk disini bisa berupa apa saja (baik yang berwujud fisik maupun

tidak) yang dapat ditawarkan kepada pelanggan potensial untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginan tertentu. Produk merupakan semua yang

ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh dan digunakan atau

dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berupa

fisik, jasa, orang, organisasi dan ide.

2. Price (Harga)

Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti

tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran dan tingkat diskriminasi

harga diantara berbagai kelompok pelanggan. Harga menggambarkan

besarnya rupiah yang harus dikeluarkan seorang konsumen untuk

memperoleh suatu produk dan hendaknya harga akan dapat terjangkau

oleh konsumen.

48Philip Kotler. Manajemen Pemasaran; Analisa, Perencanaan, Implementasi dan
Pengendalian. Jilid I, edisi kedelapan, (Salemba Empat, Jakarta, 1995), h. 15
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3. Promotion (Promosi)

Bauran promosi meliputi berbagai metode, yaitu Iklan, Promosi

Penjualan, Penjualan Tatap Muka dan Hubungan Masyarakat.

Menggambarkan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam

rangka menjual produk ke konsumen.

4. Saluran Distribusi ( Place )

Merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses

terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat dimana produk tersedia dalam

sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen

dapat dengan mudah memperoleh suatu produk.


