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ABSTRAK
Home berarti rumah atau tempat tinggal. Sedangkan Industry, merupakan
kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang yang bermutu
tinggi dalam penggunaannya atau bisa dikatakan sebagai kerajinan. Home
industry merupakan semua kegiatan ekonomi berupa pengolah barang menjadi
bernilai tinggi untuk penggunanya, termasuk rancangan bangunan yang dilakukan
oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah seperti industri rumah
tangga. Dengan harapan industri rumah tangga ini dapat membantu perekonomian
keluarga. Industri rumah tangga biasanya di jalankan oleh ibu rumah tangga dan
beberapa karyawan industri tersebut. Meskipun usaha kecil ini sudah berada
ditengah-tengah masyarakat namun berdasarkan pengamatan dan data yang ada,
dengan adanya home industry ini dapat dikatakan belum secara maksimal dalam
merekrut karyawan dari masyarakat sekitar.
Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana home industry
pengolahan kerajinan kulit dalam meningkatkan pendapatan buruh dan
Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran home industry pengolahan
kerajinan kulit dalam meningkatkan pendapatan buruh. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh home industry pengolahan kerajinan kulit dalam
meningkatkan pendapatan buruh dan Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap
kegiatan usaha tersebut.
Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis
menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis juga
menggunakan penelitian kepustakaan sebagai data pendukung penulis. Sumber
data yang dipakai penulis yaitu data primer data yang diperoleh dari pemilik dan
karyawan usaha tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari referensireferensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil yang
didapatkan oleh penulis bahwa home industry ini berpengaruh terhadap
peningkatan pendapatan.
Adapun hasil dari penelitian di lapangan maka dapat diambil kesimpulan
bahwa selain pendapatan dari bagi hasil yang dihasilkan oleh buruh terdapat pula
pendapatan diluar gaji dan uang konsumsi bagi buruhnya untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Adapun pengaruh home industry ini adalah membantu
perekonomian keluarga dan meningkatkan pendapatan. Berdasarkan tinjauan
ekonomi Islam bahwa usaha kerajinan kulit ini tidak terdapat praktek riba didalam
nya serta dalam proses pembuatan kerajinan kulit ini sudah sesuai dengan prinsipprinsip ekonomi Islam dan tidak menimbulkan limbah kepada masyarakat
sekitarnya lalu dalam jam kerja buruh yang sudah sesuai dengan jam kerja pada
umunya.

Kata kunci : Home Industry, Pendapatan, Ekonomi Islam.
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MOTTO

أ
َّ ض ِم
ض ََ أٱبخَ ُغُا ِمه فَ أ
َّ ج ٱن
ِٱّلل
ِ َ ضي
ِ ُفَئ ِ َذا ق
ِ صهَ ُٰةُ فَٲوخَ ِشسَُا فِي ٱۡلَ أز
َّ ََ أٱذ ُكسَُا
ٗ ِٱّللَ َكث
٠١ ُُن
َ يسا نَّ َعهَّ ُكمأ حُ أفهِح
Artinya : “Apabila saat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dibumi; dan
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu
beruntung”.1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an), h. 554.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Judul penelitian ini adalah “Analisis Home Industry Pengolahan
Kerajinan Kulit Dalam Meningkatkan Pendapatan Menurut Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Pada UKM Ramando Kerajinan Kulit Bandar Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Study sebagai
kerangka awal untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, terlebih
dahulu akan diuraikan secara garis besar beberapa istilah yang berhubungan
dengan judul penelitian ini.
1.

Analisis
Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan
penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.2

2.

Home Industry
Home industry adalah semua kegiatan ekonomi berupa pengolah barang
menjadi bernilai tinggi untuk penggunanya, termasuk rancangan bangunan
yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah
seperti industri rumah tangga. 3

2

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2011), h. 58.
3
Henry Prastyanto, Perlindungan Sungai Pekalongan Dari Pencemaran Akibat Kegiatan
Home Industry di Kota Pekalongan, e-jurnal.uajy/2907/2/1HK09147.pdf

1

2

3.

Pengolahan
Pengolahan

atau mengelola adalah mengerjakan, mengurus, dan

menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah
manajemen.4
4.

Kerajinan Kulit
Kerajinan merupakan hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau
kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui
keterampilan tangan. Jadi kerajinan kulit adalah kerajinan yang
menggunakan bahan baku kulit yang sudah dimasak, kulit mentah atau
sintesis. 5

5.

Pendapatan
Pendapatan adalah hasil yang diperoleh pengrajin dari selisih antara total
penerimaan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan selama
proses produksi.6

6.

Ekonomi Islam
Ekonomi islam menurut Muhammad Bin Abdullah Al Arabi dalam At
Tariqi adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita
ambil dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi

4

M Anton Athoillah, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 109.
Riadila Vita Erawati dan Kirwani,Kontribusi Industri Kerajinan Kulit Bagi Pendapatan
Tenaga Kerja di Kabupaten Magetan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya
6
Yanti Sale, Analisis Pendapatan Usaha Pengrajin Gula Aren di Desa Tulo’a Kecamatan
Bulango Utara Kabupaten Bone Bulango, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan
Daerah. Vol. 1 No.4, April-Juni 2014, h. 222.
5

2

3

ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan
mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.7

B. Alasan Memilih Judul
Adapun dipilihnya judul penelitian Analisis Home Industry Pengolahan
Kerajinan Kulit Dalam Meningkatkan Pendapatan Menurut Perspektif
Ekonomi Islam ini, yaitu dengan alasan sebagai berikut :
1.

Alasan Objektif
Alasan penulis judul ini dikarenakan banyaknya penghobi seni olahan dari
kerajinan kulit yang mengakibatkan permintaan kerajinan kulit terus
meningkat dalam hal memberikan banyak kontribusi bagi perekonomian.
Namun jika dilihat dari teori dan praktek usaha ini memiliki ketimpangan.
Dimana usaha ini belum terorganisir dan terarah, padahal jika dilihat usaha
ini dapat memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat Lampung
dikarenakan usaha ini hanya ada satu-satunya home industry kerajinan
kulit yang memiliki nilai seni tinggi diprovinsi Lampung.

2.

Alasan Subjektif
Permasalahan dalam skripsi ini merupakan salah satu kajian bidang dan
spesialisasi keilmuan yang penulis pelajari di Jurusan Ekonomi Syariah,
maka dari itu penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan.
Dengan didukungnya ketersediaan primer maupun sekunder dan jurnaljurnal terkait dalam penelitian ini, lalu penulis memiliki kemudahan dalam
menjangkau akses letak objek penelitian yang mudah dijangkau.
7

Hakim Lukman, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012),h. 10.

3

4

C. Latar Belakang Masalah
Kemiskinan dimasyarakat banyak terjadi disekitar kita faktor utamanya
adalah tidak meratanya lapangan kerja yang didapatkan oleh masyarakat.
Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan ini dikarenakan masyarakatnya yang
banyak dan tingkat lapangan kerja yang tidak sebanyak masyarakatnya, jika
masyarakatnya tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan lalu
bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Maka sangat perlunya
pengetahuan Usaha Kecil dan Menengah bagi masyarakat agar masyarakat
mengetahui manfaat dari Usaha Kecil dan Menengah yang dapat meningkatkan
pendapatan dan memenuhi kebutuhan mereka, Usaha Kecil dan Menengah ini
juga dapat menyerap tenaga kerja tetapi tidak sebanyak tenaga kerja dipabrik
hal ini disebabkan karena masih minimnya pemesan dan menyebabkan
pendapatan yang didapatkan labil.
Usaha Kecil dan Menengah termasuk industri kerajinan dan industri
rumah tangga dikembangkan untuk memperluas kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha. Peningkatan pendapatan yang lebih merata serta dalam
jangka panjang dapat berperan sebagai basis dalam upaya mencapai
kemandirian ekonomi. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah perlu
dilakukan untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi yang produktif,
dengan adanya Usaha Kecil dan Menengah dapat membantu perluasan kerja
dan pengentasan kemiskinan sehingga diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat sekitar. Salah satu upaya untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat dengan adanya home industry yang bergerak dalam

4

5

skala kecil dari tenaga kerja yang bukan profesional, modal yang kecil, dan
produksi hanya secara musiman. Mereka dapat membuat usaha tersebut dengan
meminjam ke bank ataupun meminjam ke sanak saudaranya.
Dengan harapan industri rumah tangga

ini

dapat membantu

perekonomian keluarga. Industri rumah tangga biasanya di jalankan oleh ibu
rumah tangga, dan beberapa karyawan industri tersebut. Adapula menjadi
karyawan industri ini adalah anggota keluarga itu sendiri ataupun tetangga
sekitar dan jumlah berkisar 3 sampai 8 orang. Keberadaan industri kecil
diharapkan adanya perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat
yang berlanjut untuk berkembang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan
hidup. Dalam menimbulkan tatanan sosial yang baru yaitu kelompok
masyarakat industri mikro dengan intelegensia sosial. 8Peningkatan daya saing
UKM melalui : (1) Pameran dan promosi produk-produk unggulan Provinsi
Lampung baik di dalam Provinsi maupun di Luar Provinsi Lampung, dengan
memfasilitasi melalui Lembaga Layanan Pemasaran yaitu Paviliun Provinsi di
Gedung Smesco. (2) Pengembangan kemitraan bagi UKM. (3) Penumbuhan
wirausaha baru melalui pelatihan, memfasilitasi bagi yang ingin mendapatkan
bantuan permodalan dari Kemenkop UKM RI, dan pengembangan jaringan
pemasaran produk-produk UKM melalui sistem online. (4) Pengoperasian
Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang berada di Kawasan PKOR
Wayhalim Bandar Lampung yang diharapkan menjadi suatu tempat incubator
bisnis bagi para UKM yang ada di Provinsi Lampung untuk mengembangkan
8

Riski Ananda ”peran home industri dalam meningkatkan ekonomi keluarga (studi kasus
home industry keripik dikelurahan kubu gadang)”, JPM FISIP, Vol. 3 No. 2(Oktober) 2016.
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usahanya. (5) Mengadakan festival tapis kreatif (Tapis Evolution) yang
bertujuan untuk memperkenalkan produk UKM khususnya tapis untuk lebih
memasyarakat di Provinsi Lampung. 9
Dengan adanya peningkatan daya saing Usaha Kecil dan Menengah
diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya peran pemerintah dalam
mendukung adanya Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung itu dapat
membantu para pelaku usaha supaya lebih meningkatkan lagi usahanya dan
dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya lalu menjadi contoh bagi para
masyarakat lainnya agar mengikuti jejak para pelaku usaha dalam membuka
Usaha Kecil dan Menengah. Diharapkan dengan adanya peningkatan daya
saing ini Usaha Kecil dan Menengah dapat lebih berkembang dan lebih dikenal
luas oleh seluruh masyarakatbaik yang berada di Lampung danyang berada
diluar Lampung juga dapat mengenal hasil Usaha Kecil dan Menengah yang
berada di Provinsi Lampung melalui pameran yang diadakan pemerintah
daerah dan seluruh para pelaku usaha dapat mengikuti pameran tersebut agar
semua hasil kerajinan dapat dilihat dan diketahui oleh semua kalangan bahwa
di Provinsi Lampung juga memiliki hasil kerajinan yang tak kalah menarik
dibandingkan dengan kota lainnya.
Sektor industri di Kabupaten Lampung Tengah diyakini sebagai sektor
yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju
kemajuan. Produk-produk industrial selalu memiliki "dasar tukar" (term of
trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta mampu menciptakan nilai
9

Mario Gipaya, Kinerja Pembangunan Koperasi dan Umkm di Provinsi Lampung, Jurnal
UKM, (1 April 2018).

6

7

tambah yang besar dibanding produk-produk sektor lain. Sejalan dengan hal
tersebut, maka peran sektor industri pengolahan semakin penting, sehingga
sektor industri pengolahan mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin
(Leading Sector) di sektor industri secara umum.10
Namun dari sebagian banyak Usaha Kecil dan Menengah atau Industri
Kecil Menengah yang terdapat di Lampung Tengah hanya Usaha Kecil dan
Menengah kerajinan kulit yang hanya ada satu-satunya di Provinsi Lampung.
Dalam hal ini kerajinan kulit tersebut terletak diJalan. Sultan Agung, Bandar
Jaya Barat No.02 RT 03, Lingkungan 2, Kecamatan Terbanggi Besar,
Kabupaten Lampung Tengah. Perkembangan kerajinan kulit ini sudah
berlangsung sejak lama, sehingga keberlangsungan industri rumahan ini
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dalam meningkatan pendapatan.
Kerajinan kulit ini didirikan oleh Pawirda Marzuky dengan nama “Ramando”
kerajinan kulit atas binaan dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung
Tengah. Pada tahun 2014 usaha ini dibuka dan pada Tahun 2015 usaha ini
diresmikan oleh Bupati Lampung Tengah yaitu Loekman Djoyosoemarto.
Usaha kerajinan kulit ini baru ada di Lampung Tengah yang mampu
memproduksi olahan dari kulit, menurut data yang diperoleh Pringsewu juga
terdapat kerajinan kulit namun saja mereka hanya memasarkan produk bukan
memproduksi produk kerajinan kulit seperti “Ramando” kerajinan kulit yang
ada di Lampung Tengah.

10

Dumairy, Perekonomian Indonesia. (Jakarta: Erlangga, 1996).
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Usaha ini memiliki karyawan berjumlah 5 orang buruh target
pemasaran kerajinan kulit ini adalah pegawai yang memiliki ekonomi
menengah hingga keatas. Industri kerajinan kulit Ramando ini dapat
menciptakan lapangan usaha dan kesempatan kerja serta pengembangan nya
menunjang pembangunan keseluruhan industri kecil kerajinan kulit khusus nya
di Provinsi Lampung. Industri kerajinan kulit Ramando diharapkan mampu
berkembang menjadi usaha yang mandiri dan mampu membuka lapangan
pekerjaan di desa. Dengan berkembambangnya industri di pedesaan mampu
mengurangi laju urbanisasi penduduk desa ke kota. 11
Adapula bahan baku yang digunakan sementara dalam memproduksi
kerajinan kulit ini adalah kulit sapi dan domba yang didapat dari Cibaduyut
(Bandung) Pulau Jawa untuk memenuhi permintaan konsumen, untuk kedepan
nya pemilik akan menggunakan segala jenis kulit hewan. Namun disini
Ramando memiliki permasalahan dalam usahanya yakni sulitnya mendapatkan
bahan baku kulit dikarenakan di Lampung belum ada sentra penyamakan kulit
melainkan didapatkan dari Pulau Jawa, untuk itu pemilik harus jauh-jauh ke
Pulau Jawa untuk mendapatkan kulit tersebut yang akan digunakan sebagai
bahan baku dari Kerajinan Kulit tersebut. Ada juga permasalahan yang sering
dihadapi oleh kerajinan kulit ini yakni naik turunnya tingkat pesenanan pada
kerajinan kulit ini yang mempengaruhi dari omset dari kerajinan kulit ini
sehingga berbagai cara sudah dilakukan oleh kerajinan kulit ini dalam
meningkatkan pesanannya namun tetap saja masih labilnya pemesan di era
11

Pawirda Marzuky, Wawancara dengan Penulis, Usaha Kerajinan Kulit, Lampung
Tengah,11 November 2019.
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sekarang ini sehingga pemilik harus terus berinovasi dalam kerajinan kulit ini
agar usahanya dapat terus bertahan dan berkembang.
Dampak yang dihasilkan dari permasalahan diatas akan mempengaruhi
dari tingkat pesanan pelanggan dan juga omset yang didapatkan oleh kerajinan
kulit ini yang akan secara tidak langsung akan berdampak pula pada
pendapatan buruhnya. Jika bahan baku sulit didapatkan dilampung maka
pemesan harus menunggu pesanan dalam waktu yang lumayan untuk
mendapatkan pesanan nya yang akan dikhawatirkan oleh pemilik akan kabur
dan tidak ingin memesan kembali, dan jika pesanan dari kerajinan kulit ini
tetap labil maka dipastikan kerajinan kulit ini akan mendapatkan omset yang
biasa-biasa saja dan juga pendapatan buruh yang segitu saja walaupun ada
peningkatan namun tidak terlalu banyak.
Upah atau gaji dalam dunia kerja sangat dibutuhkan untuk memenuhi
standar kehidupan layak dengan bekerja maka manusia dapat mendapatkan
upah atau gaji dalam kerajinan kulit Ramando ini sistem yang digunakan dalam
pengupahan nya adalah menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati
oleh pemilik dan juga buruh sehingga upah akan diberikan sesuai apa yang
buruh tersebut kerjakan. Bentuk pengupahan bagi pekerja/buruh itu sebagai
berikut: upah pekerja tetap dibayarkan secara bulanan, upah pekerja harian
lepas dibayarkan setiap minggu atau dua minggu sekali tergantung pada
perjanjian yang pembayarannya berdasarkan hari kehadiran pekerja/buruh,
upah pekerja/buruh borongan dibayarkan setiap minggu atau berdasarkan hasil
prestasi yang dicapai oleh pekerja baik secara perongan atau kelompok. Dan

9
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kerajinan kulit ini dalam mengupah karyawannya menggunakan sistem
pengupahan yang dibayarkan secara bulanan sesuai dari hasil kerajinan kulit
yang buruh tersebut produksi dalam waktu per-bulan.
Dalam Standar Kebutuhan Hidup Layak yakni standar kebutuhan
seorang pekerja atau buruh untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan.
Standar kebutuhan hidup layak ini juga menjadi acuan dasar dalam menetapkan
upah minimum. Upah minimun daerah pada umumnya ditetapkan oleh
gubernur berdasarkan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi di daerah tersebut. Tujuan ditetapkannya standar kehidupan hidup
layak yang berpengaruh pada penetapan upah minimum adalah agar
melindungi dan memenuhi hak pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya.
Dengan adanya industri kulit ini diharapakan dapat membangkitkan
usaha kecil di Kabupaten Lampung Tengah. Industri kerajinan kulit ini
memiliki kontribusi yang cukup penting bagi pendapatan masyarakat yang
berpenghasilan dari usaha tersebut maupun bagi pemerintah daerah yang telah
membina dan mensuport usaha ini agar dapat diikut sertakan dalam berbagai
pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerahdan dapat membantu
penyerapan tenaga kerja yang berada di Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi
Besar Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan permasalahan-permasalahan
tersebut peneliti ingin meneliti lebih dalam agar menemukan hasil yang valid
mengenai bagaimana pengaruh home industry terhadap tingkat pendapatan.
Untuk itu berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan
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penelitian yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiyah berbentuk skripsi
dengan judul “Analisis Home Industry Pengolahan Kerajinan Kulit Dalam
Meningkatkan Pendapatan Buruh Menurut Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Pada UKM Ramando Kerajinan Kulit Bandar Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)“

D. Fokus Penelitian
Dalam

penelitian

yang

akan

dilakukan,

agar

tidak

melebar

permasalahannya maka penulis membatasi masalah yaitu Analisis Home
Industry Terhadap Peningkatan Pendapatan Buruh Menurut Perspektif
Ekonomi Islam di Sentra Pengolahan Ramando Kerajinan Kulit Bandar Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan dilengkapi
data tempat dan buruh dari Kerajinan Kulit Tersebut.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah
penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana home industry pengolahan kerajinan kulit dalam meningkatkan
pendapatan buruh ?

2.

Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran home industry
pengolahan kerajinan kulit dalam meningkatkan pendapatan buruh ?
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F. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1.

Untuk mengetahui home industry pengolahan kerajinan kulit tersebut dapat
memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan buruh yang
bersangkutan.

2.

Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap peran home industry
pengolahan kerajinan kulit dalam meningkatkan pendapatan buruh yang
bersangkutan.

G. Manfaat Penelitian
Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat menambah ilmu
pengetahuan dan wawasan kita bersama. Selain dapat memberikan kontribusi
pada daerah untuk mengembangkan usaha kecil dalam upaya meningkatan
pendapatan karyawan nya, juga bagi para pengusaha yang menjalankan proses
produksi, agar mengetahui tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan
semata namun dapat menjadi dasar tolong-menolong demi kemaslahatan
masyarakat.
Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai
berikut:
1.

Manfaat bagi masyarakat
Dengan adanya home industry kerajinan kulit ini dapat meningkatkan taraf
hidup masyarakat sekitar yang bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat
sekitar sehingga dapat mengurangi penggangguran yang ada, dan dapat
12

13

membangkitkan jiwa berwirausaha kepada masyarakat sekitar agar dapat
meniru usaha home industry tersebut jika semakin banyak home industry
berarti taraf hidup masyarakatnya mengalami peningkatan baik secara
pendapatan maupun dari tingkat kesejahteraannya.
2.

Manfaat bagi pemerintah
Dengan adanya home industry kerajinan kulit ini pemerintah daerah
setempat bangga dengan munculnya usaha hasil kerajinan tangan
masyarakatnya sendiri, usaha ini awalnya merupakan binaan dari
pemerintah daerah jadi apabila pemerintah daerah sedang mengadakan
atau mengikuti acara usaha ini dapat diikut sertakan dalam acara tersebut
supaya usaha ini lebih dikenal lagi oleh seluruh masyarakat Lampung yang
berasal dari Lampung Tengah dan menunjukkan bahwa di Lampung juga
memiliki usaha kerajinan kulit yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan
usaha kerajinan kulit yang berada di luar Lampung jadi masyarakat sekitar
tidak perlu pergi keluar kota untuk mencari olahan dari kerajinan kulit
tersebut.

H. Metode Penelitian
Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan
dalam proses penelitian. Sedangkan metode penelitian itu sendiri diartikan
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sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu.12
Adapun penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian
yang sifatnya deskriptif kualitatif, Penelitian tentang “Analisis Home Industry
Pengolahan Kerajinan Kulit Dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Menururt
Perspektif Ekonomi Islam”.Berikut ini adalah hal hal yang terkait dengan
metode penelitian yang akan di gunakan dalam meneliti permasalahan ini:
1.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field

research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian dengan
karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini
dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. 13 Mengingat
penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka dalam mengumpulkan
data-datanya mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan
permasalahan tersebut, yaitu di Sentra Pengolahan Kerajinan Kulit Bandar Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
Selain penelitian lapangan ini juga menggunakan penelitian kepustakaan
(library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Penulis
menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan
masalah yang diangkat penulis.

12

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D), (Bandung: Alfabeta CV, 2012), h. 2.
13
Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam
Penelitian, (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010 ), h.21.
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2.

Sifat Penelitian
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian

survei yang mana sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau mengambil
data sesuai keadaan yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini, penelitian
deskriptif

yang

penulis

maksudkan

adalah

suatu

penelitian

yang

menggambarkan bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi pada home industry
pengolahan kerajinan kulit terhadap pendapatan buruh di Bandar Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
3.

Sumber Data
Untuk menjawab persoalan yang dirumuskan, dibutuhkan suatu metode

penelitian, karena merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah
penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data atau informasi
dengan cara membaca, mengutip dan menyusun nya berdasarkan dengan datadata yang telah diperoleh dalam sebuah penelitian.
Dalam penulisan skripsi ini data yang penulis peroleh berasal dari data
primer dan data sekunder.
a.

Data Primer
Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh
subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan)
yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.14

14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2013), h.22.
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Dalam hal ini, data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari dari
Sentra Pengolahan Ramando Kerajinan Kulit yang ada di Bandar Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

grafis (table, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film,
rekaman video, benda-benda dan lain lain yang dapat memperkaya data
primer.

15

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal,

artikel, serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang
relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.
4.

Populasi dan Sampel
a.

Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah buruh Sentra Pengolahan

Ramando Kerajinan Kulit Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 5 orang yang berpenghasilan
dari home industry kerajinan kulit tersebut. Dengan demikian populasi
dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang pendapatannya dibidang
home industry kerajinan kulit tersebut.
b.

Sampel
Sampel yang akan digunakan didalam penelitian terbagi dua yakni

probabilitas sampling dan non probabilitas sampling. 16

15
16

Ibid, h.23
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013),

h. 215.
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Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan non
probabiliti sampling dengan teknik sampel yang dipakai yakni sampling
jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel. 17 Dari pernyataan tersebut, maka
penulis untuk memperoleh data jumlah sampel yang akan penulis teliti
adalah sebanyak 5 orang buruh di Sentra Pengolahan Ramando Kerajinan
Kulit Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah.
5.

Teknik Pengumpulan Data
Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan

beberapa metode, yaitu :
a.

Observasi
Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi

yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau
kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu
mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan
pengukuran terhadap aspek tertentu 18 . Observasi yang penulis lakukan
yaitu dengan melihat keadaan pengrajin, bahan baku yang digunakan,
proses produksi dan pemasaran.
b.

Interview (Wawancara)
Interview (Wawancara) adalah proses tanya-jawab dalam penelitian

yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka
17

Ibid h. 218-219.
V. Wirata Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Baru,
Pers, 2015), h. 32.
18

17

18

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranganketerangan.19 Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk
diajukan secara langsung kepada home industry kerajinan kulit untuk
mengetahui jumlah produksi, dan pendapatan yang didapatkan dari home
industry kerajinan kulit tersebut.
c.

Dokumentasi
Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya

berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan
dapat juga berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang tersimpan
di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu20. Datadata tentang home industry kerajinan kulit dan bentuk kerajinan.
6.

Teknik Analisis Data
Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah

penulis mengananlisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Analisis
data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil
interview, observasi dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman
penelitian tentang kasus yang diteliti. 21 Dalam menganalisis data penulis
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan
informasi-informasi yang akurat yang diperoleh penulis dari masyarakat yang
berpenghasilan dari home industry kerajinan kulit atau buruh yang berada di
Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang

19

Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metode Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),

20

Juliyansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 144.
Noeng Muhajir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990),h. 76.

h.83.
21
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berkaitan dengan pengaruhnya terhadap pendapatan. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan metode analisis yang
menggunakan cara berfikir induktif .
Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data
tersebut dengan menggunakan sebagai berikut :
a.

Metode Deduktif, yaitu penulis menggunakan kaidah-kaidah atau
pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil
kesimpulan secara khusus.

b.

Metode Induktif, yaitu dengan mengemukakan faktor-faktor atau
gejala-gejala yang bersifat khusus lalu dianalisa, kemudian diambil
kesimpulan secara umum.

c.

Metode Deskriptif Analitik, yaitu dengan jalan mengemukakan datadata yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisis kembali sehingga
dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian
ini.

Metode-metode ini digunakan sebagai analisis dari berbagai literatur atau
sumber data yang sudah dikumpulkan berkaitan dengan analisis home industry
pengolahan kerajinan kulit dalam meningkatkan pendapatan sebagai upaya
mendukung dan menciptakan perkembangan Home Industry di Provinsi
Lampung.
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Home Industry
1.

Pengertian Home Industry
Home industry atau usaha dirumah adalah tempat tinggal yang merangkap

tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor, hingga perdagangan dan
semua jenis kegiatan ekonominya dipusatkan di rumah. Usaha yaitu suatu
kegiatan yang dilakukan dan dikembangkan oleh seseorang atau kelompok
dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan
oleh masyarakat dalam kehidupannya.
Home industry saat ini menjadi cabang usaha yang banyak digemari oleh
masyarakat, karna sifatnya yang tidak membutuhkan modal yang sangat besar.
Home industry juga bisa menjadi penyaluran kreatifitas bagi Mahasiswa yang
kreatif, dan juga mandiri. Salah satu home industry yang patut dikembangkan
ialah dibidang kerajinan, karena pada bidang ini, masyarakat menjadi lebih
kreatif dikarenakan begitu banyaknya persaingan dan inovasi-inovasi baru
yang dapat dikembangkan. Usaha ini pun menjadi sasaran utama bagi
mahasiswa yang mencintai bidang ini. Namun, tidak jarang juga sebagian
mahasiswa yang tidak dapat menentukan usaha apa yang akan diolahnya. 22

22

Sinta Maulina Dewi dan Agus Perdana Windarto, “Analisis ELECTRE pada pemilihan
usaha kecil home industry yang tepat bagi mahasiswa”. Jurnal Sistem Informasi, Vol. 8 No. 3
(September 2019), h. 377-385.
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Home industryadalah semua kegiatan Ekonomi berupa pengolahan barang
menjadi bernilai tinggi untuk penggunanya, dilakukan oleh masyarakat
pengusaha dari golongan ekonomi lemah atau periusahaan kecil seperti industri
rumah tangga dan kerajinan.23
“Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No.9 Tahun
1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan
bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha) dengan hasil penjualan paling banyak Rp. 1. 000.000.000.
Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 adalah: milik WNI, berdiri
sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau
besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun
tidak. Home industry juga dapat berarti industri rumah tangga, karena termasuk
dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. Sedangkan menurut
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.24
Disamping itu, Departemen Perindustrian dan Perdagangan(Deperindag)
membedakan kategori industri kecil sebagai berikut:
a.

Industri Kecil Modern
Menurut Deperindag, yang meliputi industri kecil modern adalah

sebagai berikut :
1) Yang menggunakan teknologi proses madya (intermediate process
technologies).
2) Yang menggunakan skala produksi terbatas.
3) Tergantung pada dukungan litbang dan usaha-usaha perekayasaan
(industri besar).
23

Ibid.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Usaha Mikro
Kecil dan Menengah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
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4) Dilibatkan dalam sistem produksi industri besar dan menengah dan
dengan sistem pemasaran domestik dan ekspor.
5) Menggunakan mesin khusus alat perlengkapan modal lainnya.
Dengan kata lain, industri kecil modern mempunyai akses untuk
menjangkau sistem pemasaran yang relatif telah berkembang dengan baik
di pasar domestik atau pasar ekspor.
b.

Industri Kecil Tradisional
Industri kecil tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1) Teknologi proses yang digunakan secara sederhana.
2) Mesin yang digunakan dan alat perlengkapan modal relatif lebih
sederhana.
3) Lokasi di daerah pedesaan.
4) Akses untuk menjangkau pasar di luar lingkungan langsungnya
yang berdekatan terbatas.
Dengan kata lain, industri kecil tradisional mempunyai jangkauan

akses yang mudah untuk masuk ke pasar tradisional disetiap daerah.
c.

Industri Kerajinan Kecil
Industri Kerajinan Kecil meliputi berbagai industri kecil yang sangat

beragam mulai industri kecil yang menggunakan teknologi sederhana
sampai teknologi proses madya bahkan teknologi maju. Selain potensinya
untuk

menyediakan

lapangan

pekerjaan

dan

kesempatan

untuk

memperoleh pendapatan bagi kelompok-kelompok yang berpendapatan
rendah terutama di pedesaan industri kerajinan kecil juga didorong atas
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landasan budaya yaitu mengingat peranan pentingnya dalam pelestarian
warisan budaya Indonesia.
Usaha kecil saat ini merupakan usaha yang masih dapat bertahan
ditengah badai koresi moneter yang berkepanjangan. Untuk itu pemerintah
berusaha dengan keras untuk membina usaha kecil dan menengah guna
menjadikan usaha ini penyumbang devisi bagi negara. Sektor usaha kecil
memiliki karakteristik sebagai berikut :25
1) Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak
mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.
2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang
sangat tinggi.
3) Memiliki modal yang sangat terbatas.
4) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat
terbatas.
5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan
untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka
panjang.
6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diverifikasi pasar
sangat terbatas.
7) Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal
rendah, mengingat keterbatasan salah satu sistem administrasinya.

25

Pandji Anoraga,Manajemen Bisnis, Cet III, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).
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Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus
mengikuti sistem administrasi standard dan harus transparan.
Dari beberapa pengertian home industry diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan home industry adalah sebuah
kegiatan ekonomiberupa pengolahan barang menjadi bernilai tinggi untuk
penggunanya yang bertempat dirumah sekaligus menjadi tempat usaha
bagi pemiliknya.
2.

Jenis-Jenis Home Industry
Sebelum memulai usaha, terlebih dahulu perlu pemilihan bidang yang

ingin ditekuni. Pemilihan bidang usaha ini penting agar kita mampu mengenal
seluk beluk usaha tersebut dan mampu mengelolanya. Pemilihan usaha ini
harus disesuaikan dengan minat dan bakat seseorang karena minat dan bakat
merupakan faktor penentu dalam menjalankan usaha.26
a.

Berdasarkan SK Mentri Perindustrian No.19/M/I/1986 bahwa:
1) Industri kimia dasar.
Industri kimia dasar contohnya seperti industri semen, obat-obatan,
kertas, pupuk, dan sebagainya.
2) Industri mesin dan logam dasar.
Industri mesin dan logam dasarcontohnya seperti industri pesawat
terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dan lain-lain.
3) Industri kecil.
Industri kecil contohnya seperti industri roti, kerajinan, kompor
minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dan lain-lain.

26

Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.39-41.
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b.

Berdasarkan jumlah tenaga kerja:
1) Industri rumah tangga.
Industri rumah tangga, adalah industri yang jumlah karyawan atau
tenaga kerjaberjumlah antara 1-4 orang.
2) Industri kecil.
Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja
berjumlah antara 5-19 orang.
3) Industri sedang atau industri menengah.
Industri sedang atau industri menengah adalah industri yang jumlah
karyawan/tenaga kerja berjumlah antara20 – 99 orang.
4) Industri besar.
Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja
berjumlah antara 100 orang atau lebih.

c.

Berdasarkan pemilihan lokasi:
1) Industri yang berorientasi atau menerbitkan pada pasar (market
oriented industry).
Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market
orientedindustry) adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi
potensi targetkonsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantongkantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar
akan semakin menjadi lebih baik.
2) Industri yang berorientasi atau menerbitkan tenaga kerja atau labor
(man power oriented industry).
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Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga
kerja/labor (man power oriented industry) adalah industri yang berada
pada lokasi dipusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis
industri tersebut membutuhkan banyak pekerja atau pegawai untuk
lebih efektif dan efisien.
3) Industri yang berorientasi atau menerbitkan pada bahan baku
(supply oriented industry).
Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku
(supplyoriented industry) adalah jenis industri yang mendekati lokasi
di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya
transportasi yang besar.
d.

Berdasarkan produktifitas perorangan:
1) Industri primer.
Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya
bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu
contohnya adalah hasil produksi pertanian,peternakan, perkebunan,
perikanan, dan sebagainya.
2) Industri sekunder.
Industri sekunder industri sekunder adalah industri yang bahan
mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah
kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen
elektronik, dan sebagainya.
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3) Industri tersier.
Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa
layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan
kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.
3.

Ciri-Ciri Home Industry
Ciri-ciri home industry menurut beberapa ahli sama dengan sektor

informal. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:
a.

Pendidikan formal yang rendah
Pendidikan formal yang rendah disini dimaksudkan bahwa banyak

home industry yang mampu berdiri walau hanya dengan pendidikan yang
rendah seperti tamatan Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah
Pertama (SMP) artinya disini sebuah usaha dapat berdiri tidak berpacu
terhadap latar belakang pendidikan.
b.

Modal usaha yang kurang
Modal usaha yang kurang disini biasanya dalam membuka suatu

usaha harus memiliki modal dan sulit untuk mendapatkan pinjaman.
c.

Miskin
Miskin disini diartikan bahwa setiap masyarakat yang hanya menjadi

sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) juga dapat membuka usaha apabila
memiliki ketrampilan dan juga modal agar tidak mengganggur saja
dirumah.
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d.

Upah rendah
Upah yang rendah biasa nya menjadi faktor utama dalam home

industry ini dikarenakan penghasilan yang tidak menentu yang didapatkan
dari usaha tersebut.
e.

Kegiatan dalam skala kecil27
Kegiatan dalam skala kecil disini diartikan sebagai bahwa home

industry juga bergerak di skala kecil yakni dalam Usaha Rumah Tangga
(URT) yang dirintis oleh masyarakat.
4.

Hubungan Home Industry dengan Pendapatan
Industri rumah tangga merupakan pembangunan ekonomi melalui

transformasi sumber daya yang menggunakan alat-alat yang bersifat sederhana.
Industri rumah tangga terlibat dalam perubahan dari metode padat karya
menjadi padat modal. Industri rumah tangga biasanya dibangun di suatu daerah
yang dekat dengan bahan mentah yang menjadi bahan baku dari industri
tersebut.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan, industri kecil memiliki peran
yang sangat strategis mengingat berbagai potensi yang dimilikinya. Potensi
tersebut antara lain mencakup jumlah adanya industri rumah tangga dan
penyebarannya, penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal,
keberadaannya di semua sektor ekonomi, dan ketahanannya terhadap kritis.
Keberadaan industri rumah tangga di desa mempunyai arti yang penting dalam
kerangka pembangunan nasional. Karena keberadaan industri rumah tangga
27

Martin Perry, Mengembangkan Usaha Kecil, (Jakarta : Murai Kencana PT Raja Grafindo
Persada, 2000), h. 54.
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tersebut menjadi solusi bagi tenagakerja yang belum tertampung dan perbaikan
ekonomi masyarakatdesa. Akan tetapi posisi yang strategis dari industri rumah
tangga diberbagai tempat belum di dukung sarana dan prasarana yang dapat
meningkatkan efektifitas dan efesiensi kehidupan perekonomianpedesaan.Hasil
industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalambentuk jasa.Tanda-tanda
dari perekonomian yang baik adalahmeningkatnya pendapatan, dengan
meningkatnya pendapatan makaakan meningkatkan konsumsinya.
Sementara apabila tingkat konsumsibaik, otomatis masyarakat bisa
sejahtera baik dari segi sandang,papan, dan pangan. Jika sudah sejahtera maka
orang

akanmeningkatkan

jumlah

produksi

dan

distribusi

barang,

sehinggaakhirnya bisa meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi
tingkatpengangguran.Salah

satu

upaya

pemerintah

dalam

mengatasi

permasalahanyang muncul adalah dengan memberi prioritas pada bidang
industri.Hal

ini

penting

untuk

dilakukan

karena

melihat

eratnya

keterkaitanantara pembangunan industri pertanian yang mempunyai arti luas
danstrategis. Masyarakat akan selalu mengalami perubahan-perubahanseiring
dengan perubahan waktu dan zaman, makna pola kehidupansosial ekonomi
yang terjadi akan mengalami pergeseran.28
Kehidupan perekonomian masyarakat tergolong lemah, danmasih banyak
yang menjalani mekanisme kehidupan ekonomitradisional, dengan dilandasi
oleh suatu kemampuan teknologi yangsederhana. Dalam segi pasar
permodalan, yang umumnya masihmengenal pasar lokal yang sederhana dan
28

Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.
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tidak terarah serta tidak adanya kepastian tentang harga dan langka ekonomi
pasarsebagaimana biasanya terjadi di pasaran daerah perkotaan. Selain
itu,permodalan di desa adalah sangat terbatas dalam arti hampir tidak adaatau
sulit menciptakan modal dan kalaupun ada volumenya sangatkecil, itupun
berasal dari pinjaman dan bantuan koperasi setempat.
Dari ibeberapa iteori ihubungan ihome iindustry idengan ipendapatan idiatas
dapat iditarik ikesimpulan ibahwa iyang idimaksud idengan ihubungan ihome

i

i

industry idengan ipendapatan iadalah ijika idisetiap idesa imemiliki ihome iindustry

maka idapat idipastikan idesa itersebut imengalami itingkat ipendapatan iyang ibaik

i

walau itidak ibanyak inamun idengan iadanya ihome iindustry itersebut idapat

i

mengurangi ipengangguran iyang iada idan idapat imeningkatkan ipendapatan.

i

B. Industri iKerajinan iKulit
1.

Sejarah iIndustri iKerajinan iKulit
Istilah i“kerajinan” iberasal idari isisa-sisa ijaman ikolonial idi iIndonesia. iOrang

i

Belanda i“kunstnijverheid” iatau iseni i“kerajinan”. iSedangkan ikata i“craft” idari

handycraft i(Inggris). iCraftsman i(Inggris) iberarti iahli iatau ijuru iyang imemiliki

i

keterampilan itertentu. iSeni ikerajinan itergolong iseni ipakai, iselalu idihubungkan

i

pada isifat-sifat iseperti ikegunaan iatau ifungsi ipraktis iyang iberkaitan idengan

i

bentuknya iataupun iseni iitu idiciptakan ihanya isebagai ipelengkap ikeindahan idari

i

sebuah ibentuk itertentu. i

i

Diberbagai iwilayah idi iIndonesia iindustri ikecil idan imenengah imengalami
perkembangan

i

i

yang

pesat.

i

Salah

i

30

i

satunya

industri

i

kerajinan

i

kulit.

i
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i

Banyakimuncul ikawasan iindustri ikerajinan ikulit idi iberbagai iwilayah iIndonesia,

antara ilain iSidoarjo, iCibaduyut i(Bandung), iJogjakarta, iMagetan iserta iwilayah-

i

wilayah ilainnya idiluar iPulau iJawa. iMagetan imemiliki ikawasan iindustri iyaitu
kerajinan ikulit iyang ibanyak imenghasilkan iberbagai imacam ibarang imulai idari

i

sarung itangan, iikat ipinggang, isandal, isepatu, itas idan ibarang-barang ilainnya.29

i

Industri iKerajinan iKulit iMagetan isudah imelalui isejarah iyang icukup
panjang. iIndustri ipenyamakan ikulit idi iMagetan isudah iada iberlangsung isejak

i

tahun i1830. iDipicu ioleh iberakhirnya iPerang iDiponegoro, ipara ipengikut isetia

i

Pangeran iDiponegoro iyang itersebar idi idaerah itimur isampai ike iMagetan

i

memulai iusaha ipenyamakan ikulit. iPada iawalnya imereka imembuat ikerajinan

i

kulit iuntuk iperlengkapan iberkuda idan iberperang. iNamun ilama ikelamaan iusaha

i

tersebut isemakin iberkembang, ipernah isempat iterhenti isementara ipada imasa

i

pendudukan iJepang iakan itetapi imulai ibergeliat ikembali isetelah ikemerdekaan

i

i

Indonesia. i
Setelah imasa ikemerdekaan, ipara iperajin ikulit idi iMagetan imulai iberani

berkreasi idengan ianeka imodel ikerajinan ikulit iseperti iSepatu iKulit idan iSandal

i

i

Kulit. iTercatat iperiode itahun i1950–1960 ian iadalah imasa-masa ikeemasan

i

Industri iKerajinan iKulit iMagetan. iNamun isangat idisayangkan, ipada itahun

1970-an iindustri ikulit iMagetan imengalami ipenurunan isignifikan ikarena idipicu

i

oleh isemakin iluasnya ipenggunaan ibarang iberbahan idasar iplastik iserta

i

kebijakan ipemerintah ipada isaat iitu iyang imemberi ikebebasan iekspor

i

29

Tea iLimostin, iDjono, iIsawati, iPerkembangan iIndustri iKerajinan iKulit idan iPengaruhnya
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kulitimentah iseluas-luasnya. iHal iini iberdampak ipada iindustri ikerajinan ikulit

i

dalam inegeri iyang isemakin itidak iberkembang.30

i

Dari iberbagai iteori idiatas idapat idisimpulkan ibahwa idari ijaman idahulu
industri ikerajinan ikulit itelah ihadir inamun isaja imemiliki ikendala iyakni

i

kebuijakan ipemerintah iekspor ikulit imentah iseluas-luasnya idi iIndonesia ilalu

i

berdampak ipada iindustri ikerajinan ikulit ipada imasa iitu, ilalu ikemudian iusaha

i

tersebut idapat imenyebar ikeberbagai iwilayah idi iIndonesia.

i

2.

Pengertian iIndustri iKerajinan iKulit
Industri isebagai isuatu iunit ikesatuan i(usaha) iyang imelakukan ikegiatan

ekonomi, ibertujuan imenghasilkan ibarang iatau ijasa iterletak ipada isuatu

i

bangunan iatau isuatu ilokasi itertentu iserta imemiliki icatatan iadministrasi

i

tersendiri imengenai iproduksi idan istruktur ibiaya.31

i

Ensiklopedi iEkonomi, iBisnis idan iManajemen iedisi itiga imenyebutkan
bahwa iindustri ikerajinan imerupakan ibagian idari iindustri ikecil itermasuk iindustri

i

kerajinan ikulit. iIndustri iadalah isuatu ikegiatan iekonomi iyang imengolah ibahan

i

mentah, ibahan ibaku, ibarang isetengah ijadi iatau ibarang ijadi imenjadi ibarang

i

dengan inilai iyang ilebih itinggi ipenggunaannya, itidak itermasuk ikegiatan irancang

i

bangun idan iperekayasaan iindustri.32

i

Industri ikerajinan ikulit iadalah ibagian idari iproses iproduksi iyang imengolah
bahan ibaku imentah ikulit inabati idan imenjadi ibahan ibaku ikulit iyang

i

30

Sejarah idan iPerkembangan iIndustri iKerajinan iKulit iMagetan” i(Online), itersedia idi i:
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sudahidimasak i(bisa idibuat imotif) imenjadi ibarang ijadi i(kerajinan ikulit),

i

sehingga imenjadi ibarang iyang ibernilai ibagi imasyarakat. iJadi iindustri ikerajinan

i

kulit iadalah iindustri ikerajinan iyang imelakukan iproses iproduksi imenggunakan

i

peralatan itertentu iyang imengolah ibahan ibaku ikulit iyang isudah idimasak, ikulit

i

mentah iatau isintetis iselain iitu iindustri ikerajinan ikulit imerupakan isuatu iusaha

i

atau ikegiatan imengolah ikulit imenjadi ikerajinan iyang imemiliki inilai ijual

i

tinggi.33

i

Tujuan iindustri ikerajinan ikulit imenurut iDinas iPerdagangan idan
Perindustrian iantara ilain: i
a.

Mewujudkan

i

pemanfaatan

i

i

peningkatan

hasil

produksi

i

daerah

i

i

potensi

i

i

dan
yang

nilai

tambah,

i

berkelanjutan

i

i

i

i

serta

yang

berwawasan ilingkungan. iDalam ihal iini idilakukan idengan icara

i

pemberdayaan, ipeningkatan ikapasitas iIPTEK, iSDM, isistem iproduksi

i

serta ipemanfaatan iteknologi iyang itepat. i

i

b.

Mewujudkan ipeningkatan iinvestasi, ikemantapan ikelembagaan idan
kesejahteraan iagar idapat itercapai ipertumbuhan iekonomi iyang

i

berkualitas idan iberkesinambungan.

i

Dari iuraian idiatas idapat idisimpulkan ibahwa iindustri imerupakan iseluruh
bentuk ikegiatan iekonomi iyang imengolah ibahan ibaku idan iatau imemanfaatkan

i

sumber idaya ilain imenjadi ibarang ijadi isehingga imenghasilkan ibarang iyang

i

mempunyai inilai itambah iatau imanfaat ilebih itinggi idaripada isebelumnya.

i

i
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3.

Perindustrian iDalam iPerspektif iEkonomi iIslam
Islam iselalu imenyuruh iumatnya iuntuk ibekerja, iapapun ibentuk ipekerjaan

itu. iKarena irahmat iAllah iakan idiberikan ikepada iumat-Nya iyang irajin ibekerja.

i

i

Hamba iyang ihidup isejahtera ibahkan imampu imembagi ikesejahteraannya

dengan iorang ilain, isangat iterpuji idalam iIslam. iIslam ijuga imengecam iumatnya

i

i

yang imalas ibekerja. iBahkan iseorang imuslim iyang imiskin isangat idekat idengan

kekufuran. iUsaha iindustry iadalah isalah isatu ibentuk ipekerjaan iyang isangat

i

dihormati idalam iIslam. iNamun idalam iberindustri, iseorang imuslim iharus

i

menepati iaturan-aturan iIslam, iagar itidak imenyimpang idari itujuan iIslam. iLima

i

prinsip iseorang imuslim idalam iaktifitas iekonominya, iyaitu: itauhiduluhiyyah,

i

i

tauhid irububiyah, iistikhlaf, itazkiyatu il inafs idan ial-falah. iMaka iaspek iutama

motivasi iberindustri idalam iIslam iadalah:34

i

a.

Berdasarkan iide ikeadilan iIslam isepenuhnya. iSeorang ipengusaha iIslam
tidak idiizinkan iuntuk isenantiasa imengejar ikeuntungan isemata-mata

i

dengan ialasan ibahwa iia imemiliki ikemampuan iuntuk imenegakkan

i

keadilan idan ikebajikan iyang idiingini ioleh iagama iIslam. iPermasalahan

i

i

yang idihadapi ipengusaha isehubungan idengan irasionalitas iekonomi

dan ikehendak iIslam iadalah ibahwa iia idiharapkan iakan ibertindak iuntuk

i

mendukung

i

dan

i

menguntungkan

i

para

i

konsumen

i

disamping

i

keuntungannya isendiri.

i

34
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b.

Berusaha imembantu imasyarakat idengan icara imempertimbangkan
kemaslahatn iorang ilain ipada isaat iseorang ipengusaha imembuat

i

keputusan iyang iberkaitan idengan ikebijaksanaan iperusahaan.

i

c.

Membatasi ipemaksimuman ikeuntungan isesuai idengan ibatas-batasyang
telah iditetapkan ioleh iprinsip idiatas.

i

Dengan idemikian idalam iIslam imembangun isemangat inasionalisme idapat
berjalan ibersama idengan ipembangunan iindustry. iKarena iIslam imenjamin

i

industry iyang imelayani ihajat ihidup iorang ibanyak iakan idikuasai iNegara iatau

i

diberikan ihaknya ikepada iswasta iyang idiyakini itidak iakan imerugikan irakyat.

i

Sehingga iperindustrian iterus imaju idan itidak idirugikan ibahkan ibisa iberjalan

i

bersama-sama idan isaling imendukung.

i

C. Pendapatan
1.

Pengertian iPendapatan
Pendapatan imenurut iilmu iekonomi imerupakan ijumlah iharta ikekayaan

periode iditambah ikeseluruhan ihasil iyang idiperoleh iselama isatu iperiode, ibukan

i

hanya iyang idikonsumsi. iDefinisi ipendapatan imenurut iilmu iekonomi imenutup

i

kemungkinan iperubahan ipenilaian iyang ibukan idiakibatkan iperubahan imodal

i

dan ihutang.

i

35
i

Dalam iIslam ipendapatan iadalah iperolehan ibarang, iuang iyang

diterima iatau iyang idihasilkan ioleh imasyarakat iberdasarkan iaturan-aturan iyang

i

bersumber idari isyari’at iIslam. i

i

35
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Soekartawi imenjelaskan ipendapatan iakan imempengaruhi ibanyaknya
barang iyang idikonsumsikan, ibahwa isering ikali idijumpai idengan ibertambahnya

i

pendapatan, imaka ibarang iyang idikonsumsi ibukan isaja ibertambah, itapi ijuga

i

kualitas ibarang itersebut iikut imenjadi iperhatian. iMisalnya isebelum iadanya

i

penambahan ipendapatan iberas iyang idikonsumsikan iadalah ikualitas iyang

i

kurang ibaik, iakan itetapi isetelah iadanya ipenambahan ipendapatan imaka

i

konsumsi iberas imenjadi ikualitas iyang ilebih ibaik.36

i

Tingkat ipendapatan imerupakan isalah isatu ikriteria imaju itidaknya isuatu
daerah. iBila ipendapatan isuatu idaerah irelatif irendah, idapat idikatakan ibahwa

i

kemajuan idan ikesejahteraan itersebut iakan irendah ipula. iKelebihan idari

i

konsumsi imaka iakan idisimpan ipada ibank iyang itujuannya iadalah iuntuk iberjaga-

i

jaga iapabila ibaik ikemajuan idibidang ipendidikan, iproduksi idan isebagainya ijuga
mempengaruhi itingkat itabungan imasyarakat. iDemikian ipula ihanya ibila

i

pendapatan imasyarakat isuatu idaerah irelatif itinggi, imaka itingkat ikesejahteraan

i

dan ikemajuan idaerah itersebut itinggi ipula.37

i

Peningkatan

pendapatan

i

sejalan

i

dengan

i

teori

i

i

Suwadjono

i

yang

mengungkapkan ibahwa ipendapatan isuatu iusaha itergantung idari imodal iyang

i

dimiliki. iJika imodal ibesar imaka ihasil iproduksi itinggi isehingga ipendapatan

i

i

yang ididapat ijuga itinggi. iBegitu isebaliknya ijika imodal ikecil imaka

36

Soekartawi, iFaktor-faktor iProduksi, i(Jakarta: iSalemba iEmpat, i2012), i ih. i132.
Mahyu iDanil, i“Pengaruh iPendapatan iTerhadap iTingkat iKonsumsi ipada iPegawai iNegeri
i Sipil i di i Kantor iBupati i Kabupaten iBireuen”, iJournal i Ekonomika i Universitas i Almuslim i Bireuen
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hasiliproduksi irendah isehingga ipendapatan idiperoleh irendah. iDari iteori itersebut

i

terbukti ibahwa ipendapatan idipengaruhi ioleh imodal iyang idimiliki.38

i

Dari ibeberapa ipengertian ipendapatan idiatas idapat iditarik ikesimpulan
bahwa iyang idimaksud idengan ipendapatan iadalah ihasil iatau iupah iyang

i

diperoleh iseseorang idengan ihasil iyang iseadil-adilnya iyang idiberikan ioleh

i

pemilik iusaha iataupun ijasa idalam isebuah ipekerjaan idan iatas iapa iyang isudah

i

dilakukannya iyaitu iberupa itenaga imaupun ijasa iyang isudah idiberikan iselama iia

i

bekerja.

i

2.

Konsep iPendapatan
Konsep ipendapatan iantara ilain:
a.

Definisi iPendapatan
Pendapatan iadalah ihasil ipencarian iatau iperolehan idari iusaha idan

ibekerja. iPendapatan imerupakan ijumlah ipenghasilan iyang iditerima
iseseorang ibaik iberupa iuang iatau ibarang iatau ibarang iyang
imerupakan ihasil ikerja iatau iusaha. iAda itiga ikategori ipendapatan
iyaitu i: i
1) iPendapatan iberupa iuang iyaitu isegala ipenghasilan iberupa iuang
iyang isifatnya iregular idan iditerima, iakan itetapi iselalu iberbentuk
ibalas ijasa iatau ikontraprestasi.
2) iPendapatan iberupa ibarang iadalah isegala ipendapatan iyang
isifatnya iregular idan ibiasa, iakan itetapi iselalu iberbentuk ibalas
ijasa idan iditerima idalam ibentuk ibarang idan ijasa. i
38
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3) iPendapatan iyang ibukan imerupakan ipendapatan iadalah isegala
ipenerimaan iyang ibersifat itransfer iredistributif idan ibiasanya
imembuat iperubahan idalam ikeuangan irumah itangga.39
b.

Usia Produktif Buruh atau Karyawan
Setiap ipenduduk iyang imasuk ikedalam iusia ikerja i(berusia

irentang i15 ihingga i64 itahun), iatau ijumlah itotal iseluruh ipenduduk
iyang iada ipada isebuah inegara iyang imemproduksi ibarang idan ijasa
ijika iada ipermintaan iakan itenaga ikerja iyang imereka iproduksi, idan
ijika imereka imau iberkecimpung iatau iberpartisipasi idalam iaktivitas
itersebut.
c.

Pendapatan iBersih
Pendapatan ibersih iadalah pendapatan bersih yang biasanya diterima

selama sebulan oleh buruh/karyawan/pegawai baik berupa uang atau
barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan.iPendapatan
idapat iberupa iuang imaupun ibarang, imisalnya iberupa isantunan ibaik
iberupa ikebutuhan ipokok iseperti, iberas, iminyak, isayur imayur idan
ilain isebagainya. iPada iumumnya ipendapatan imanusia iterdiri idari
ipendapatan inominal iberupa iuang idan ipendapatan irill iberupa ibarang.
iApabila ipendapatan ilebih iditekankan ipengertiannya ipada ipendapatan
iburuh, imaka ipendapatan imerupakan ijumlah ikeseluruhan idari
ipendapatan iformal, iinformal idan isubsistem. i

39
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1) iPendapatan iformal iadalah isegala ipenghasilan iyang ibaik
iberupa iuang iatau ibarang iyang iditerima ibiasanya isebagai ibalas
ijasa.
2) iPendapatan iinformal iadalah ipenghasilan iyang idiperoleh
imelalui ipekerjaan itambahan idiluar ipekerjaan ipokoknya. i
3) iPendapatan isubsistem iadalah ipendapatan iyang idiperoleh idari
isektor ikonsumsi iterletak idisatu itangan iatau imasyarakat ikecil.40
3.

Konsep Bagi Hasil
a.

Pengertian Bagi Hasil
Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian

islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal)
dan pengolola (mudharib)41 Bagi Hasil adalah keuntungan atau hasil yang
diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli
yang diberikan kepada nasabah atau pekerja.
Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian
atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya
pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah
pihak atau lebih.

40
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b.

Konsep Bagi Hasil
Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga

yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi
syari’ah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.
1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan
yang bertindak sebagai pengelola dana.
2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal
dengan sistem pool of fund (penghimpun dana), selanjutnya
pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam
proyek atau usaha- usaha yang layak dan menguntungkan serta
memenuhi semua aspek syari’ah.
3) Kedua belah pihak membuat keepakatan (akad) yang berisi ruang
lingkup

kerjasama,

jumlah

nominal

dana,

dan

waktuberlakunya kesepakatan tersebut.
4) Sumber dana terdiri dari :
a) Simpanan : tabungan dan simpanan berjangka.
b) Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
c) Hutang pihak lain
4.

Faktor-Faktor iYang iMempengaruhi iPendapatan
Faktor-faktor iyang imempengaruhi ipendapatan iantara ilain i:

40

jangka

41

a.

Produk
Salah isatu itugas iutama idari imanajemen ipenjualan iadalah icara idesain

produk iyaitu imereka imerupakan ipemberi isaran iperbaikan iyang idiperlukan

i

desain iproduk idengan iakibat idari ikeluhan ipara ipelanggan.

i

b.

Harga
Jumlah iuang iyang iharus idibayarkan ikonsumen iuntuk imendapatkan

suatu iproduk idengan iakibat idari ikeluhan ipara ipelanggan.

i

c.

Distribusi
Perantara ibarang iyang ididapat idari iprodusen ikekonsumen, isemakin

luas iperindustriannya imaka iakan imempengaruhi ipenjualan ipromosi.

i

d.

Promosi42
Promosi imerupakan ikegiatan iyang idilakukan iperusahaan idengan

tujuan iutama imenginformasikan, imempengaruhi idan imengingatkan

i

konsumen iagar imemilih ikonsumen iyang idiberikan iperusahaan.

i

Pendapatan iseseorang idipengaruhi ioleh ibeberapa ifaktor, iantara ilain
dipengaruhi:

i

a.

Jumlah ifaktor-faktor iproduksi i
Jumlah ifaktor-faktor iproduksi iyang idimiliki iyang ibersumber ipada

hasil-hasil itabungan itahun iini idan iwarisan iatau ipemberian iyang idapat

i

digunakan iuntuk iproduksi. I

i

i i i i i i
i

42
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b.

Harga iper iunit
Harga idari iper iunit idari imasing-masing ifaktor iproduksi iharga iini

ditentukan ioleh ipenawaran idan ipermintaan idi ipasar iuntuk imemenuhi ifaktor

i

produksi. i

i

c.

Hasil ikegiatan ianggota ikeluarga
Hasil ikegiatan ianggota ikeluarga iadalah i isebagai ipekerjaan isampingan

dan iuntuk imeningkatkan itingkat ipendapatan.43

i

Tingkat ipendapatan imempengaruhi itingkat ikonsumsi ikaryawan. iHubungan
antara ipendapatan idan ikonsumsi imerupakan isuatu ihal iyang isangat ipenting

i

dalam iberbagai ipermasalahan iekonomi. iKenyataan imenunjukkan ibahwa

i

pengeluaran ikonsumsi imeningkat idengan inaiknya ipendapatan, idan isebaliknya

i

jika

i

pendapatan

i

turun,

i

pengeluaran

i

konsumsi

i

juga

i

turun.

i

Tinggi

i

rendahnyaipengeluaran isangat itergantung ikepada ikemampuan ikeluarga idalam

i

mengelola ipenerimaan iatau ipendapatannya.44

i

5.

Peranan iIndustri iKecil iTerhadap iPendapatan
Pendapatan idari iindustri isangat iberperan ibesar idalam imeningkatakan

pendapatan ibagi ipara ipelaku iusaha. iIndustri ikecil imemiliki iperan iyang isangat

i

strategis imengingat iberbagai ipotensi iyang idimilikinya. iPotensi itersebut iantara

i

lain imencakup ijumlah idan ipenyebarannya, ipenyerapan itenaga ikerja,

i

penggunaan ibahan ibaku ilokal, ikeberadaanya idisemua isektor iekonomi, idan

i

ketahanannya iterhadap ikrisis. iPentingnya iindustri ikecil ikhususnya idi iNegara

i

i

iiiiii
iiiiii

Indonesia idimana ijumlah itenaga ikerja iberpendidikan irendah idan ianeka isumber

43
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alam isangat iberlimpah, ikapital iterbatas, ipembangunan ipedesaan imasih

i

terbelakang idan idistribusi ipendapatan itidak imerata, isangat ierat ihubungannya

i

dengan isifat iumum ikelompok iindustri ikecil. iOleh ikarenanya iindustri iyang iada

i

di idesa iakan imampu imenopang iperekonomian iekonomi ipedesaan iterhadap

i

pendapatan irumah itangga ibaik ipengusaha iataupun ipekerja.45

i

Peranan ilain iindustri ikecil iterhadap ipendapatan iyaitu iupaya iuntuk
meningkatkan ikewirausahaan, ikhususnya iuntuk imengembangkan iusaha ikecil idi

i

i

Indonesia itelah ilama idilakukan ioleh iberbagai ipihak, ibaik ipemerintah imaupun

swasta. i“Keseriusan ipemerintah iuntuk imenangani iusaha iini iterlihat idengan

i

dibentuknya iMentri iKoperasi idan iPengembangan iUsaha iKecil idalam iKabinet

i

Pembangunan iVI”.46

i

Dari ibeberapa iteori iperanan iindustri ikecil iterhadap ipendapatan idiatas idapat
ditarik ikesimpulan ibahwa iyang idimaksud idengan iteori iperanan iindustri ikecil

i

terhadap ipendapatan iadalah iindustri ikecil ididesa isangatlah iberperan iuntuk

i

menopang iperekonomian imasyarakat isekitar iterutama idi idesa iagar imasyarakat

i

dapat imandiri idalam iberwirausaha idan idapat imembantu imasyarakat isekitarnya

i

agar ipendapatannya imeningkat idan idapat imemenuhi ikebutuhan ihidup imereka

i

dan ijuga idapat imengurangi ijumlah ipengangguran idi idesa iagar imasyarakat itidak

i

perlu ikeluar ikota iuntuk imendapatkan ipekerjaan idengan iadanya iindustri ikecil idi

i

desa imereka.

i

45
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D. Buruh
1.

Pengertian Buruh
Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk

orang lain dengan mendapat upah.47 Buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan

menerima

upah

atau

imbalan

dalam

bentuk

lain.

Dengan

dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah
dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk
dapat diterima oleh masyarakatt. Terdapat tiga Undang-Undang yang berkaitan
dengan buruh dan tenaga kerja, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2000,
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.
Undang-Undang tersebut menggunakan istilah yang sama untuk menunjuk
konsep “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain”, yaitu pekerja atau buruh. Dipadankannya istilah pekerja dengan
buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang
dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat. 48Dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan
bahwa, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain. 49 Tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna mengahsilkan barang dan jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. 50 Sedangkan pemberi kerja
adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang

47
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mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atu imbalan dalam
bentuk lain.51 Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha
merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh
sehingga pekerja atau buruh itu selalu mengikuti tenaganya ketempat dimana
dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan
kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena
itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut
serta melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha,
guna menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan
martabat manusia.
Selanjutnya dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan disebutkan:
1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh.
3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;

51

Ibid., Pasal 1 angka 4
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c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;upah untuk
pembayaran pesangon; dan
j. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Perlindungan Upah, dinyatakan bahwa:
“Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja
dan berakhir pada saat hubungan kerja putus”. Sistem pengupahan atau
pelaksanaan pengupahan didasarkan atas jenis pekerjaan atau sistem
proses produksi, dan terkait erat dan status hubungan kerja. Bentuk
pengupahan bagi pekerja/buruh itu sebagai berikut:
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a. upah pekerja tetap dibayarkan secara bulanan;
b. upah pekerja harian lepas, dibayarkan setiap minggu atau dua minggu
sekali tergantung pada perjanjian yang pembayarannya berdasarkan
hari kehadiran pekerja/buruh;
c. upah pekerja/buruh borongan dibayarkan setiap minggu atau
berdasarkan hasil prestasi yang dicapai oleh pekerja baik secara
perongan atau kelompok.
2.

Perbedaan Buruh dan Karyawan
Menurut UU No. 13/2003. Buruh adalah orang yang bekerja dengan

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi pada dasarnya semua
yang bekerja baik diperusahaan/luar perusahaan dan menerima upah atau
imbalan adalah buruh. Bila disebutkan kata buruh maka yang terbayang adalah
pekerja kasar di pelabuhan, bandara, atau pekerja kasar lainnya. Orang-orang
yang bekerja mengangkut barang-barang di pasar juga sering terlintas dipikiran
kita. Selain itu kita juga sering mendengar kata karyawan dan pegawai.
Karyawan adalah pekerja dalam perusahaan dan seringkali berhubungan
dengan masalah administrasi. Sedangkan pegawai umumnya adalah mereka
yang bekerja diinstansi pemerintahan alias pegawai negeri sipil. Sebenarnya,
ketiga kata buruh, karyawan, dan pegawai sama-sama menerima upah. Namun
karyawan dan pegawai sepertinya mengandung makna lebih dibandingkan
buruh.
Secara pendapatan dan jaminan karyawan dan pegawai sepertinya lebih
baik dibandingkan buruh. Karyawan dan pegawai memiliki jaminan hari tua
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berupa pensiun, tunjangan kesehatan, dan cuti. Sedangkan buruh tidak. Buruh
umumnya dikontrak atau pekerja kontrakan. Sedangkan karyawan dan pegawai
merupakan pekerja tetap. Bila dilihat dari pengertiannya. Buruh, karyawan dan
pegawai tidak berbeda. Semua mereka adalah pekerja yang mendapat upah.
3.

Macam-Macam Buruh
Buruh terdiri dari yaitu macam, yaitu:
a.

Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk
kerja.

b.

Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaganya karena tidak
mempunyai keahlian di bidang tertentu.

c.

Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik

d.

Buruh tambang, orang yang bekerja di perusahaan tambang.

e.

Buruh terlatih, buruh yang sudah mendapatkan latihan atau
pendidikan keterampilan tertentu.

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah
sama. Namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja
rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan
Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan
cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan
kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai
arti satu yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang
Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun
pengusaha di Indonesia. Kalangan buruh itu terdiri dari dua jenis:

48

49

1) Para pekerja merdeka, yaitu orang-orang yang bekerja dengan bayaran
khusus. Mereka itu seperti para pengelola industry kerajinan yang
memiliki tempat khusus, juga pemilik bisnis atau profesi yang
memiliki kantor sendiri.
2) Para pekerja skunder (lapisan kedua), yaitu orang-orang yang bekerja
untuk memperoleh upah atau gaji tertentu, seperti para buruh di lahan
pertanian, perindustrian, sector perdagangan, serta berbagai layanan
lainnya, apakah pekerjaan itu untuk peribadi-pribadi tertentu ataau
untuk Negara.52
Kedua jenis pekerja ini merupakan sumber kekuatan kerja dalam Negara.
Pembahasan tentang hak-hak buruh dalam system ekonomi modern hanya
lebih difokuskan pada pekerja jenis kedua, yaitu mereka yang tidak bekerja
dengan memperoleh bayaran khusus. Islam memberikan perhatian pada pekerja
jenis kedua ini dengan menetapkan hak-hak yang adil bagi mereka sekaligus
menjaminkan mereka kehormatan dan kehidupan yang menyenangkan.
4.

Upah
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun

2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi
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Baqir Syarif Al- Qarasyi, Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam, alih bahasa
oleh Ali Yahya, Jakarta: Al-Huda, 2007.Cet. 1, h.179
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pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah
atau akan dilakukan.
Dari pengertian di atas jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan
berdasarkan kesepakatan para pihak. Hak untuk menerima upah timbul pada
saat hubungan kerja berakhir. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh
diskriminasi antara buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama
nilainya.
a. Perlindungan Upah
Pemerintah

memberikan

perhatian

yang

penuh

pada

upah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,
yaitu Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,
pemerintah

menetapkan

kebijakan

pengupahan

yang

melindungi

pekerja/buruh.
Adapun bentuk pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diatur
dalam ketentuan Pasal 88 angka (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yang terdiri atas:
1) Upah minimum
2) Upah kerja lembur
3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya
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5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
6) Bentuk dan cara pembayaran upah
7) Denda dan potongan upah
8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
9) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
10) Upah untuk pembayaran pesangon
11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
b.

Macam-Macam Upah
1) Upah Nominal
Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para
buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa
atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam perjanjian kerja.
2) Upah Nyata (Real Wages)
Upah nyata Merupakan uang yang nyata yang benar-benar harus
diterima oleh seorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan
oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari:
a) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.
b) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
3) Upah Hidup
Upah hidup adalah upah yang diterima buruh relatif cukup untuk
membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya
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kebutuhan pokonya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan
keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.
4) Upah Minimum (Minimum Wages)
Upah minimum ini adalah upah terendah yang akan dijadikan
standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari
buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum biasanya
ditentukan oleh pemerintah, dan ini kadang-kadang setiap tahunnya
berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu,
seperti untuk melindungi kelompok kerja dengan adanya sistem
pengupahan yang sangat rendah dan secara materiil kurang
memuaskan, untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang
sesuai

dengan

nilai

pekerjaan

yang

dilakukan

dan

untuk

mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam
perusahaan.
5) Upah Wajar (Fair Wages)
Upah wajar maksudnya adalah upah yang secara relatif dinilai
cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasajasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan
berubah-ubah antara upah minimum, upah hidup sesuai dengan faktorfaktor yang mempengaruhinya.53
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Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
h.89-91
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c.

Komponen Upah
Pemberian upah yang tidak dalam bentuk uang dibenarkan asal tidak

melebihi

25%

dari

nilai

upah

yang

seharusnya

diterima.

Imbalan/penghasilan yang diterima oleh buruh tidak selamanya disebut
sebagai upah, karena bisa jadi imbalan tersebut bukan termasuk dalam
komponen upah. Dalam surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.
07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan
Non Upah sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi, bahwa komponen
upah antara lain:
1) Termasuk Komponen Upah adalah:
a) Upah pokok, merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada
buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya
ditetapkan berdasarkan perjanjian.
b) Tunjangan tetap, suatu pembayaran yang teratur berkaitan
dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh yang
dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak,
tunjangan kesehatan, tunjangan kehamilan. Tunjangan makan,
tunjangan transport dapat dimasukkan dalam tunjangan pokok
asalkan tidak berkaitan dengan kehadiran buruh, dengan kata lain
tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan kehadiran buruh.
c) Tunjangan tidak tetap, suatu pembayaran yang secara langsung
maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan tidak
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tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan
dengan pembayaran upah pokok.
2) Tidak Termasuk Komponen Upah
a) Fasilitas, seperti fasilitas kendaraan antar jemput, pemberian
makanan secara cuma-cuma, sarana ibadah, dan sejenisnya.
b) Bonus, pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan
perusahaan atau karena buruh berprestasi.
c) Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan
lainnya.
d.

Sistem Pemberian Upah
1) Sistem Upah Jangka Waktu

Upah menurut satuan waktu dapat ditentukan dalam bentuk upah
per jam, upah per hari, upah per minggu, upah per bulan atau upah per
tahun.Upah per jam biasanya dipergunakan untuk pelaksanaan
kegiatan yang sifatnya tidak lama atau sifatnya temporer atau yang
dapat dilakukan pekerja/buruh tidak tetap. Misalnya pekerjaan
bangunan, pekerja/buruh panen pertanian dan perkebunan.Upah per
minggu diberlakukan juga untuk pekerjaan yang sifatnya temporer,
tetapi perlu dilakukan oleh pekerja/buruh yang sama secara terusmenerus dalam beberapa minggu.
Upah per bulan biasanya diberlakukan untuk pekerjaan yang
sifatnya tetap. Pekerja/buruh mempunyai ikatan kerja dalam waktu
yang relatif lama atau tetap. Upah per bulan digunakan juga untuk
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melaksanakan suatu pekerjaan dalam waktu yang relatif lama,
misalnya enam bulan, satu tahun, atau sesuai dengan peraturan
maksimum tiga tahun.
2) Sistem Upah Potongan

Sistem ini tujuannya adalah untuk mengganti sistem upah jangka
waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini
hanya akan diberikan jika pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran
tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebaginya.
3) Sistem Upah Permufakatan

Sistem upah permufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem
pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada
kelompok tertentu, yang selanjutnya kelompok ini akan membagibagikan kepada para anggota.
4) Sistem Skala Upah Berubah

Dalam sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan
harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka
jumlah upah pun akan naik, sebaliknya jika harga turun maka upah
pun akan turun.
5) Sistem Upah Indeks

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup.
Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turnnya
biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari
upah.
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6) Sistem Pembagian Keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila
perusahaan mendapat keuntungan diakhir tahun.
5.

Standar Hidup Layak
Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang

pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. KHL
juga menjadi acuan dasar dalam menetapkan upah minimum. Upah minimun
daerah pada umumnya ditetapkan oleh gubernur berdasarkan KHL dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Tujuan ditetapkannya standar KHL yang berpengaruh pada penetapan upah
minimum adalah agar melindungi dan memenuhi hak pekerja/buruh dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sejak diluncurkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah
minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Mendukung hal tersebut,
dalam Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 penyesuaian nilai KHL
dilakukan setiap tahun yang secara langsung terkoreksi melalui penghitungan
antaran upah minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun
berjalan.
Berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan
Presiden No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 21 tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, berikut
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ini adalah beberapa komponen yang ditetapkan untuk standar kebutuhan hidup
layak.
a. Makanan dan Minuman
Hal-hal yang mencakup kebutuhan makanan dan minuman layak,
seperti beras, daging, susu bubuk, gula pasir, buah-buahan, ikan segar,
minyak goreng, teh/kopi, karbohidrat lain (gandum, tepung), dan bumbubumbuan.
b. Sandang
Kebutuhan layak dalam komponen sandang, seperti celana/rok, kaos,
kemeja, pakaian dalam, sarung, mukena, peci, sepatu, kaos kaki, dan
handuk.
c. Perumahan
Perumahan mencakup kebutuhan tempat tinggal, seperti sewa kamar,
kasur, ranjang, bantal, guling, sprei, lemari, cermin, peralatan rumah
lainnya, dan peralatan dapur (piring, gelas, kompor, gas LPG, pisau, dan
sebagainya).
d. Pendidikan
Pendidikan mencakup hal-hal seperti alat tulis, tabloid/majalah, koran,
buku, bacaan lain, televisi, dan radio.
e.

Kesehatan
Kesehatan meliputi hal-hal seperti vitamin, alat kebersihan (sabun,

sikat gigi, pasta gigi, shampoo, pembalut atau alat cukur, deodorant), sisir,
dan obat anti nyamuk.
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f.

Transportasi
Berkaitan dengan transportasi kerja, baik kendaraan pribadi, uang

bensin, ataupun angkutan umum.
g.

Rekreasi dan Tabungan
Berkaitan dengan pemberian rekreasi ke daerah sekitar hingga

tabungan sebesar 2% dari total nilai komponen-komponen sebelumnya.

E. Ekonomi iIslam
1.

Konsep iHome iIndustry iDalam iPerspektif iEkonomi iIslam
Dalam iislam imanusia iadalah ikhalifah idimuka ibumi. iIslam imemandang

bahwa ibumi idengan isegala iisinya imerupakan iamanah iAllah ikepada ikhalifah

i

agar idipergunakan isebaik-baiknya ibagi ikesejahteraan ibersama. iUntuk

i

mencapai isuatu itujuan isuci iini, iAllah imemberikan ipetunjuk imelalui ipara iRasul-

i

Nya. iPetunjuk itersebut imeliputi isegala isesuatu iyang idibutuhkan imanusia ibaik
aqidah, iakhlak, imaupun isyariah. iBegitupun idalam iberekonomi, imanusia

i

diperintahkan ioleh iAllah iagar isegala ikegiatan iekonomi iyang idilakukan idapat

i

membawa imaslahah ibaik iuntuk idirinya imaupun iorang ilain.

i

Didalam iindustri, iproses iproduksi idalam iilmu iekonomi idapat idiartikan
sebagai ikegiatan iyang imenciptakan imanfaat i(utility) ibaik idimasa isekarang

i

maupun idimasa iyang iakan idatang. iSedangkan itujuan idari iproduksi

i

adalahimenyediakan ibarang idan ijasa iyang imemberikan imaslahah imaksimum

i

bagi ikonsumen. iTujuan itersebut idapat idiwujudkan idengan iberbagai ibentuk

i

diantaranya:

i
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a.

Pemenuhan ikebutuhan imanusia ipada itingkat imoderat.

b.

Menemukan ikebutuhan imasyarakat idan ipemenuhan inya.

c.

Menyediakan ipersediaan ibarang idan ijasa idimasa idepan.

d.

Pemenuhan isarana ibagi ikegiatan isosial idan iibadah ikepada iAllah.54

Dari ibeberapa iteori ihome iindustry idalam iperspektif iekonomi iIslam idiatas
dapat iditarik ikesimpulan ibahwa iyang idimaksud idengan ihome iindustry idalam

i

perspektif iekonomi iIslam iadalah isebuah iusaha iyang imampu imensejahterakan

i

umatnya ilalu imeningkatkan iperekonomian iumatnya idengan iberlandaskan

i

ekonomi iIslam.

i

2.

Konsep iKerajinan iKulit iDalam iPerspektif iEkonomi iIslam
Kulit imerupakan ibahan imentah iyang ibisa iberubah-ubah. iBahan iyang

seakan-akan ibersisik itersebut iberguna isekali iuntuk imembuat ibermacam-macam

i

perabot irumah iseperti ihiasan idinding, ibarang-barang iuntuk iberpergian, ipakaian,

i

sepatu, iikat ipinggang, idompet, idan ilain isebagainya. iKulit idalam ipandangan

i

i

Islam iselain idapat iberguna iuntuk idijadikan ibarang-barang iyang iunik ikulit ijuga

dapat idipandang iindah ioleh isegala iumat itidak ihanya iIslam ikarena ikeindahan

i

nya iitulah ikulit idapat ibermanfaat ibagi imanusia iuntuk idijadikan isuatu ibarang

i

i

yang ibernilai itinggi iuntuk imenopang ipendapatan imanusia. iPenciptaan ibarang-

barang idari ikulit iini imembuat iorang iberlomba-lomba iuntuk imembuat
artikelitentang ibahan i“ajaib” itersebut iyang idapat idipergunakan iselama

i

bertahun-tahun. i

i
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Pusat iPengkajian idan iPengembangan iEkonomi iIslam i(P3EI), iEkonomi iIslam, i(Jakarta:
Rajawali iPers,2013), ih. i233.

i i i i i i
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Suatu ikisah iyang iditemukan ioleh ipara iahli imenyatakan ibahwa ipada ijaman
dahulu itentara-tentara iRomawi imenyebrangi ilautan idengan ikapal-kapal iyang

i

layarnya iterbuat idari ikulit. iHal itersebut imenunjukan ikepada ikita ibetapa ituanya

i

usia ipemakaian ikulit. iKulit isudah idikenal iorang isejak ijaman ipra-sejarah ipada

i

waktu iitu ikulit idigunakan iuntuk ipenutup ibadan iAli iAS ipakaiannya. iMenurut

i

para ipemakaiannya, ibahan itersebut ibisa imemberikan ikeselamatan idan

i

menjauhkan ipemakainya idari iserangan ibinatang ibuas. iPusat ikulit iberada idi

i

i

Babilonia ikuno, idikota itersebut ikulit-kulit imentah idisimpan idalam isebuah

tempat iyang ikhusus. iKulit-kulit iyang idisimpan iada ijuga iyang iterdiri idari ijenis

i

kulit imuda idan imemerlukan isuatu iproses iyang ilama iagar ibisa idipakai. iLama

i

kelamaan, ipemakaian ikulit itersebar ikeseluruh idunia ibahkan idijadikan

i

penghasilan iyang iutama ibagi imasyarakat idiseluruh idunia itermasuk idi

i

i

Indonesia. iLalu ioleh itangan-tangan iterampil idibuatlah ikerajinan iyang iberbahan

dasar ikulit iuntuk imembuat isuatu ibarang iyang iunik idan ijuga idapat ibertahan

i

lama

i

agar

i

dapat

i

menghasilkan

i

pendapatan

i

i

yang

dapat

i

memenuhi

i

kebutuhannya.55

i

Secara iumum iIslam imenghalalkan isetiap imanusia idalam imencari irejeki
melalui iberbagai imacam iusaha iseperti ibertani, iberburu iatau imelakukan

i

perdagangan idan ijual ibeli i(berwirausaha). iSetiap iorang iyang iberiman

i

diwajibkan imenjalankan iusahanya isesuai idengan itata icara iyang idibenarkan

i

menurut iAl iQuran idan iSunah iagar imendapat iridha iAllah iSWT idi idunia

i

daniakhirat. iSelain iharus imengetahui ibagaimana ijual ibeli iyang idiperbolehkan

i
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Dahara iPrize, iKERAJINAN iKULIT iKeterampilan iMembuat iBarang idari iKulit i(Semarang:
Effhar iOffset, i1985), ih. i9-12.

i i i i i i
i
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dan isah imenurut ihukum iIslam, ijuga iharus idiketahui ipula ihal-hal iyang idilarang

i

oleh iIslam iagar ijual ibeli iyang idilakukannya itidak iterjerumus ipada ihal iyang

i

dilarang ioleh iAllah iSWT. iKonsep iekonomi idalam iIslam iadalah isenantiasa

i

menjunjung inilai isidiq i(jujur), iamanah i(mengembalikan isegala isesuatu isesuai

i

dengan ihaknya), ifathonah i(memiliki ikemampuan iinovasi) idan itabligh

i

(kemampuan idalam ipenyampaian ikeunggulan iproduk).56

i

Dari ibeberapa ikonsep ikerajinan ikulit idalam iPerspektif iEkonomi iIslam
diatas idapat iditarik ikesimpulan ibahwa ikonsep ikerajinan ikulit idalam iPerspektif

i

Ekonomi iIslam iadalah isebuah iproses imanusia idalam imencari irezeki iyaitu

i

melalui idari ihasil itangan-tangan ikreatif iyang idapat imenghasilkan isuatu ibarang

i

kerajinan iyang iindah idari ibahan ibaku ikulit iyang isudah iberlandaskan idengan

i

konsep iekonomi iIslam.

i

3.

Konsep iPendapatan iDalam iPerspektif iEkonomi iIslam
Ada iempat isumber ipendapatan idalam iIslam iyang iberasal idari ifaktor-faktor

produksi, iyaitu isewa, iupah, ikeuntungan, idan iprofit.

i

a.

Sewa
Secara ietimologi ial-ijarah iberasal idari ikata ial-ajru iyang iberarti

al’Iwadh/penggantian, idari isebab iitulah iats-Tsawabu idalam ikonteks ipahala

i

dinamai ijuga ial-ajru/upah. iAdapun isecara iterminologi, ipara iulama ifiqh

i

berbeda ipendapatnya, iantara ilain:

i

56

Aan iJulia, iNurfahmiyati, iMeidy iHaviz, iKAJIAN iPERSAINGAN iUSAHA iDALAM
PERSPEKTIF iISLAM iPADA iKOMODITAS iKERAJINAN iKULIT iKERANG iDI
iKABUPATEN iCIREBON, iProsiding i SNaPP2016 i Sosial, i Ekonomi, i dan i Humaniora, iVol. i6,
iNo.1, ih. i720, i2016.
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1) Menurut iSayyid iSabiq
Ijarah iadalah isuatu ijenis iakad iatau itransaksi iuntuk imengambil
manfaat idengan ijalan imember ipenggantian.

i

2) Menurut iUlama iSyafi‟iyah
Ijarah iadalah isuatu ijenis iakad iatau itransaksi iterhadap isuatu imanfaat
i

yang idituju, itertentu, ibersifat imubah idan iboleh idimanfaatkan, idengan

cara imemberi iimbalan itertentu.

i

3) Menurut iAmir iSyarifuddin
Ijarah isecara isederhana idapat idiartikan idengan iakad iatau itransaksi
manfaat iatau ijasa idengan iimbalan itertentu. iBila iyang imenjadi iobjek

i

transaksi iadalah imanfaat iatau ijasa idari isuatu ibenda idisebut iIjarah

i

i

al’Ain, iseperti isewa imenyewa irumah iuntuk iditempati. iBila iyang

menjadi iobjek itransaksi imanfaat iatau ijasa idari itenaga iseseorang

i

disebut iIjarah iad-Dzimah.57

i

4) Menurut iSyaikh iSyihab iAl-Din idan iSyaikh iUmairah
Ijarah iialah iakad iatas imanfaat iyang idiketahui idan isengaja iuntuk
memberi idan imembolehkan idengan iimbalan iyang idiketahui iketika iitu.

i

5) Menurut iHasbi iAsh-Shiddiqie
Ijarah iialah iakad iyang iobjeknya iialah ipenukaran imanfaat iuntuk
masa itertentu, iyaitu ipemilikan imanfaat idengan iimbalan, isama idengan

i

menjual imanfaat.58

i

57

Abdul iRahman, iGhufron iIhsan, idkk, iFiqh iMuamalah, i(Jakarta: iKencana iPrenada iMedia
Group, i2010) ih. i277.
58
i i i i i i Hendi iSuhendi, iFiqh i Muamalah, i(Jakarta:Grafindo iPersada, i2010), ih. i94-95.
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Definisi-definisi itersebut idi iatas idapat idikemukakan ibahwa ipada
dasarnya itidak iada iperbedaan iyang iprinsip idi iantara ipara iulama idalam

i

mengartikan iijarah iatau isewa-menyewa. iDari idefinisi itersebut idapat

i

diambil iintisari ibahwa iijarah iatau isewa-menyewa iadalah iakad iatas imenfaat

i

dengan iimbalan.59

i

Dari ibeberapa iteori isewa idiatas idapat iditarik ikesimpulan ibahwa iyang
dimaksud idengan iteori isewa iadalah isuatu iperjanjian i(akad) idimana ipemilik

i

i

yang imemberikan iobjek iini imemberikan ikepada ipenyewa

hak iuntuk

i i

menggunakan isuatu iaset iselama iperiode iwaktu iyang idisepakati ioleh

i

keduabelah ipihak.

i

b.

Upah
Menurut istruktur iatas ilegislasi iIslam, ipendapatan iyang iberhak

diterima, idapat iditentukan imelalui idua imetode. iMetode ipertama iadalah

i

ujrah i(kompensasi, iimbal ijasa, iupah) isedangkan iyang iMetode ikedua

i

adalah ibagi ihasil. iSeorang ipekerja iberhak imeminta isejumlah iuang isebagai

i

bentuk ikompensasi iatas ikerja iyang itelah idilakukan. iDemikian ipula iberhak

i

meminta ibagian iprofit iatau ihasil idengan irasio ibagi ihasil itertentu iyang

i

sudah idisepakati ioleh ikedua ibelah ipihak idari iawal imemulai ipekerjaan

i

sebagai ibentuk ikompensasi iatas ikerja iyang itelah idilakukan. iDalam

i

perjanjian i(tentang ipendapatan) ikedua ibelah ipihak idiperingatkan iuntuk

i

bersikap ijujur idan iadil idalam isemua iurusan imereka, isehingga itidak iterjadi

i

tindakan

i

iiiiii
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aniaya

i

terhadap

i

orang

i

lain

i

juga

i

tidak

i

Ahmad iWardi iMuslich, iFiqh iMuamalat, i(Jakarta: iAmzah, i2010), ih. i317.
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merugikan

i

64

kepentingannya isendiri idan ijuga ikepentingan iorang ilain iagar imereka isama-

i

sama iadil idalam imenerapkan isistem ibagi ihasil iyang itelah idisepakati
sebelumnya. i

i

Hal itersebut isesuai idengan ifirman iAllah iSWT idalam isurat ial-Jasiyah
ayat i22:

i

ث ََ أٱۡلَ أز َ أ
س بِ َما َك َسبَ أج ٌََُمأ
ِ َُ ٰ ََ َخهَقَٲنهٍَُّٲن َّس ٰ َم
ِ ض بِٲن َحق ََنِخُ أج َز ِٰ ُكم وَ أف
٢٢ ُن
َ َل ي أُظهَ ُم
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Artinya: i“Dan iAllah imenciptakan ilangit idan ibumi idengan itujuan iyang
i benar, i dan i agar i setiap ijiwa i diberi i balasan i sesuai i dengan i apa iyang
60
i dikerjakannya, i dan i mereka i tidak i akan i dirugikan”.

Prinsip idasar iini imengatur ikegiatan imanusia ikarena imereka iakan idiberi
balasan idi idunia idan idi iakhirat. iSetiap imanusia iakan imendapat iimbalan

i

dari iapa iyang itelah idikerjakannya idan imasing-masing itidak idirugikan.

i

i

Ayat iini imenjamin itentang iupah iyang ilayak ikepada isetiap ipekerja isesuai

dengan iapa iyang itelah idisumbangkan idalam iproses iproduksi, ijika iada

i

pengurangan idalam iupah imereka itanpa idiikuti ioleh iberkurangnya

i

sumbangsih imereka, ihal iitu idianggap iketidakadilan idan ipenganiayaan.

i

i

Ayat iini imemperjelas ibahwa iupah isetiap iorang iitu iharus iditentukan

berdasarkan ikerjanya idan isumbangsihnya idalam ikerja isama iproduksi idan

i

untuk iitu iharus idibayar itidak ikurang, ijuga itidak ilebih idari iapa iyang itelah

i

dikerjakannya.

i

Dari ibeberapa ipengertian idiatas idapat iditarik ikesimpulan ibahwa iupah
menerapkan isuatu isistem ibagi ihasil idimana isistem iini itelah idisepakati ioleh

i

iiiiii
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Departemen iAgama iRI, iAl-Qur’an idan iTerjemahnya, i(Bandung: iSyaamil iAl-Qur’an), ih. i500.
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65

kedua ibelah ipihak idan itidak imerugikan imasing-masing ipihak iyang

i

bersangkutan iatas iapa iyang itelah idikerjakan idan ididapatkan.

i

c. Keuntungan i
Profit idalam ibahasa iArab idisebut idengan iar-ribh iyang iberarti
pertumbuhan idalam iperdagangan. iDi idalam iAlmu'jamal-Iqtisadal-Islamiy

i

i

disebutkan ibahwa iProfit imerupakan ipertambahan ipenghasilan idalam

perdagangan. iProfit ikadang idikaitkan idengan ibarang idagangan iitu

i

sendiri.61

i

Selain iribh, iistilah ilain iyang iterkait idengan ikeuntungan iyaitu ial-nama',
i

al- ighallah, idan ial-faidah. iDi idalam iTafsir iTematik iKonsep iKeuntungan

dan iimplementasinya iterhadap ipenetapan iharga idijelaskan ibahwa: i

i

1.

Ar-Ribh iat-Tajri i(Laba iUsaha)
Laba iUsaha iadalah ipertambahan ipada iharta iyang itelah idikhususkan

untuk iperdagangan isebagai ihasil idari iproses ibarter idan iperjalanan

i

bisnis. iDalam ihal iini iia itermasuk idalam ilaba ihakiki isebab ilaba iitu

i

muncul ikarena iproses ijual ibeli.

i

2.

Al-ghalla i(Laba iInsidental) i
Laba iInsidental iadalah ipertambahan iyang iterdapat ipada ibarang

dagangan isebelum ipenjualan. iPertambahan iseperti iini itidak ibersumber

i

pada iproses idagang idan itidak ipula ipada iusaha imanusia. iPertambahan

i

seperti iini idalam ikonsep iakuntansi idisebut ilaba iyang itimbul

i

iiiiii
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Ahmad iasy-Syurbashi, iAlmu'jam ial iIqtisad ial-Islamiy i(T.tp.: iDar ial-Jail, i1981), ih. i188.
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denganisendirinya/laba iinsidental iatau ilaba iminor iatau ipendapatan

i

marginal iatau ilaba isekunder. i

i

3.

Al-faidah i(Laba iyang iberasal idari imodal ipokok) i
Laba iyang iberasal idari imodal ipokok iadalah ipertambahan ipada

barang imilik i(asal imodal ipokok) iyang iditandai idengan iperbedaan

i

antara iharga iwaktu ipembelian idan iharga ipenjualan, iyaitu isesuatu iyang

i

baru idan iberkembang idari ibarang-barang imilik, iseperti isusu iyang itelah

i

diolah iyang iberasal idari ihewan iternak. iDalam ikonsep iakuntansi

i

disebut ilaba iutama i(primer) iatau ilaba idari ipengoperasian imodal

i

pokok.62

i

Menurut iRawwas iQal'ahjiy, iprofit iatau ikeuntungan iadalah itambahan
dana iyang idiperoleh isebagai ikelebihan idari ibeban ibiaya iproduksi iatau

i

modal. iSecara ikhusus ilaba idalam iperdagangan i(jual ibeli) iadalah itambahan

i

i

yang imerupakan iperbedaan iantara iharga ipembelian ibarang idengan iharga

jualnya.

i

Dari ibeberapa ipengertian idiatas idapat iditarik ikesimpulan ibahwa
keuntungan imerupakan itambahan ilaba iatau idana iyang idiperoleh idari ihasil

i

produksi iatau imenjual isuatu ibarang idalam iperdagangan.

i

F. Tinjauan iPustaka
62

i

Husaini iMansur idan iDhani iGunawan iIdat, iDimensi iPerbankan iDalam iAl-Qur’an.
(Jakarta: iVisi iCipta iKreasi, i2007).
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Penulis imenemukan ibeberapa ikarya iilmiyah iyang iterkait idengan
penelitian idilakukan ipenulis, iantara ilain:

i

Vertasius iSanjaya iNugraha, iPemberdayaan iUsaha iKecil iMenengah
(UKM) i/ iUsaha iRumah iTangga i(URT) iKerajinan iKulit idi iKabupaten iBantul

i

Yogyakarta. 63 iHasil ipenelitian imembuktikan ibahwa ipertumbuhan iUKM/URT

i

memiliki ikontribusi iyang ibegitu ibesar ibagi ipertahanan iperekonomian inasional,

i

pemerintah imemiliki iperanan iyang icentral itetapi ijuga itidak ibisa isemua iurusan

i

UKM/URT imenjadi iurusan ipemerintah isaja iatau isebaliknya itidak ibisa iurusan

i

UKM/URT iharus idiselesaikan isendiri idengan imelihat iterbatasnya iperanan

i

asosiasi, ipendekatan ibudaya itidak ihanya idilihat idari ikacamata iyang isempit

i

tetapi isudah isaatnya idilakukan isuatu iterobosan ibahwa ibudaya ijuga imemiliki

i

kelebihan iuntuk idikembangkan iuntuk imengubah ipola iperilaku idan ikebiasaan.

i

Rudini

i

Hadinata,Analisis

Strategi

i

Pengrajin

i

i

Kulit

i

Dalam

Mengembangkan iUsaha i(Studi iKasus idi iSentra iIndustri iKerajinan iKulit

i

i

Kelurahan iSelosari iMagetan). 64 iHasil ipenelitian imembuktikan ibahwa isentra

industri ikerajinan ikulit idi iJalan iSawo iKelurahan iSelosari iMagetan imengalami

i

perkembangan idari itahun ike itahun imeskipun ipeningkatan iitu ikecil, ipengrajin

i

memiliki istrategi idalam imempertahankan idan imengembangkan iusaha,

i

laluipermasalahan iyang idihadapi ioleh ipengrajin idi iMagetan iyaitu imasalah

i

sumber idaya imanusianya.

i
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Vertasius iSanjaya iNugraha, iPemberdayaan iUsaha iKecil iMenengah i(UKM) i/ iUsaha iRumah
Tangga i(URT) iKerajinan iKulit idi iKabupaten iBantul iYogyakarta, iJurnal iMAKSIPRENEUR, iVol.
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Rudini iHadinata, iAnalisis iStrategi iPengrajin iKulit iDalam iMengembangkan iUsaha i(Studi
iKasus idi iSentra iIndustri iKerajinan iKulit iKelurahan iSelosari iMagetan), iJurnal i JESP, iVol.VI iNo.
i2, iNovember i2014.
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Heti iMulyati,Analisis iKarakteristik iUKM iJaket iKulit idi iKabupaten
i

Garut idengan iMenggunakan iModel i”Diamond” iPorter. 65 iHasil ipenelitian

membuktikan ibahwa iUKM ijaket ikulit idi iKabupaten iGarut ididukung ioleh

i

kondisi ifaktor, ikondisi ipermintaan idan iperan ipemerintah. iHubungan iantara

i

pengusaha ijaket ikulit idengan iindustri ipendukung idikategorikan ikuat, iterutama

i

dengan ipemasok ibahan ibaku idan ibahan ipenunjang. iHubungan iantara

i

pengusaha ijaket ikulit idengan iindustri iterkait idikategorikan imasih ilemah,

i

terutama idengan ilembaga ipermodalan, ilembaga ipenelitian, idan iperguruan

i

tinggi. iSedangkan iketerkaitan idengan ipemerintah idaerah ikhusunya iDinas

i

Perindustrian, iPerdagangan idan iPenanaman iModal iKabupaten iGarut

i

dikategorikan isedang.

i

Langgeng iR. iPutra, iLely iIndah iMindarti, iFirda iHidayati,Strategi
Pengembangan iUsaha iMikro, iKecil iDan iMenengah i(UMKM) iEkonomi iKreatif

i

i

Kerajinan iKulit iDi iKabupaten iMagetan i(Studi iPada iDinas iPerindustrian idan

Perdagangan iKabupaten iMagetan).66 iHasil ipenelitian imembuktikan ibahwa idari

i

analisis iSWOT i(Strenght, iWeakness, iOpportunity, iand iTreaths) idengan

i

pendekatan iscore icard i yang itelah idilakukan ipemaparannya ipada ibab ianalisis

i

pembahasan,

i

dapat

i

diketahui

i

bahwa

i

hasil

i

perumusan

i

terkait

i

strategiipengembangan iUMKM ikerajinan ikulit idi iKabupaten iMagetan ijatuh

i

pada ikuadran ipertama. iKuadran ipertama iberarti iUMKM ikerajinan ikulit

i

65

Heti iMulyati, iAnalisis iKarakteristik iUKM iJaket iKulit idi iKabupaten iGarut idengan
Menggunakan iModel i”Diamond” iPorter, iJurnal iManajemen idan iOrganisasi, iVol.I iNo. i1, iApril
i2010
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Langgeng iR. iPutra, iLely iIndah iMindarti, iFirda iHidayati, iStrategi iPengembangan iUsaha
iMikro, iKecil iDan iMenengah i(UMKM) iEkonomi iKreatif iKerajinan iKulit iDi iKabupaten iMagetan
i(Studi iPada iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan iKabupaten iMagetan), iVol iIV iNo. i1, i2018.
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mempunyai ipeluang ibesar iuntuk idikembangkan idan iorganisasinya idalam

i

kondisi iprima idan imantap isehingga isangat idimungkinkan iuntuk iterus

i

melakukan iekspansi, imemperbesar ipertumbuhan idan imeraih ikemajuan isecara

i

maksimal. iOleh ikarenanya istrategi iyang itepat idalam ipengembangan iUMKM

i

kerajinan ikulit idi iMagetan iadalah istrategi iSO i(Strenght iand iOpportunity).

i

i

Keberhasilan ipengembangan iUMKM ikerajinan ikulit idi iKabupaten iMagetan

tidak ilepas idari iperan ipemerintah idalam ihal iini iadalah iDinas iPerindustrian idan

i

Perdagangan iKabupaten iMagetan idan ipara istakeholder.

i

Kurnia iSari iD. iS, iErna iSuryani, iRadityo iPrasetianto iW, iAnalisa iHarga
dan iPemasaran iuntuk iMeningkatkan iProfitabilitas iUKM iKerajinan iKulit

i

dengan iSistem iDinamik i(Studi iKasus: iDwi iJaya iAbadi iTanggulangin

i

Sidoarjo).67Tujuan idari ipengerjaan ipenelitian iini iadalah imembuat imodel isistem

i

market ishare iyang isesuai idengan ikondisi iUKM iKerajinan ikulit, imembuat

i

skenario iyang idapat imeningkatkan iprofitabilitas iUKM idari isegi iharga idan

i

pemasaranberdasarkan ikondisi ioptimis, imost ilikely idan ipesimis.Manfaat iyang

i

bisa ididapatkan idari iadanya ipenelitian iinibagi iUKM iKerajinan ikulit iadalah

i

adanya ianalisis imengenaifaktor iharga i(pricing) idan ipemasaran i(marketing),

i

sehingga ibisa idiketahui ilangkah iapa iyang iharus idiambil iuntuk imeningkatkan

i

profitabilitas iUKM.

i

67

Kurnia iSari iD. iS, iErna iSuryani, iRadityo iPrasetianto iW, iAnalisa iHarga idan iPemasaran iuntuk
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