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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami 

skripsi ini, maka perlu adanya penegasan arti dan makna dari istilah – istilah yang terkait 

dalam skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi 

disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Selain itu, 

langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan 

dibahas. Adapun judul proposal ini adalah “ANALISIS STRATEGI 

PENGEMBANGAN BISNIS GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

EKONOMI KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada 

Perusahaan Roti Suasono, Teluk Betung – Bandar Lampung)”. Maka perlu diuraikan 

pengertian dari istilah – istilah pada judul tersebut sebagai berikut : 

1. Strategi 

Menurut Kamus Besar Indonesia, strategi adalah ilmu siasat perang atau akal (tipu 

muslihat) untuk mencapai maksut tertentu.
1
 Jadi strategi yaitu suatu proses penentuan 

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, 

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat 

dicapai (Stephani K.Marrus, dikutip oleh sukrisno 1995).
2
 

 
2. Pengembangan Bisnis 

Pengembangan adalah frase-frase dan motif dengan lengkap terhadap subyek yang 

dikemukakan sebelumnya dan usaha kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran 

atau badan untuk mencapai suatu maksud.
3
 Jadi bisnis mengandung pengertian 

sebagaimana suatu usaha atau cara-cara yang ditempuh dalam mengembangkan 

produk serta peningkatan ekonomi karyawan pada roti Suasono. 
 

3. Peningkatan Ekonomi 

Ekonomi adalah perihal mengurus dan mengatur kemakmuran yang berkaitan dengan 

masalah keuangan, perdagangan dan sebagainya, ilmu rumah tangga.
4
 

Jadi peningkatan ekonomi yaitu cara mengatur dan mengurus keuangan atau upah 

karyawan agar menjadi makmur atas upah yang diberikan. Dalam upaya mencapai 

kesejahteraan manusia menghadapi masalah yaitu kesenjangan antara sumber daya 

yang ada dengan kebutuhan manusia. Allah telah menciptakan alam semesta ini 

dengan berbagai sumber daya yang memadai untuk mencapai kebutuhan manusia, 

namun adanya ketidakmerataan distribusi sumber daya, berbagai keterbatasan 

manusia serta muculnya konflik antara tujuan duniawi dan ukhrawi menyebabkan 

terjadinya kelangkaan relatif. Ilmu ekonomi islam lahir untuk menyelesaikan 

permasalahan kelangkaan relatif ini. 

 

                                                           
1W.J.S Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Cetakan Keenam, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm.54 
2 Husein Umar, Strategic Management In Action, PT. Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2005, hlm 31 
3 Ananda santoso, S.Prianto, Kamus Lengkap bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, Kartika, Jakarta, 1995, hlm 34 
4 Strategic Management In Action, Op.Cit, hlm. 160 
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4. Karyawan 

Karyawan adalah pekerja, orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, 

perusahaan, dsb) dengan mendapat gaji (upah), karyawan dan buruh).
5
 

 
5. Ekonomi Islam 

Menurut Musthafa adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah – 

masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai- nilai Islam.
6
 

 Berdasarkan pengertian beberapa istilah yang telah dijelaskan, maka judul skripsi 

ini bermaksud untuk menganalisis strategi pengembangan bisnis guna meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi karyawan pada perusahaan Roti Suasono di Teluk Betung – 

Bandar Lampung ditinjau dari pandangan Ekonomi Islam. Nanti kita akan mengetahui 

bagaimana cara – cara yang ditempuh perusahaan dalam mengatur keuangan yang 

akhirnya bertujuan untuk memakmurkan kebutuhan karyawannya. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis apa yang 

tepat dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi karyawannya. Karena dilihat 

dari upah yang diterima karyawan masih jauh dibawah UMR, sehingga menyebabkan 

kurangnya kepuasan hati para karyawan. Sedangkan jika dilihat dari seberapa besar 

volume penjualannya, perusahan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke 

tahun. Jadi pada penelitian ini kita akan mengetahui bagaimana baiknya perusahaan 

menangani masalah kesejahteraan ekonomi para karyawan tersebut. 
 

2. Alasan Subjektif 

a. Karena judul ini  sesuai dengan spesialisasi keilmuwan penulis yaitu pada jurusan 

Ekonomi Islam serta didukung oleh tersedianya literature baik primer maupun 

sekunder dan data penelitian yang menunjang dalam penelitian tersebut. 

b. Untuk memperoleh data sebagai bahan penyusunan penulisan skripsi guna 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dibidang Ekonomi 

Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang makanan (food) 

mendorong lahirnya persaingan di dunia produksi. Hal ini di tandai dengan banyaknya 

usaha – usaha baru dibidang makanan. Dalam mengembangkan usaha baru tersebut, 

perusahaan dituntut agar tetap bertahan hidup dan mampu bersaing dengan produk lain.
7
 

Salah satu produk makanan yang umum dan cukup disukai oleh masyarakat adalah roti. 

Saat ini, roti telah banyak dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Roti dikonsumsi 

sebagai makanan pelengkap atau bahkan sebagai makanan pengganti. Selain roti, bisnis 

rumahan yang cukup terkenal di daerah rumah saya atau tepatnya di daerah Teluk Betung 

                                                           
5 Ibid, hlm. 175 
6Mustafa Edwin Nasution, Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 5 
7Daryanto, Manajemen Pemasaran, Cetakan Pertama, Satu Nusa, Bandung, 2011, hlm. 22 
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– Bandar Lampung adalah makanan sejenis pempek dan kemplang. Hal ini menyebabkan 

semakin banyaknya persaingan yang mendorong pengusaha mencari cara untuk menarik 

minat konsumen.  

Salah satu industri rumahan yang memproduksi roti dan cukup familiar di daerah 

Kupang Raya – Teluk Betung adalah perusahaan Roti Suasono. Usaha industri rumah 

tangga ini mulanya didirikan pada tahun 2002. Seiring dengan berjalannya waktu, 

perusahaan roti Suasono memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut 

dapat dilihat tiap tahunnya permintaan terhadap produk roti Suasono khususnya 

dikalangan menengah bawah. Pada tahun 2003-2007 roti Suasono hanya memproduksi 

roti sebanyak 200 perharinya, tahun 2008 hingga 2009 meningkat menjadi 400 roti 

perhari,pada tahun 2010 terus meningkat hingga 500 roti diproduksi perhari. Respon 

konsumen terhadap produk buatan roti Suasono cukup baik. Karyawan perusahaan roti 

Suasono dibagi menjadi beberapa divisi. Ada yang bagian produksi, bagian umum, 

bagian gudang, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian distribusi. Masing – 

masing karyawan digaji berbeda sesuai dengan bidangnya. 

Rata – rata pendapatan karyawan kurang lebih Rp.40.000 s/d Rp.50.000 

perharinya, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya pendapatan tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi karyawan. Karena pendapatan sehari – hari 

karyawan bisa berubah – ubah sesuai dengan lingkungan dan minat konsumen dalam 

membeli, maka yang perlu dianalisis adalah dengan adanya strategi pengembangan 

tersebut apakah dapat meningkatkan pendapatan karyawan, kesejahteraan dan menopang 

ekonomi karyawan atau justru strategi pengembangan tersebut tidak mampu menjadi 

mesin dalam hal pertumbuhan atau kesejahteraan ekonomi karyawan yang memadai. 

Berdasarkan wawancara dengan karyawan Suasono Roti,  informasi yang didapati 

adalah bahwa karyawan dibagian pemasaran tidak memperoleh pendapatan yang sesuai 

dengan apa yang diharapkan, bahkan jauh dari UMR, sehingga berdampak pada 

kurangnya pendapatan yang diperoleh setiap karyawan. Hal itu disebabkan karena gaji 

yang diterima karyawan bagian pemasaran cenderung lebih kecil dibandingkan karyawan 

bagian lain. Meskipun mereka mendapat persentase keuntungan dari tiap produk yang 

dijual, tetap saja masih kurang, sehingga  mengakibatkan kurangnya kesejahteraan 

ekonomi  pada setiap karyawan. Oleh karena itu perusahaan dirasa perlu untuk 

meningkatkan strategi  pengembangan bisnisnya, serta merevisi sistem gaji karyawannya 

sehingga diharapkan dapat mendorong pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi pada setiap karyawan. 

Dalam Islam bukan merupakan suatu larangan bila umatnya mempunyai rencana 

atau keinginan untuk berhasil dalam usahanya, namun harus sesuai dengan syarat dan 

tidak betentangan ajaran dalam syarat islam. Islam juga menganjurkan umatnya untuk 

berproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, 

perkebunan, periklanan, perindustrian dan perdagangan. Bekerja dalam islam bukan 

hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan suatu kewajiban agama, 

sehingga perlu diperlihatkan cara dan proses kerja yang akan membawa konsekuensi 

terhadap hasil, karena ekonomi islam menolak mengambil keputusan atau pendapatan 

yang diperoleh bukan berdasarkan pada pendapatan yang halal dan dari usaha. 
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Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur‟an surat Al-Jumu‟ahayat 10 : 
 

ََِكِثيًشاَلَؼلَُّكْوُخْفِلُحَْى َْاْرُكُشّااللَّ ِِ ٌَْفْضِلبللَّ َْاْبَخُغْاِه ًَْخِشُشّاِفيبْلَأْسِض  َفِئَراُقِضَيِخبلصََّلبُةَفب
 

Artinya : 

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
8
 

Salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan adalah karyawan perusahaan 

itu sendiri. Karyawan merupakan asset penting yang wajib mereka jaga tidak terkecuali 

bagi perusahaan yang  khususnya bergerak dibidang makanan siap saji. Kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka 

perusahaan juga dituntut untuk mampu mengoptimalkan kinerja karyawannya, guna 

tercapai perusahaan secara maksimal. 

Selain strategi pengembangan bisnis yang diterapkan, kompensasi juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang,  barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atau jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Dengan 

adanya pemberian kompensasi yang pantas dan memadai dapat meningkatkan motivasi 

kerja dan tidak sedikitnya mampu membantu perekonomian karyawan serta menambah 

pendapatan karyawan bekerja. 

Dari penjelasan yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses 

pengembangan bisnis tidak hanya mementingkan pendapatan perusahaan saja melainkan 

perusahaan juga dituntut untuk mampu mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi 

karyawan. 

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya buat terdapat perbedaan pada 

tempat penelitian dan pembahasanpun berbeda. Penelitian terdahulu hamper seluruh 

menggunakan ekonomi konvensional sedangkan penelitian yang saya buat menggunakan 

perspektif ekonomi islam. 

Oleh sebab itu penulis mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa 

skripsi. Dengan judul “ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS GUNA 

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KARYAWAN DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Perusahaan Roti Suasono, Teluk 

Betung – Bandar Lampung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Penerbit CV Diponogoro, 2005, hlm. 526 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi pengembangan bisnis yang diterapkan perusahaan Suasono Roti? 

2. Bagaimana sistem upah yang diterapkan di perusahaan Suasono Roti? 

3. Bagaimana hubungan antara sistem pengembangan bisnis terhadap peningkatan 

kesejahteraan ekonomi karyawan perusahaan Suasono Roti? 

4. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang strategi pengembangan bisnis dan 

kesejahteraan ekonomi karyawan pada perusahaan Suasono Roti? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis yang tepat guna meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi karyawan Suasono Roti. 

b. Untuk mengetahui sistem upah yang diterapkan perusahaan Suasono Roti. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara strategi pengembangan bisnis pada 

perusahaan Suasono Roti terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi 

karyawannya. 

d. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai strategi pengembangan 

bisnis Suasono Roti dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi karyawan. 
 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis  

Agar dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi Islam 

khususnya. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi perusahaan dengan harapan 

dapat digunakan sebagai dasar kebijaksanaan lebih lanjut dalam menentukan 

strategi pengembangan bisnis dalam perspekti ekonomi islam 

c. Bagi UIN Raden Intan Lampung 

Dapat menambah literatur serta refrensi yang dapat dijadikan bahan informasi 

bagi mahasiwa yang akan mengambil permasalahan yang serupa serta peneliti 

lebih lanjut dimasa yang akan datang. 

 

F. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, untuk menghindari pembahasan yang lebih luas dan agar 

penelitian ini dapat dilakukan lebih mendalam, maka penulis membatasi permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan responden yaitu karyawan Perusahaan 

Roti Suasono. 

2. Pengkajian dikhususkan pada strategi pengembangan bisnis terhadap kesejahteraan 

ekonomi karyawan dalam perspektif ekonomi Islam. 
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G. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari adanya temuan - temuan yang sama penulis memberikan 

beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan penelitian strategi pengembangan 

bisnis ukm, adapun beberapa karya ilmiah (buku, jurnal, dan lainnya) yang dapat penulis 

pakai sebagai landasan teoritis dan rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi 

yang penulis angkat, antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hardianti yang berjudul “Strategi pengembangan 

bisnis pada Pedagang Bakso Di Sekitar Kampus Universitas Jember”. Hasil dari 

penelitian ini adalah Pedagang bakso tidak melakukan promosi secara langsung, 

tetapi konsumen yang melakukan promosi yang dilakukan melalui penyebaran 

komunikasi dari mulut ke mulut. Jadi, dengan beberapa strategi yang dilakukan 

tersebut dapat meningkatkan usaha maupun pendapatan yang dimiliki oleh para 

pedagang bakso.
9
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Senja Yola Rizki yang berjudul “Strategi 

pengembangan bisnis Dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Karyawan Ditinjau 

Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian menggunakan metode analisis data yang 

bersifat kualitatif, penelitian ini lebih menekankan pada hubungan antara perusahaan 

dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi karyawan dan bagaimana cara 

mengembangkan usaha produksi tersebut.
10

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Purwono yang berjudul “Strategi 

Pengembangan Bisnis Rumah Tempe Indonesia Di Kota Bogor Provinsi Jawa 

Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan 

eksternal yang mempengaruhi bisnis merumuskan dan memilih prioritaskan 

alternative strategi yang didasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan 

eksternal RTI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
11

 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya yang telah ada. 

Penelitian ini difokuskan pada strategi pengembangan bisnis guna meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi karyawan pada perusahaan roti Suasono Bandar Lampung. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. 

Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan 

yang dijalankan untuk memperoleh fakta – fakta dan prinsip prinsip dengan sabar, hati - 

hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
12

 

 

 

 

                                                           
9
Siti Hardiyanti,”Strategi pengembangan bisnis pada Pedagang Bakso Di Sekitar Kampus Universitas 

Jember”, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol.3,No.1 (Maret 2014), hlm.79 
10

Senja Yola Rizki,”Strategi pengembangan bisnis dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Karyawan 

Menurut Pandangan Ekonomi Islam”, (Skripsi Program Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2016). 
11 Joko Purwono,”Strategi Pengembangan Bisnis Rumah Tempe Indonesia Di Kota Bogor, Provinsi Jawa 

Barat”, Jurnal Manajemen Bisnis ,Vol.9, No.1 (Juni, 2015). hlm. 70-78 
12

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal  (Jakarta: PT BumiAksara, Cet.X, 2008), hlm. 

24. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian 

secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah.
13

 Metode penelitian ini berjenis penelitian lapangan. Selain 

menggunakan field research penelitian ini juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data 

dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang 

lingkup kepustakaan.
14

 Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah 

penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai 

literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

b. Sifat penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan 

data – data. Jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan 

menginterprestasikannya.
15

 Dengan mengumpulkan data - data dari lapangan 

yang berupa wawaancara dan catatan hasil penelitian lapangan. 
 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 

organisasi ataupun perorangan.
16

 Dalam hal ini penelitian berasal dari pihak 

pemilik usaha roti Suasono dan para karyawan. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data pendukung, sumber data sekunder yang 

diambil oleh penulis berasal buku – buku hasil penelitian dan dokumen yang 

relevan dengan permasalahan judul skripsi.
17

 
 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Merupakan keseluruhan objek penelitian.
18

 Populasi yang digunakan 

penelitian ini adalah karyawan pabrik roti Suasono Bandar Lampung. Adapun 

populasi karyawan pabrik roti Suasono yaitu sebanyak 42 karyawan yang terdiri 

dari 1 orang bendahara, 3 orang pengawas, 4 orang supir, 20 orang bagian 

produksi dan 14 orang bagian distribusi atau pemasaran. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 42 orang sebagai karyawan pabrik roti 

                                                           
13Hadi Sutrisno, Metode Research (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), hlm.142. 
14Koenjaraningrat, Metode – Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 144. 
15PrasetyaIrawan, Logika dan ProsedurPenelitian (Jakarta: STIA-LAN, 1998), hlm. 60. 
16Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi  dan Bisnis (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 

1950), hlm. 76. 
17Ibid,hlm. 76. 
18Sutrisno Hadi, Metode Research I (Yogyakarta : Andi, 1989), hlm. 137 
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Suasono. Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasinya kurang dari 100 maka 

sampel diambil semuanya (sampel total). Jika populasi lebih dari 100 maka 

diambil 10%-13% atau 20%- 25%. Berdasarkan pendapat di atas, apabila 

subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua dan jika objeknya 

lebih besar dapat diambil antara 10%-15% saja. Oleh karena itu berdasarkan 

penentuan jumlah sampel 100%, karena jumlah sampel kurang dari 100 populasi 

yang tersedia, yaitu kurang lebih sebanyak 14 karyawan dibagian pemasaran. 

Berdasarkan hal tersebut secara keseluruhan terpilihlah 14 orang. 
 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifikasi bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan prilakumanusia, 

proses kerja, gejala –gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar.
19

 

Metode ini penulis gunakan sebagai penunjang untuk membuktikan 

kebenaran data yang diperoleh dari interview mengenai strategi pengembangan 

bisnis guna meningkatkan pendapatan karyawan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya 

jawab langsung kepada objek yang diteliti. Metode Interview yaitu proses Tanya 

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau 

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi - informasi yang 

diberikan.
20

 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya 

kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya 

untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat 

permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di wawancara dalam penelitian ini 

adalah pemilik usaha roti Suasono dan karyawan dibagian pemasaran. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengambilan data - data yang diperoleh 

melalui dokumen - dokumen. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data - data 

yang berupa catatan, arsip dan sebagainya yang berhubungan dengan hal - hal 

yang berkaitan tentang sejarah berdirinya perusahaan roti Suasono, susunan 

kepengurusan dan produk - produk yang dipasarkan oleh perusahaan roti 

Suasono atau data-data yang sesuai dengan judul didalam skripsi yaitu tentang 

analisis strategi pengembangan bisnis guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

karyawan. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

berupa arsip - arsip dan juga termasuk buku – buku tentang teori – teori pendapat 

                                                           
19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.145. 
20Cholid Narkubo dan Abu Acmadhi, Metode Penelitian (Jakarta: BumiAksara, 2007), hlm.83. 



9 
 

 
 

dalil atau hokum – hokum serta yang berhubungan dengan masalah 

penyelidikan.
21

 

d. Studi Kepustakaan 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari refrensi – refrensi atau 

literature yang berkaitan dengan masalah - masalah yang diteliti. 
 

5. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah kegiatan merapihkan data hasil pengumpulan data 

dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan 

mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan - kegiatan 

editing. 

a. Editing yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrument 

pengisian data.
22

 

b. Organizing adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan 

rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.
23

 

c. Analyzing dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan 

organizing data yang telah diperoleh dari sumber – sumber penelitian dengan 

menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.
24

 Kesimpulan yang 

disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti - bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan 

demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara.
25

 
 

6. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data, penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, dengan 

pendekatan berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang 

berangkat dari fakta – fakta khusus, peristiwa yang khusus kemudian dari fakta – 

fakta itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Maksud penulisan ini adalah 

menghubungkan data - data yang ada di kepustakaan dan sesuai dengan praktek di 

lapangan, kemudian menarik kesimpulan secara umum. Dalam hal ini mengadakan 

penelitian harus menggeneralisasikan hal – hal penyelidikan seluas - luasnya, tetapi 

disamping itu harus membatasi sehingga kesimpulan yang diperoleh benar benar 

berlaku dan dapat digunakan. 

 

 

 

 

 

                                                           
21Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial (Jakarta: Universitas Gajah Mada Pers, 1988), hlm. 105 
22Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), hlm. 122 
23Cholid Narkubo dan Abu Achamadi, Metode Peneltian, (Jakarta: BumiAksara, 2007), hlm. 154 
24Ibid, hlm. 195 
25Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: CV Alfa Beta, 1998), hlm.300 
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I. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran pada gambar adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Strategi 

Pengembangan Bisnis 

Kesejahteraan Ekonomi 

Karyawan 

1.Produk 

2.Harga 

3.Tempat 

4.Promosi 

1.Pendapatan 

2.Pengeluaran 

3.Fasilitas 

Penjualan  Sistem Upah 

Ekonomi Islam 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dan analisa diatas, maka disimpulkan beberapa hal sebagau 

berikut : 

1. Strategi pengembangan bisnis di perusahaan Suasono Roti Bandar lampung dilakukan 

dengan cara mengembangkan usaha melalui strategi pengembangan produk yaitu 

memodifikasi bentuk serta spesilisasi produk; strategi penetapan harga pada 

perusahaan roti Suasono dengan upaya menetapkan harga yang terjangkau pada 

konsumen; dan strategi promosi penjualan melalui penyebaran brosur dan bekerja 

sama dengan agen pemasok serta kios kios kecil dan pedagang kaki lima. Dari 

strategi-strategi yang diterapkan perusahaan roti Suasono diatas sudah mampu 

berjalan dengan baik serta dapat bersaing dengan perusahaan home industry lainnya 

yang terdapat di Bandar Lampung. 

2. Jika dilihat dari segi strategi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

karyawan, penetapan gaji yang diterapkan perusahaan Suasono Roti menggunakan 

system kinerja karyawan. Yang mana perusahaan memberikan gaji sesuai dengan 

kapasitas kemampuan pekerja dalam melakukan pekerjaannya dibidang masing – 

masing. Meski begitu, penetapan gaji ini belum optimal dikarenakan upah minimum 

yang masih dibawah rata-rata UMR Bandar Lampung, sehingga jika dipandang dari 

aspek kelayakan pemberian upah maka perusahaan Suasono Roti belum memenuhi 

kewajiban secara maksimal. Namun, meskipun begitu perusahaan Suasono Roti 

sudah bisa menunjang pemenuhan kebutuhan pokok yaitu salah satunya berupa 

fasilitas penyediaan tempat tinggal. 

3. Strategi pengembangan bisnis yang diterapkan pada Suasono Roti sangat berkaitan 

terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi karyawan dilihat dari aspek adil dalam 

memberikan gaji. Pasalnya strategi – strategi yang telah dijabarkan sebelumnya, 

perusahaan mampu meningkatkan penjualan produknya. Dengan meningkatnya 

penjualan, maka memberi dampak pada peningkatan pendapatan karyawan di 

perusahaan Suasono Roti, sehingga kesejahteraan ekonomipun dapat meningkat. 

4. Strategi pengembangan bisnis yang dijalankan Suasono Roti dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi karyawannya sudah sesuai dengan etika bisnis dalam Islam. 

Hal tersebut dapat dilihat dari segi pemakaian produk seperti bahan mentah yang 

dipakai untuk diolah menjadi roti menggunakan bahan - bahan yang halal dan baik 

serta tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, produk yang dihasilkan 

oleh Suasono Roti sudah diteliti oleh BPOM yaitu DEPKES dan telah terdaftar di 

Majelis Ulama Indonesia.  

 

B. Saran 

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan oleh penulis, maka penulis 

hendak memberikan saran - saran kepada pihak yang terkait yaitu:  
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1. Bagi perusahaan, seharusnya pihak perusahaan memberikan gaji pokok sesuai UMR 

yang berlaku kemudian perusahaan memberikan target kinerja atau penjualan 

sehingga perusahaan bisa memberikan upah tambahan kepada karyawan yang 

mampu menjual dengan memenuhi target atau melebihi target yang diberikan. Maka 

upah yang diperoleh setiap karyawan akan tetap bervariasi bergantung kinerja yang 

dilakukan. Dengan demikian juga akan lebih menguntungkan pihak perusahaan 

karena antar karyawan akan mengalami persaingan yang sehat untuk memiliki 

prestasi dalam pekerjaannya masing-masing. Maka kualitas pekerjaan karyawan 

menjadi baik dan akan meningkatkan produktifitas perusahaan, mempertahankan 

eksistensi perusahaan dan pada akhirnya kembali akan meningkatkan laba yang 

diperoleh oleh perusahaan.  

2. Bagi karyawan, harus lebih meningkatkan kualitas kinerjanya. Dengan begitu, 

karyawan akan mendapatkan upah yang layak yang sesuai dengan hasil kinerjanya. 

Sehingga karyawan dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. 

 

C. Penutup 

Akhir dari tulisan ini, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan 

ucapan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu melancarkan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Dalam penelusannya, tentu skripsi ini banyak mengalami 

kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang akan 

memberikan motivasi yang bersifat membangun bagi kesempurnaan tulisan ini. Penulis 

menutup skripsi ini dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil‟alsuasono. Semoga skripsi 

ini berguna bagi kita semua. 
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