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ABSTRAK
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan
baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai
lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri. Sedangkan industry rumah tangga adalah suatu unit usaha
atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu.
Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedangkan
industri dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang ataupun
perusahaan. Singkatnya Home Industri adalah rumah usaha produk barang atau
juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan
ekonomi ini dipusatkan dirumah. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah
Bagaimana peranan home industri terhadap kesejahteraan masyarakat di desa
sidodadi kecamatan sidomulyo, kabupaten lampung selatan, dan Bagaimana
peranan home industri terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif
ekonomi islam di desa sidodadi kecamatan sidomulyo, kabupaten lampung
selatan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana peranan home
industri terhadap kesejahteraan masyarakat di desa sidodadi kecamatan
sidomulyo, kabupaten lampung selatan dan untuk mengetahui bagaimana peranan
home industri terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.
Penelitian ini bersifat kualitatif, maka dalam pengumpulan data penulis
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai data
primer yaitu data yang diperoleh dari responden pemilik dan pekerja di home
industri tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi-referensi yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian
dilapangan maka dapat diambil kesimpulan peran home industri di desa sidodadi
dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar yang bekerja di home industri
tersebut dan sedikit mengurangi jumlah tingkat pengangguran. Berdasarkan
tinjauan ekonomi islam bahwa home industri ini dilakukan dengan baik dan
sejalan dengan syariat islam berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara
kebutuhan materil dan spiritual.
Keyword: Kesejahteraan Masyarakat, Home Industri, Ekonomi Islam.
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‘’Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah di
usahakannya, Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan
(Kepadanya)’’.
(QS. An-Najm: 39-40).1
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap
penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul
tersebut. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi
kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang
digunakan.

Adapun judul proposal ini yaitu ‘’ ANALISIS PERANAN

HOME INDUSTRY TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Home Industry
di Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan)’’.
1.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,
perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya

2.

Peran adalah pola prilaku normatif yang diharapkan pada status
tertentu. Dengan kata lain, sebuah status memiliki peran yang harus
dijalani sesuai aturan yang berlaku.

3.

Industri rumah tangga (home industry) adalah rumah usaha produk
barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan kecil karena jenis
kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah. Home industry adalah
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
perorangan.

4.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi ekonomi yang baik karena
berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari

2

semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil
kegiatan ekonomi tersebut.
5.

Perspektif adalah konteks system dan persepsi visual adalah cara
bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial,
atau dimensinya dan posisi mata relative terhadap objek. Dengan
demikian, akan menambah wawasan serta pengetahuan seseorang
dengan cara pandang yang luas.

6.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia
mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah
berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.

7.

Berdasarkan penegasan judul diatas yaitu analisis peranan home
industri terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi
islam yakni dimana penelitian ini membahas

bagaimana peranan

home industri di Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten
Lampung Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat dari segi
ekonomi islam.

B. Alasan Memilih Judul
1.

Alasan Obyektif
Karena home industry bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas
masyarakat, meningkatkan daya kerja masyarakat, meningkatkan
perekonomian masyarakat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Home
Industri memiliki peran yang cukup penting dalam menyerap tenaga

3

kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan
rumah tangga. Artinya, kebutuhan keluarga akan terasa ringan terpenuhi
jika ada usaha yang mendatangkan income atau penghasilan keluarga
untuk menutupi kebutuhan tersebut.
Hal ini menjadi alasan bagi penulis meneliti analisis peranan home
industry terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi
islam di Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung
Selatan.
2.

Alasan Subyektif
Karena menurut penulis, kajian tentang peranan home industry
terhadap kesejahteraan masyarakat belum banyak yang menyajikannya,
dan terjadinya bahan-bahan atau literatur yang diperlukan

dalam

penelitian ini memungkinkan bagi penulis untuk menyelesaikan
penelitian ini.

C. Latar Belakang
Krisis ekonomi adalah hal yang paling berat dirasakanmasyarakat
indonesia karena menghantam sebagian besar kesejahteraan masyarakat
indonesia. Pengertian kesejahteraan dikaitkan dengan aspek ekonomi dan
dibatasi pada standar hidup dan kekayaan. Standar hidup diukur dari
konsumsi riil masyarakat sementara kekayaan dari tabungan riil.2

2

Agus Dwiyanto, DKK, Kemiskinan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Lipi Press,
2005), Cet.ke-1, h. 61.
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Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia didunia ini adalah
kesejahteraan. Baik tinggal dikota maupun yang didesa, semua mendambakan
kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan batin. Namun, dalam
perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam
kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu
berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar
seperti buruh atau sejenisnya.
Masyarakat pedesaan yang ada di desa Sidodadi mayoritas penduduknya
bekerja disektor pertanian mereka menggantungkan hidupnya dengan
bercocok tanam. Sebagian besar dari mereka hanya bekerja sebagai buruh tani
yang berpenghasilan rendah dan di rasa kurang bisa mencukupi kebutuhan
pokoknya sehari-hari. Penghasilan yang mereka peroleh rata-rata hanya
sebesar Rp.500.000, untuk itulah keberadaan industri kecil mampu menopang
dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Permasalahan yang ditemui di
desa Sidodadi, yaitu masalah-masalah yang sering terjadi antara lain, tingkat
pendapatan yang rendah, dan masih tingginya tingkat angka pengangguran.
Masyarakat di Desa Sidodadi rata-rata penduduknya hanya lulusan
sekolah dasar, dengan kebanyakan masyarakat disana bermata pencarian
sebagai petani yang menunggu hasil panen selama tiga bulan sekali.
Sedangkan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat didalam keluarga
dan harga-harga bahan pokok yang tidak menentu juga merupakan suatu
masalah yang perlu diatasi. Hingga saat ini permasalahan tersebut belum juga
teratasi. Oleh karena itu industri kecil sangatlah penting untuk menciptakan

5

lapangan pekerjaan dan untuk meningkatkan pendapatan keluarga di
pedesaan serta dapat membantu ekonomi masyarakat setempat.
Agar kebutuhan keluarga seperti makan, keperluan anak sekolah dan
lain-lainya tetap terpenuhi walaupun dengan kondisi keuangan yang tidak
menentu, disinilah peran adanya home industri ini menjadi sangat penting.
Dengan kata lain peran home industri di dalam suatu ekonomi keluarga
sangat membantu para ibu rumah tangga dalam menambah pemasukkan dan
untuk menutupi segala kekurangan dari pendapatan suami.
Salah satu usaha untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan
adanya home industri. Home industri adalah kegiatan pengolahan bahan
mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai
tambah untuk mendapatkan keuntungan. Home industri

juga merupakan

wadah bagi sebagian besar masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang
secara mandiri dengan memberikan andil besar serta mendudukki peran
strategis dalam pembangunan ekonomi di desa Sidodadi. Adapun jumlah
home industri yang ada di desa Sidodadi sebanyak 3 jenis usaha seperti usaha
jipang, usaha roti, dan usaha kerupuk. Pada umumnya, pelaku kegiatan
ekonomi yang berbasis dirumah ini adalah keluarga sendiri ataupun salah satu
dari anggota keluarga yang berdomisili ditempat tinggalnya itu dengan
mengajak beberapa orang di sekitarnya sebagai karyawan. Meskipun dalam
skala yang tidak terlalu besar, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak
langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga
dikampung halaman. Dengan begitu, usaha perusahaan kecil ini otomatis

6

dapat membantu program pemerintah

dalam upaya mengurangi angka

pengangguran.
Dalam proses pengembangan industri di pedesaan sangat diperlukan
dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah yang pada gilirannya dapat
meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan industri kecil merupakan industri
yang mempunyai peranan penting dalam menunjang laju pertumbuhan
ekonomi daerah, dan perkembangan industri kecil terus bertambah sejalan
dengan perkembangan pembangunan. Perkembangan sektor industri dalam
pembangunan di indonesia tidak terlepas dari peranan dan keberadaan
industri kecil dan kerajinan rakyat, yang secara historis kehadirannya jauh
lebih dahulu dibandingkan industri kecil pada umumnya masih tergolong
rendah. Namun eksistensinya tidak dapat diabaikan dalam kelesuan
ekonomi.3
Berdasarkan fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini
adalah melihat bagaimana peranan home industridiDesa Sidodadi Kecamatan
Sidomulyo terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dari latar
belakang masalah diatas penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut
kedalam skripsi yang berjudul “Analisis PerananHome Industry Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi
pada Home Industry di Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo,
Kabupaten Lampung Selatan).

3

Fachri Yasin, Agribisnis Riau Perkebunan Berbasis Kerakyatan, (Pekanbaru:
Unri Perss,2003), h.168.
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D. Rumusan Masalah
1.

Bagaimana peranan home industri terhadap kesejahteraan masyarakatdi
Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo ?

2.

Bagaimana peranan home industri terhadap kesejahteraan masyarakat
dalam perspektif ekonomi islam ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
a.

Untuk mengetahui bagaimana perananhome industri

terhadap

kesejahteraan masyarakatdi Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo.
b.

Untuk mengetahui bagaimana peranan home industri terhadap
kesejahteraan masyarakatmenurut perspektif ekonomi islam.

2.

Manfaat Penelitian
a.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
salah satu masukan bagi masyarakat dan juga dapat dijadikan
sebagai acuan bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
khususnya pada program studi Ekonomi Islam yang ingin
mengembangkan penelitian ini

b.

Secara teoritis peneliti ini sebagai tambahan informasi dan kajian
tentang gambaran/informasi tentang peranan home industry di Desa
Sidodadi Kecamatan Sidomulyo sehingga pemerintah daerah dapat
lebih mengembangkan potensi daerahnya, dan juga dapat menjadi
masukan bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan
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pembangunan kecamatan sidomulyo dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melaluihome industry yang ada.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian berasal dari kata ‘’Metode’’ yang artinya cara
yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan ‘’Logos’’ yang artinya
pengetahuan. Jadi metodelogi artinya melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.
Sedangkan ‘’Penelitian’’ adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,
merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.Jadi
Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk
mencapai pemahaman.4
1.

Jenis Penelitian
Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk
penelitian lapangan (field Research), yaitu jenis penelitian yang
berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai
permasalahan diluar kepustakaan.5 Penelitian lapangan ini dikerjakan
dengan mencari atau menggali data yang bersumber dari lokasi atau
lapangan penelitian yaitu berkenaan dengan peranan home industry
terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sidodadi kecamatan
Sidomulyo, kabupaten Lampung Selatan.

4

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi
Aksara 2012), h.1-3
5
Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: UGM 2002), H.142
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2.

Sifat penelitian
Dilihat dari sifatnya , penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif
yaitu penelitian yang dilakukan semata-mata untuk melukiskan
keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil
kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian
ini, pengertian deskriptif kualitatif yang penulis maksudkan adalah
suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana peranan home
industri terhadap kesejahteraan masyarakat desa Sidodadi kecamatan
Sidomulyo.

3.

Sumber Data
Untuk menjawab persoalan yang dirumuskan, dibutuhkan suatu
metode penelitian, karena merupakan aspek yang penting dalam
penelitian. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh
dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:
a. Data primer
Data Primer adalah sumber data yang didapatkan secara
langsung dalam penelitian ke lapangan guna mendapatkan data
secara langsung dariHome Industry yang ada diDesa Sidodadi.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau data yang
digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.6 Data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
6

Soeratno,Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis,
(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,2008), H.71
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sekunder yang diperoleh dari kantor kelurahan Desa Sidodadi,
buku-buku terkait tentang peranan home industry terhadap
kesejahteraan masyarakat, jurnal, terkait serta data lainnya yang
dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan tema
penelitian ini.
4.

Teknik Pengumpulan Data
Dalam menghimpun data dilokasi peneliti menggunakan
beberapa metode diantaranya sebagai berikut :
a.

Metode Observasi
Metode Observasi adalah pengamatan yang diteliti baik
secara

langsung

atau

tidak

langsung

terhadap

objek

penelitiannya.7 Dalam hal ini penulis melakukan penelitian
langsung terhadap objek yang diteliti yaitu terjun langsung ke
Desa Sidodadi untuk mengumpulkan data yang akan diteliti.
b.

Metode Wawancara
Wawancara adalah proses pengumpulan data atau
informasi melalui tatap muka antar pihak dengan pihak yang
ditanya atau penjawab.8 Dan dapat diambil intisari bahwa
wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk
mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung
melalui percakapan atau Tanya jawab.

7

Husin Umar. Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis bisnis.2000,
Jakarta:Rajawali Perss hlm.51
8
Ismail Nawawi, Op.Cit, hlm.130
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Wawancara yang akan penulis lakukan termasuk kedalam
bentuk wawancara terbuka. Wawancara yang merupakan
pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya.
Wawancara yang akan penulis lakukan ialah kepada masyarakat
yang bekerja di home industri di Desa Sidodadi, Kecamatan
Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.
c.

Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data
melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku
yang berkaitan tentang masalah penelitian.9

5.

Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono bahwa yang di maksud dengan populasi
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.10 Populasi
dari penelitian ini adalah pekerja home industrysebanyak 40 orang.
Sedangkan yang dimaksud dengan sample adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa
tergantung pada tepat tidaknya pemilihan informan.

9

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka
Cipta,2006), h.83
10
Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: ALFABETA, 2013), H.80-81
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Populasi dalam penelitian ini adalah semua pekerja home
industry. Namun berdasarkan pendapat ahli ekonomi seperti yang
dikemukakan oleh Gay (Hasan,2002:68) ‘’ukuran sampel minimum
yang dapat diterima bisa dilihat berdasarkan pada desain atau metode
penelitian yang digunakan. Jika desain penelitiannya deskriptifkorelasional, maka sampel minimum adalah 30’’. Dan menurut
Supranto (1997:239) menyatakan bahwa: ’’Sampel penelitian meliputi
sejumlah elemen (responden) yang lebih besar dari persyaratan
minimal sebanyak 30 elemen atau responden’’. Dalam penelitian ini
jumlah sampel yang ditentukan oleh peneliti adalah sebesar 4 0 orang
dengan pertimbangan terbatasnya waktu, dana dan tenaga. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik accidental sampling adalah teknik penarikan sampel secara
kebetulan dengan melalui wawancara yang dilakukan penulis.
6.

Analisis Data
Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang
diperlukan dari lapangan ( Home Industri di Desa Sidodadi ), maka
penulis mengelolanya secara sistematis sesuai dengan sasaran
permasalahan yang ada dan menganalisis data tersebut.
Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode
kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa
serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih
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merupakan fakta-fakta verbal atau masih dalam keteranganketerangan saja.11
Analisis yang penulis pilih adalah analisis deskriptif kualitatif
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berprilaku yang
dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini digunakan dengan cara
menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada. Sehingga dapat
ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

11

Djambak Syaipan, Metedologi Penelitian, 1998 Palembang Universitas
Sriwijaya, hlm. 78
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Teori
1.

Pengertian Ekonomi Secara Umum
Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama
berkembang sebagai satu bidang ilmu pengetahuan.12 Pokok pikiran
Adam Smith, tujuan utama menegakkan ilmu ekonomi adalah
pembangunan masyarakat melalui pembangunan ekonomi.13Ekonomi
adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi,
pertukaran, konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara
khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.14
Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara
menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa
dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi
sebaik- baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur
urusan

harta

kekayaan

baik

yang

menyangkut

kepemilikkan,

pengembangan maupun distribusi.15
2.

Pengertian Industry Secara Umum
Menurut

Undang-Undang

No.

3

Tahun

2014

tentang

perindustrian,yang dimaksud dengan Industri adalah seluruh kegiatan
12

Sadono Sukirno, mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Tiga, ( Jakarta:PT.Raja
Grafindo Persada,2013), h.3
13
Rustam Dahar KAH, Teori Invisible Hand Adam Smith Dalam Perspektif
Ekonomi Islam, Jurnal Economica, Vol.II/Edisi 2, 2012
14
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta:
Balai Pustaka, 2013), h.854
15
M. sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,
2007), h.3.
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ekonomi yang mengolah bahan baku atau pemanfaatan sumber daya
industri sehingga menghasilkan barang yangmempunyai nilai tambah
atau manfaat lebih tinggi.16
Menurut Sadono Sukirno industri memiliki dua pengertian yaitu
pengertian secara umum dimana industry diartikan sebagai perusahaan
yang menjalankan operasi dibidang kegiatan ekonomi yang tergolong
kedalam sector sekunder. Sedangkan yang selanjutnya, adalah pengertian
dalam teori ekonomi, dimana industry diartikan sebagai kumpulan dari
perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama dalam
suatu pasar. Industry itu juga dibagi menjadi tiga yaitu industry sekunder,
primer, dan tersier.17
Badan pusat Statistik (2012), menetapkan empat kriteria industri
diindonesia, diantaranya adalah industri besar, industri sedang, industri
kecil dan industri rumah tangga. Berdasarkan prioritasnya industri kecil
dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, diantaranya:
a.

Industri kecil yang menghasilkan barang-barang konsumsi.

b.

Industri kecil tradisional yang menghasilkan barang kerajinan.

c.

Industri kecil modern yang menghasilkan komponen atau peralatan
tekhnik untuk keperluan produksi dari sektor industri.

16

Undang-undang Repoblik Indonesia No. 3 Tahun 2014 Tentang perindustrian
Riski Ananda Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga
(Studi Kasus Home Industri Keripik di Kelurahan Kubu Gadang), Jurusan Sosiologi
Fasultas Ilmu Sosial Dan ilmu politik Universitas Riau, JPMFISIP Vol.3 No.2 Oktober,
(2016), h.4
17
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3.

Jenis- jenis Industri
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 bidang ini harus disesuaikan dengan minat dan bakat
seseorang karena

minat dan bakat merupakan faktor penentu dalam

menjalankan usaha.18
a.

Berdasarkan pemilihan lokasi
1) Industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada pasar
(marketoriented industry )adalah industri yang didirikan sesuai
dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan
mendekati kantong-kantong dimana konsumen potensial
berada. Semakin dekat kepasar akansemakin menjadi lebih
baik.
2) Industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada
tenagakerja(man power oriented industry) adalah industri yang
berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena
biasanya

jenis

industri

tersebut

membutuhkan

banyak

pekerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
3) Industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada bahan
bakul (supply oriented industry) adalah jenis industri yang

18

Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), Cet.ke-1, h.39-41
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mendekati lokasi dimana bahan baku berada untuk memangkas
atau memotong biaya transportasi yang besar.
b.

Berdasarkan produktifitas perorangan
1) Industri

primer

adalah

industri

yang

barang-barang

produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah
terlebih dahulu contohnya adalah hasil produksi pertanian,
peternakan, perikanan, dan sebagainya.
2) Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah
sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali.
Misalnya

adalah

permintaan

benang

sutra,

komponen

elektronik, dan sebagainya.
3) Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya
berupa

layanan

jasa.

Contoh

seperti

telekomunikasi,

transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang
lainnya.

B. Industri Rumah Tangga (Home Industry)
1.

Pengertian Industri Rumah Tangga
Home Industri adalah semua kegiatan ekonomi berupa pengolahan
barang menjadi bernilai tinggai untuk penggunanya, dilakukan oleh
masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah atau perusahaan
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kecil seperti industry rumah tangga dan kerajinan.19 Menurut undangundang N0.3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang dimaksud dengan
industry adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku
atau memanfaatkan sumber daya industry sehingga menghasilkan barang
yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.20
Menurut UU No.3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Keberadaan
industry kecil diharapkan adanya perubahan dalam kehidupan sosial
ekonomi masyarakat yang berlanjut untuk berkembang lebih baik guna
meningkatkan kesejahteraan hidup. Sehingga menimbulkan tatanan sosial
yang abru yaitu kelompok masyarakat industry mikro dengan
intelegensia sosial.21
Berdasarkan 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.22

19

Heri Prastyanto, Perlindungan Sungai Pekalongan dari Pencemaran Akibat
Kegiatan Home Industri dikota pekalingan. E-joernal.uajy.ac.id.pdf, h.7
20
Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
21
Riski Ananda Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga
(Studi Kasus Home Industri Keripik di Kelurahan Kubu Gadang), Jurusan Sosiologi
Fasultas Ilmu Sosial Dan ilmu politik Universitas Riau, JPMFISIP Vol.3 No.2 Oktober,
(2016).
22
UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), Cet
ke-2, h.3
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Usaha kecil yang dimaksud disini meliputi usaha kecil informal
dan usaha kecil tradisional.Usaha kecil informal merupakan usaha yang
belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Pengusaha
kecil yang termasuk dalam kelompok ini antara lain petani, pedagang
kaki lima, dan pemulung sedangkan yang dimaksud usaha kecil
tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana
yang telah digunakan secara turun temurun, dan berkaitan dengan seni
dan budaya.23
Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis dirumah
ini adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga
yang berdomisili ditempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa
orang disekitarnya sebagai karyawannya. Meskipun dalam sekala yang
begitu besar, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung
membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga
dikampung halamannya. Dengan begitu usaha kecil ini otomatis dapat
membantu program pemerintahan dalam upaya mengurangi angka
pengangguran.24 Sektor usaha kecil ini memegang peranan yang sangat
penting terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu
diserapnya.Jenis usaha kecil ini beragam termasuk industry kecil karena
pada umumnya makin maju tingkat perkembangan perindustrian disuatu
negara atau daerah makin banyak jumlah dan macam industry.

23

Sopiah dan Syihabudhin, Manajemen Bisnis Ritel, (Yogyakarta: C.V Andi
Offset, 2008), Cet. Ke-1, h.210
24
Ibid, Hlm.12
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2.

Kekuatan dan Kelemahan Home Industri
Home industry memiliki beberapa kekuatan potensial yang
merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang
akan datang adalah:
a.

Penyediaan lapangan kerja peran industry kecil dalam penyerapan
tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap
sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia;

b.

Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah
selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya
wirausaha baru;

c.

Memiliki

segmen

usaha

pasar

yang

unik;

melaksanakan

manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar;
d.

Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industry kecil sebagian
besar memanfaatkan limbah atau hasil sampah dari industry besar
atau yang lainnya

e.

Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan
yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan
bahwa industry kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan
mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Adapun kelemahan dari home industry yaitu:
1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia;
2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri
kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan
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fungsi-fungsi

pemasaran

kurang

mampu

dalam

mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan
jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai
tukang saja;
3) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu
produk industry kecil
4) Kendala permodalan usaha sebagian besar industry kecil
memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relative kecil.
Disamping itu mereka menjual produknya secara pesanan dan
banyak terjadi penundaan pembayaran.
3.

Landasan Hukum Usaha Kecil (Home Industri)
Adapun landasan hukum usaha kecil menengah di antaranya:
a. UU RI No. 9 Tahun 1995 tentang usahakecil.
Dalam undang-undang ini tujuan pemberdayaan usaha kecil
sesuai pasal 4 yaitu:
1) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat
berkembang menjadi usaha menengah;
2) Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan
produknasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha,
meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan
pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang
punggung

serta

memperkukuh

struktur

perekonomian
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nasional.
b. PP (Peraturan Pemerintah) No. 32 Tahun 1998 tentang pembinaan
dan pengembangan usahakecil.
Dalam undang-undang ini pembinaan dan pengembangan usaha
kecil sesuai pasal 5 dilakukan melalui langkah-langkah sebagai
berikut:
1) Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usahakecil,
2) Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai
potensi dan masalah yang dihadapai oleh usahakecil,
3) Pelaksanaan program pembinaan danpengembangan,
4) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan
dan pengembangan bagi usahakecil.
c. Keppres (Keputusan Presiden) No. 99 Tahun 1998 tentang
bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan
bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha
besar dengan syaratkemitraan.
Sesuai Keputusan Presiden yang terdapat pada pasal 1 bahwa
yang dimaksud dengan:
1) Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala
kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang UsahaKecil;
2) Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil
adalah bidang/jenis usaha yang secara mayoritas merupakan
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kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah
dari persaingan usaha yang tidaksehat;
3) Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha
menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan
pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan
memperhatikan

prinsip

saling

memerlukan,

saling

memperkuat dan saling menguntungkan.
d. Inpres

(Instruksi

Presiden)

No.

10

Tahun

1999

tentang

pemberdayaan usaha menengah.
Para Menteri dan Menteri Negara, seluruh Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Gubernur serta Bupati/Walikota,
sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan dan tanggung jawab
masing- masing secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri,
melaksanakan pemberdayaan usaha menengah yang meliputi bidangbidang di antaranya pembiayaan, pemasaran, teknologi, sumber daya
manusia,

perizinan,

dan

Menyusun

skala

prioritas

dalam

pemberdayaan usaha menengah, terutama yang berkaitan dengan
pengembangan ekspor, penyerapan tenaga kerja, serta pemenuhan
kebutuhanpokok.
e. UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil
danmenengah.25

25

Di olah dari www://Co.id. Peraturan Ukm, UU Ukm, oleh Arief Rahman,
Tanggal 1 Februari 2010.
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Adapun tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan
menengah sesuai pasal 5yaitu:
1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,
berkembang, dan berkeadilan;
2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan
mandiri; dan
3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja,
pemerataan

pendapatan,

pertumbuhan

ekonomi,

dan

pengentasan rakyat dari kemiskinan.
4.

Peran dan Fungsi Home Industri
a.

PengertianPeran
Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang
memiliki kedudukan dalam masyarakat.26 Peranan ialah bagian dari
tugas utama yang harus dilakukan.27Pemeranan ialah proses cara
atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan
dengan kedudukan seseorang.28
Peranan (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan
(status). Artinya seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya
sesuai
26

dengan

kedudukannya,

maka

orang

tersebut

telah

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,
(Jakarta: Modern English Press, 2002), Cet. ke-1, h. 1132.
27
Ibid
28
Ibid
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melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena
satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran
tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana
kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam
peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti
pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi
masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan
masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur
perikelakuan seseorang, di samping itu peran menyebabkan
seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas
tertentu ,sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri
dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.29
b.

Cakupan Peran Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran itu mencakup
tiga hal:

1.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing
seseorang dalam kehidupankemasyarakatan.

2.

Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan
oleh individu dalam masyarakat sebagaiorganisasi.

3.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu
yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

29

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan,
(Jakarta: Kencana, 2007), Cet. ke-3, h. 158-159.
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c.

Peran nyata dan peran yang dianjurkan
Ada beberapa peranan sosial yang menuntut persyaratan.
Persyaratan perilaku yang sangat terperinci dan pasti. Sebagai
contoh, banyak sekali peranan-peranan jabatan atau pekerjaan yang
tidak selalu mengikuti interprestasi individunya karena pekerjaanpekerjaan itu harus dilakukan dengapn cara yang sama oleh siapa
saja yang dapat menjabat posisi pekerjaan tersebut. Misalnya saja
peranan-peranan untuk para pegawai negeri dan pelajar yang
kesemuanya telah ditata dengan baik. Tetapi ada pula beberapa
peranan lain yang tidak harus mengikuti ketentuan, tetapi lebih
banyak tergantung pada penafsiran individu itu sendiri seperti
misalnya peranan teman, istri, orang tua atau orang-orang yang sudah
pensiun.

Dalam melaksanakan suatu peranan tertentu kita harapkan oleh
masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang
mereka harapkan keadaan semacam ini disebut sebagai prescribed
role (peranan yang dianjurkan). Tetapi adakalanya orang-orang yang
diharapkan ini tidak berperilaku menurut cara-cara yang konsisten
dengan harapan-harapan orang lain mereka masih bisa dianggap
menjalankan peranan yang diberikan oleh masyarakat walaupun
tidak konsisten dengan harapan-harapan si pemberi peran. Keadaan
seperti ini disebut sebagai enacted role (peran nyata) yaitu keadaan
sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
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Peran nyata ialah pola-pola perilaku yang betul-betul dilaksanakan
oleh para individu dalam menjalankan peran mereka.30
d.

Peran Usaha Kecil Dalam Perekonomian
Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Kecil dan Menengah
memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian suatu
negara. Demikian halnya dengan Indonesia, sejak diterpa badai krisis
finansial pada tahun 1996 silam, masih banyak usaha kecil
menengah yang hingga saat ini masih mampu bertahan. Meskipun
mereka sempat goyang oleh dampak yang ditimbulkan, namun
dengan semangat dan jiwa yang kuat maka mereka secara perlahanlahan mampu bangkit dari keterpurukan. Hal inilah yang
membedakan antara usaha-usaha sekelas dengan usaha-usaha sekelas
corporat, meskipun penghasilan yang diperoleh lebih besar namun
resiko yang bakal dihadapi juga semakin besarjuga.
Di Indonesia, usaha kecil yang ada memiliki peran penting
dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan
mendukung pendapatan rumah tangga. Perkembangan suatu usaha
dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor internal
maupun eksternal. Untuk faktor eksternal sendiri, ada satu
permasalahan umum yang biasa dihadapi oleh parapelaku usaha
yaitu permodalan. Kesulitan memperoleh modal untuk investasi

30

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, Sosiologi Suatu Pengantar,
(Jakarta: Universitas Indonesia, 1964), Cet. ke-1, h.80.
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maupun untuk operasional usaha merupakan masalah klasik yang
masih menghantui di Indonesia selama ini.
Sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan catatan
bahwa masing-masing pelaku usaha menerapkan konsep manajemen yang
baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh lembaga
keuangan yang ada. Selama ini kenyataan di lapangan ternyata masih
banyak para pelaku usaha yang belum menerapkan konsep manajemen
seperti ini dalam operasional usaha mereka sehari-hari. Sebagai pihak yang
mengucurkan pinjaman (kreditur), lembaga keuangan tentunya akan
menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi diri dari resiko
kerugian sebagai akibat dari macet. Selain itu, tingginya bunga kredit yang
diberikan serta berbelitnya prosedur pengajuan menyebabkan sebagian
besar usaha kecil tidak mengajukan kredit kepada lembaga keuangan bank
maupun non bank seperti pasar modal dan pembiayaan. Sekarang, apa yang
harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi ini karena bagaimanapun
juga, usaha kecil merupakan bagian terkecil dari perekonomian Indonesia
dan tanpanya Indonesia sulit untuk maju.31

Dalam hal ini peran dan fungsi home industri sangat besar
dalamkegiatan ekonomi masyarakat. Adapun peran home industri
diantaranya:32
1) Memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.
Tiap unit investasi pada sektor Industri Kecil dapat

31

Diolahdari www://restafebri.blogspot.comdigilib.petra.ac.id.usaha
Kecil menengah. oleh Rahman Tanggal 12 April2011.
32

kecil.com/usaha

http://lovnyoknyonkq.blogspot.com/2010/11/peranan-industri-kecil-terhadap.html
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menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan
dengan investasi yang sama pada usaha besar maupun
menengah. Pada tahun 2003, ternyata Industri Kecil menyerap
99,4 % dari seluruh tenaga kerja.
2) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal,
memegang peranan utama dalam pengadaan produk dan jasa
bagi masyarakat, dan secara langsung menunjang kegiatan
usaha yang berskala lebihbesar.
3) Industri Kecil relatif tidak memiliki utang dalam jumlahbesar.
4) Industri Kecil memberikan sumbangan sebesar 58,30% dari
PDB nasional pada tahun 2003, karena masalah yang dihadapi
bangsa

Indonesia

saat

ini

adalah

tingginya

tingkat

pengangguran.
5) Dapat menumbuhkan usaha di daerah, yang mampu menyerap
tenagakerja.
6) Akhir-akhir ini peran Industri Kecil diharapkan sebagai salah
satu sumber peningkatan ekspor nonmigas.
Untuk meningkatkan penjualan, para perajin industri kecil
perlu memperhatikan aspek pemasaran. Pemasaran produk secara
langsung ataupun lewat perantara sebaiknya dioptimalkan. Kerja
sama dengan eksportir swasta, maupun dukungan berbagai lembaga
terkait seperti Pemda, Deperindag dan dinas kepariwisataan
diharapkan dapat memperkuat jaringan pemasaran dalam negeri dan

30

luar negeri.
Upaya sebagian kecil perajin industri kecil yang sudah
mempromosikan kreativitas mereka lewat jaringan internet perlu
diikuti oleh perajin industri kecil yang lain. Dalam hal ini perajin
industri kecil dapat bekerja sama dalam paguyuban untuk
mengusahakan bantuan dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga
swasta yang concern terhadap perkembangan Industri Kecil agar
memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, pelatihan Teknologi
Informasi (TI) ataupun pendampingan. Dengan demikian diharapkan
cakupan promosi lebih luas dan efektif sehingga usaha para perajin
dapat lebihberkembang.
Para perajin industri kecil yang belum mempunyai ijin usaha,
sedapat mungkin segera mengurusnya. Karena bagi usaha kerajinan
yang telah berijin, biasanya mempunyai omzet produksi yang tinggi
dan berani menerima pesanan dalam jumlah besar. Dengan legalitas
usaha, pembeli akan lebih percaya karena keberlangsungan usaha
lebih terjamin.
Adapun fungsi home industri atau usaha kecil di antaranya:
1.

Usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional
melalui berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok,
produksi, penyalur, dan pemasaran bagi hasil produk-produk
industri besar. Usaha kecil berfungsi sebagai transformator
antar sektor yang mempunyai kaitan ke depan maupun ke

31

belakang.
2.

Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya
dalam menyerap sumber daya yang ada. Usaha kecil sangat
fleksibel karena dapat menyerap tenaga kerja dan sumber daya
lokal serta meningkatkan sumber daya manusia agar dapat
menjadi wirausaha yangtangguh.

3.

Usaha

kecil

dipandang

pendapatan

nasional,

pendapatan,

karena

sebagai

alat

sarana

pemerataan

jumlahnya

pendistribusian
berusaha

tersebar

dan

diperkotaan

maupunpedesaan.33
Sedangkan dalam ruang lingkupnya usaha kecil mempunyai
dua fungsi yaitu fungsi mikro dan fungsi makro:
a)

Fungsi mikro, secara umum usaha kecil adalah sebagai
penemu (inovator) dan sebagai perencana (planner). Sebagai
inovator usaha kecil berperan dalam menemukan dan
menciptakan produk baru, teknologi baru, imajinasi dan ide
baru,dan organisasi baru.Sedangkan sebagai planner usaha
kecil berperan dalam merancang corporate plan, corporate
strategy,

corporate

image

and

idea,

dan

corporate

organisation.

33

Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses, (Jakarta:
Salemba Empat, 2006), Cet. ke-1, h. 77.
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b) Fungsi makro, usaha kecil berfungsi sebagai penggerak,
pengendali dan pemancu perekonomian nasional suatu
bangsa, sekaligus merupakan kekuatan ekonomi negara
sehingga negara tersebut mampu menjadi kekuatan ekonomi
dunia handal yang didukung oleh perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi daninovasi.
5.

Home Industri Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Dalam islam, manusia adalah khalifah dimuka bumi. Islam
memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah
agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk
mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasulNya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia
baik aqidah, akhlak, maupun syariah. Begitupun dalam berekonomi,
manusia diperintahkan oleh Allah agar segala kegiatan ekonomi yang
dilakukan dapat membawa maslahah baik untuk dirinya maupun orang
lain.
Di dalam proses produksi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan
sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik di masa kini
maupun di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan dari produksi
adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan mashlahah

33

maksimum bagi konsumen. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam
berbagai bentuk di antaranya: 34
a.

Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat

b.

Menemukan kebutuhan masyrakat dan pemenuhannya

c.

Menyediakan persediaan barang/jasa di masa depan

d.

Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah
Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana

kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan
setidaknya dua implikasi yaitu.35Pertama, produsen hanya menghasilkan
barang dan jasa yang menjadi kebutuhan (needs) meskipun belum tentu
merupakan keinginan (wants) konsumen. Barang dan jasa yang
dihasilkan harus memiliki manfaat yang riil bagi kehidupan islami bukan
sekedar memberikan kepuasan bagi konsumen. Kedua, kuantitas
produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang
wajar. Produksi yang berlebihan bukan hanya menimbulkan lokasi
sumber daya ekonomi secara cepat.
Menurut mannan proses produksi usaha kerjasama antara para
anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi
kesejahteraan ekonomi mereka. Nilai persaudaraan, jika diaplikasikan ke
dalam lingkungan ekonomi, akan melahirkan lingkungan kerjasama,
bukan persaingan, penyebaran lebih luas atau ‘’sosialisasi sarana

34

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta,Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers,2009) h.233
35
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h.233
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produksi’’ , bukan konsentrasi maupun eksploitasi sumber daya alam
(dan manusia) lebih lanjut.36
Begitupun dalam proses produksi yang dilakukan industry rumah
tangga. Segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh industry
rumah tangga juga harus memiliki nilai manfaat, tidak hanya sematamata memaksimalkan keuntungan sebagai motif utama meskipun sangat
banyak kegiatan produktif.Tidak seperti hal nya konvesional yang dalam
kegiatan ekonominya hanya memaksimalkan keuntungan.37
Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2): 22 yang
berbunyi:

          
           
 
Artinya: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimudan
langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan)dari
langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buahbuahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu
Mengadakansekutu-sekutu bagi Allah Padahal kamu
mengetahui.38
Dalam ayat diatas sudah jelas bahwa kita sebagai khalifah dimuka
bumi ini yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Berupa kekayaan

36

Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Jakarta
:Rajawali Pers,2010) h.30
37
Mustafa Edwin Nasution, et.al.Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam(Jakarta:
Kencana,2007) h.102
38
Departemen Agama RI, Al-Hikmah (Al-Quran dan Terjemahannya) (Bandung:
Diponegoro,2008) h.4
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alam yang sangat melimpah untuk dapat dipergunakan sebagai modal
berproduksi untuk dapat diolah bagi kemaslahatan bersama.
Ekonomi Islam berdiri diatas kepercayaan bahwa Allah adalah
satu-satunya pencipta pemilik dan pengendali alam raya dengan takdirNya menghidupkan serta mematikan dengan ketetapan-Nya. Dengan
keyakinan akan peran dan kepemilikkan absolute dari Allah, Rabb
semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak
semata-mata hanya untuk memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih
penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.39
Nilai universal lain dari ekonomi Islam tentang produksi adalah
perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi
dan memproduksi dan memanfaatkan output produksi pada jalan
kebaikan dan tidak mendzalimi pihak lain dan tidak mengarahkan kepada
kerusakan.40 Bagi islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk
dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Islam secara khas menekankan
bahwa setiap kegitan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Ini
tercermin dalam Al-Quran surat Al-Hadiid (57):7 :

          
      
Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah
menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang

39
40

Mustafa Edwin Nasution, et.al,2007,Op.Cit, h.104
Adiwarman A.Karim, Ekonomi mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,2012) h.103
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beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari
hartanya memperoleh pahala yang besar.41

Hendaknya kita harus melakukan apa yang telah diperintahkan oleh
Allah SWT. dalam firman-Nya diatas karena pada hakikatnya harta yang
kita miliki terdapat sebagian hak-hak orang miskin baik yang meminta
maupun tidak meminta. Agar mampu mengemban fungsi sosial seoptimal
mungkin, kegiatan produksi harus melampaui surplus untuk mencukupi
keperluan konsumtif dan meraih keuntungan financial, sehingga bisa
berkontribusi kehidupan sosial.42 Jadi sebagai makhluk sosial sudah
sewajarnya kegiatan ekonomi yang kita lakukan dapat memberikan
manfaat atau kontribusi langsung bagi masyarakat sekitar kita. Karena
dengan begitu akan tercipta lingkungan masyarakat yang rukun dan
memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.

C. Kesejahteraan Masyarakat
1.

Pengertian kesejahteraan
Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa
telah berada pada kondisi sejahtera.Kesejahteraan tersebut dapat
diukurdari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup
rakyat.43

41

Departemen Agama RI,2008,Op.Cit. h.538
Mustafa Edwin Nasution, et.al,2007, Op.Cit.h.106
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Astriana Widyaastuti, ‘’Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan
Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun
2009’’, Economics Development Analisis journal, Jurusan Ekonomi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi, Universitas Negri Semarang, Indonesia, 2012
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Sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam kamus besar
bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai makmur dan selamat
(terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.44
Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi
dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa
senang, tidak kurang suatu apapun

dalam batas yang mungkin

dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan
keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan
bahaya kemiskinan yang mengancam.45
Dalam usaha untuk mendeskripsikan tingkatan kesejahteraan itu
tidak bisa dilepaskan dari penggolongan keluarga sejahtera.Sehingga
keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan
anggotanya yang utama dan pertama.Untuk mendapatkan gambaran
tentang klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkatan keluarga
sejahtera.
2.

Pengertian Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan

masyarakat

adalah

suatu

kondisi

yang

memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat
dilihat dari standar kehidupan masyarakat.46
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W.J.S Poerwadarimta, Pengertian Kesejahteraan Manusia, (Bandung: Mizan
1996), h.126
45
Anwar Abbas, Bung Hatta Dan Ekonomi Islam, (Jakarta:Multi Pressindo,2008),
h.166
46
Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah (Yogyakarta: UUP STIM
YKPN,2012), h.145
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Kesejahteraan

masyarakat

menunjukkan

ukuran

hasil

pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik
yang meliputi: 1) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi
kebutuhan

dasar

seperti

makanan,

perumahan,

kesehatan,

dan

perlindungan. 2) peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan,
pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan
nilai-nilai kemanusiaan. 3) memperluas skala ekonomi dan ketersediaan
pilihan sosial dari individu dan bangsa.47
Menurut Sen dalam pressman dalam buku Rudy Badrudin,
kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai
masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan
tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan
dan memberikan hak suaranya.48
Di Indonesia konsep kesejahteraan sosial juga telah lama
dikenali.Ia telah ada dalam system ketatanegaraan Indonesia. Undangundang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok
kesejahteraan

sosial, misalnya

merumuskan

kesejahteraan

sosial

berikut49: ‘’suatu tata kehidupan dan pengidupan sosial, material maupun
spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman
lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk
mengadakan

47

usaha

pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan

jasmaniah,

Ibid, h.145
Ibid, h.145
49
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ( Bandung: PT.
Refika Aditama, 2014) h.2
48
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rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia
atau sesuai dengan pancasila’’.
Dengan demikian, kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna
yang relative berbeda, meskipun subtansinya tetap sama. Kesejahteraan
sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:
a.

Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya
kebutushan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.

b.

Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga
kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang
menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

c.

Aktivitas, yakni suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk
mencapai kondisi sejahtera.
Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai

kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya
segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar
seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan
kesehatan.Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial
sebagai tujuan (end) dari suatu kegiatan pembangunan.Misalnya, tujuan
pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial
masyarakat.50

50

Ibid, hlm.3

40

3.

Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Menurut Sukirno, Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur
dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidak sempurnaan
ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator
moneter. Oleh karena itu Beckerman membedakan indikator masyarakat
dalam tiga kelompok yaitu:
a.

Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di
dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan
nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert dan Kravis.

b.

Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan
masyarakat

yang

dibandingkan

dengan

mempertimbangkan

perbedaan tingkat harga Negara
c.

Kelompok

yang

berusaha

untuk

membandingkan

tingkat

kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat
moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi.
United Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 1990
telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat
menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti ratarata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan
kesejahteraan secara keseluruhan. Laporan ini menganggap bahwa
pembangunan

manusia

pada

memperbesar

pilihan-pilihan

hakekatnya
manusia.

adalah
Indicator

suatu

proses

kesejahteraan
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masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan

Human

Development Index (HDI) atau Indexs Pembangunan Manusia (IPM).51
Kesejahteraan manusia tidak hanya diukur berdasarkan perhitungan
fisik, namun juga faktor-faktor non-fisik seperti pendidikan, kesehatan,
perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, dan fertilasi, ekonomi
khususnya tingkat konsumsi perkapita, angka kriminalitas, perjalanan
wisata, dan akses ke media massa. Untuk mengukur kesejahteraan
masyarakat, selain menggunakan IPM juga menggunakan indikator
kesejahteraan

sosial

(nonmoneter)lainnya

yang

berupa

indeks

kriminalitas. Menurut BPS (2006), Indeks Kriminalitas Daerah (IKD)
merupakan rasio antara banyaknya jenis kejahatan yang meliputi
kejahatan perampokan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan,
pengrusakan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perzinahan,
kebakaran, pencurian kendaraan bermotor, peredaran uang palsu,
penggeroyokan, dan narkotika per 1.000 penduduk disuatu daerah.52
1) Bappenas
Suatu kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi
pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000).Rumah tangga dapat
dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk
kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dri proporsi
pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.Sebaliknya rumah
51

Hadi Sasana, ‘’Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar
Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/kota Provinsi Jawa
Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal’’, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol.16,
No.,1, (Maret 2009), h.55
52
Rudy Badrudin, Op, Cit, h.162
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tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok,
dapat

dikategorikan

sebagai

rumah tangga

dengan

status

kesejahteraan yang masih rendah.53
2) Badan Pusat Statistik
3) Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu
kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah
tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. 54
Menurut Badan Pusat Statistik (2005), indikator yang digunakan
untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu
pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat
tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga,
kemudahan
memasukkan

mendapatkan
anda

ke

pelayanan
jenjang

kesehatan,

kemudahan

pendidikan,

kemudahan

mendapatkan fasilitas transportasi.
Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna
melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa
indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:
1) Tingkat pendapatan keluarga
2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan
pengeluaran untuk pangan dengan non pangan
3) Tingkat pendidikan keluarga
4) Tingkat kesehatan keluarga, dan
53

Tinjauan Pustaka Tentang Teori Kesejahteraan, (Online),
di:http://digilib.unil.ac.id/11948/16/BAB%2011.PDF, (12 maret 2016)
54
Ibid, h.12

tesedia
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5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah
tangga.
Dari beberapa devinisi tentang indikator kesejahteraan diatas dapat
disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:
a. Tingkat Pendapatan
Menurut BPS pendapatan adalah seluruh penghasilan yang
diterima baik sector formal maupun non formal yang terhitung
dalam jangka waktu tertentu.Biro Pusat Statistik merinci
pendapatan yaitu pendapatan berupa uang adalah segala hasil kerja
atau usahanya.
Indicator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:
1. Tinggi (> Rp. 5.000.000)
2. Sedang (Rp. 1000.000 – Rp. 5.000.000)
3. Rendah (< Rp. 1.000.000)
b. Komposisi Pengeluaran
Pengeluaran

masyarakat

dikelompokkan

menjadi

dua

kelompok yaitu pengeluaran untuk pangan dan baramg-barang
bukan pangan.Proporsi antara pengeluaran pangan dan bukan
pangan juga digunakan sebagai indicator untuk menentukan tingkat
kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Dari proporsi
pengeluaran pangan dapat diungkapkan bahwa semakin tinggi
proporsi pengeluaran pangan berarti tingkat kesejahteraan atau
ketahanan pangan rumah tangga semakin rendah dan rentan.
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c. Pendidikan
Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang
diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk
mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap
melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang
lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembagalembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan
sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran
pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan
sosial dan pembangunan bangsa, untuk mempertahankan nilainilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus
dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pimpinan
kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum norma yang berlaku,
jiwa patriotisme dan sebagainya. Pendidikan juga diharapkan untuk
memupuk

rasa

Mengingatkan

takwa

kepada

Tuhan

kemajuan-kemajuan

Yang

Maha

pengembangan

Esa.

politik,

ekonomi,sosil, budaya dan pertahanan keamanan secara tepat dan
benar, sehingga membawa kemajuan pada individu masyarakat dan
Negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Pendidikan sebagai lembaga konservatif mempunyai fungsifungsi sebagai berikut :1) fungsi Sosialisasi,

2) fungsicontrol

sosial, 3) fungsi pelestarian budaya, 4) fungsi reproduksi budaya,
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5) fungsi difusi cultural, 6) fungsi peningkatan sosial, 7) fungsi
modifikasi sosial.
d. Kesehatan
Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa
dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara
ekonomi.Indicator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera
yaitu terpenuhinya sandang, pangan dan kesehatan sehari-hari.
Dalam data statistic kesehatan masuk dalam konsumsi rumah
tangga, berikut konsep dan definisi kesehatan menurut Badan Pusat
Statistik (BPS):
1.

Kelurahan Kesehatan

2.

Proses Kelahiran

3.

Kelahiran

4.

Penolongan Kelahiran Oleh Tenaga

Kesehatan
1.

Imunisasi

2.

ASI

3.

Mengobati Sendiri

4.

Obat Tradisional

5.

Berobat Jalan

6.

Tidak termasuk Dalam Berobat Jalan

7.

Rawat Inap
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e. Perumahan
Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan
yang

dianggap

sejahtera

adalah

tempat

berlindung

yang

mempunyai dinding, lantai dan atap yang baik.Bangunan yang
dianggap kategori sejahtera adalah luas lantai dari 10m dan bagian
terluas dari rumah bukan tanah, status penguasaan tempat tinggal
adalah milik sendiri.
Dalam data statistic perumahan masuk dalam konsumsi
rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut
BPS.:
1. Bangunan Fisik
2. Status penguasaan
3. Tempat Tinggal
4.

Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam
Menurut

Al-Ghazali,

kesejahteraan

(maslahah)

dari

suatu

masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan
dasar: 1) agama (al-dien), 2) hidup atau jiwa (al-nafs), 3) keluarga atau
keturunan (nasl), 4) harta atau kekayaan (maal), dan 5) intelek atau akal
(aql). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, ‘’kebaikan
dunia ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) merupakan tujuan
utamanya.55

55

Karim, Adiwarman Azwa, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004. Hlm. 39)
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Masih

menurut

imam

Al-Ghazali

didalam

al-Mustasyfa

dikemukakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup,
akal, keturunan, dan harta. Karena fitrah manusia pada dasarnya
cenderung pada kebenaran, maka seluruh aspek kehidupan termasuk
urusan usaha tidak terlepas dari syariah. Ini berlaku bukan hanya pada
ajaran islam, tetapi disemua ajaran.56
Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan
karena itu dapat mengembangkan kepribadiannya hanya dalam
masyarakat. Shalat lima kali sehari dalam islam adalah wajib jamaah,
sedemikian pula pergi ziarah haji ke mekkah wajib bagi yang mampu.
Orang islam diwajibkan untuk shalat lima kali sehari tetapi juga
diberitahukan melaksanakan perdagangan (usaha) mereka berdagang
setelah shalat.57
Dalam ekonomi islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa
takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan,
masa depan diri, sanak saudara, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai
dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam
peringatan Allah swt. kepada adam, terdapat dalam Al-Quran surat
Thahaa 117-119

56

Ibid, Hlm. 39-40
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, terjemah, soeroyo, Nastangin,
(Jakarta:Dana Bakti Wakaf, 1995), h.52
57
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¥          
             
  
Artinya: 117) Maka Kami berkata:"Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis)
adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali
kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua
dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.
118) Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya
dan tidak akan telanjang.
119) Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan
Tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di
dalamnya".58
Tercermin disurga yang dihuni oleh Nabi Adam dan Isterinya
sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah dibumi.Kesejahteraan
yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan
papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga,
tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari.
Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar
dalam ekonomi yaitu 59 :
1.

Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran,
keberanian dan konsisten pada kebenaran

2.

Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam
semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi
memiliki tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar,

58

Ibid. Hlm.126
Ruslan Abdul Ghopur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam,
(Yogyakarta:Pustakas Pelajar,2013), h.10
59
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amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung
jawab untuk meningkatkan

kesejahteraan secara umum bukan

kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu saja.
3.

Takaful (Jaminan Sosial), adanya dimasyarakat akan mendorong
terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat,
karena islam tidak hanya mengajarkan hubungn vertical, namun
juga mendapatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.
Agar kesejahteraan dimasyarakat dapat terwujud, pemerintah

berperan dalam mencakupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer,
sekunder (the need/haji), maupun tersier (the commendable/tahsini), dan
pelengkap (the huxury/kamili).Disebabkan hal tersebut, pemerintah
dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan
primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi
keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan
dengan syariah sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.60
Dalam ekonomi islam kesejahteraan, dapat dikendalikan oleh
distribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan
pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap
individu seperti sandang, pangan, papan,dapat terpenuhi secara
kesinambungan. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya
agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia , dengan demikian,

60

Ibid, h.89
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kesejahteraan dalam ekonomi islam mencakup seluruh aspek kebutuhan
jasmani dan rohani.
5.

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam
Indikator kesejahteraan masyarakat menurut islam merujuk kepada
Al-Quran surat al-quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

           
 
Artinya: 3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah
ini (Ka'bah).
4) Yang telah memberi makanankepada mereka untuk
menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari
ketakutan.61

Dari ayat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.

Menyembah Tuhan (Pemilik Ka’bah)
Indikator kesejahteraan yang pertama dan paling utama AlQuran adalah ‘’menyembah tuhan (pemilik) rumah (ka’bah)’’,
mengandung makna bahwa proses mensejahterakan tersebut
didahului

dengan

pembangunan

tauhid,

sehingga

sebelum

masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang
paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah swt.
sebagai

61

pelindung,

pengayom

dan

menyerahkan

dirinya

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Al-Jumanatul ‘Ali
(Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur) Bandung:CV. Penerbit J-Art;2005, QS.Al-Queaisy
aytb 3-4. Hlm. 602
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sepenuhnya kepada sang khalik. Semua aktivitas kehidupan
masyarakat terbingkai dalam aktivitas ibadah.
b.

Menghilangkan Lapar.
Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan
kembali tentang tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang
yang lapar tersebut adalah Allah swt.jadi ditegaskan bahwa rezeki
berasal dari Allah swt.bekerja merupakan sarana dari Allah SWT.

c.

Menghilangkan Rasa Takut
Membuat rasa aman, nyaman, dan tentram bagian dari
indikator

sejahtera

atau

tidaknya

suatu

masyarakat.Jika

dimasyarakat masih banyak tindak criminal seperti perampokan,
pembunuhan,

dan

kriminal

tinggi

lainnya,

maka

dapat

diindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan
demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan menjaga
kesholehan merupakan bagian dari proses mensejahterakan
masyarakat.
6.

Kerangka Pikir
Home industry adalah segala usaha dan kegiatan yang sifatnya
mengubah dan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah
jadi, yang dikerjakan dirumah. Bahan baku yang digunakan dalam proses
pengolahan jipang, roti, dan kerupuk pun halal sesuai dengan syariat
islam. Keberadaan home industri di desa sidodadi membawa perubahan
ekonomi kesejahteraan bagi masyarakat yang bekerja di home industri
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tersebut. Salah satu faktor terpenting dalam usaha home industri ini
membuat citra rasa yang berkualitas dan berbagai macam jenis agar
konsumen tertarik dan dapat menambah pendapatan. Selain produk
makanan ringan dan harga yang bisa mempengaruhi besar terhadap
penjualan juga lokasi berjualan, lokasi berjualan akan sangat berpengaruh
besar terhadap penjualan, karena lokasi yang strategis untuk berjualan
akan dapat dijangkau dengan mudah oleh pembeli.62
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Home Industri

Kesejahteraan
Masyarakat

Perspektif Ekonomi Islam

7.

Penelitian Terdahulu
Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberikan
landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji suatu masalah
yang menjadi saran sebuah penelitian untuk mendapat informasi
pendukung sebuah penelitian maka diperlukan penelaah kepustakaan
yang termasuk didalamnya adalah penelitian terdahulu.

62

Dijan Widijowati, Hukum Dagang (Yogyakarta:CV Andi offset,2012),h.152
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permodalan
yang
dilakukan
oleh pemilik
home
industry
sudah baik,
dengan
melakukan
pencatatan
yang
teliti
dan
selalu
dihitung
barang
masuk
keluarnya.
Hanya saja
dari
segi
pemasaran
belum baik
karena masih
bergantung
pada
pengampas.
Home
industry
gambir
(kerupuik
kertas)
di
dusun
Dungendak
terdapat 42
home
industry

1.sama-sama
membahas
home industri
2.Jenis
penelitian
adalah
deskriptif
kualitatif

1.sama-sama
membahas
home
industri
2.Jenis
penelitian
adalah
deskriptif
kualitatif

sedangkan
peneliti
sekarang desa
sidodadi kec,
sidomulyo,ka
b. Lampung
selatan
penelitian
terdahulu
lebih
membahas
tentang
ekonomi
keluarga,
sedangkan
penelitian
terkini lebih
ke
kesejahteraan
masyarakat
home industry
dalam
pandangan
ekonomi
islam.

peneliti
terdahulu
lebih
membahas
upaya
peningkatan
pendapatan
rumah
tangga,
sedangkan
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gambir
(kerupuk
kertas )

5

Lia
Lusiana

Tingkat
kesejahte
raan
ekonomi
pengrajin
melalui
peningka
tan
pendapat
an oleh
pengusah
a home
industry
sepatu

yang ratarata
telah
menekuni
usahanya
secara turun
menurun dan
terus
dikembangk
an
karena
modal yang
dibutuhkan
relative
kecil.
Tingkat
kesejahteraa
n ekonomi
pengrajin
sepatu
di
dusun
genengan
meningkat
seiring
dengan
berkembang
nya
home
industry
sepatu dari
tahun
ke
tahun.
Kondisi
perekonomia
n
masyarakat
dusun
genengan
meningkat
karena
mayoritas
masyarakat
sekarang
bekerja
sebagai
pengrajin
dihome
industry
tersebut

penelitian
terkini
peranan
home
industry
masyarakatn
ya

1.sama-sama
membahas
home
industri
2.Jenis
penelitian
adalah
deskriptif
kualitatif

1.peneliti
terdahulu
lebih
membahas
ke
pendapatan
home
industry
sepatu,
sedangkan
peneliti
sekarang
home
industry
terhadap
kesejahteraa
n
masyarakat
produsennya
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6

7

Evi
mahfidat
ul ilm

Rochana

Analisis
manaje
men
pengelo
laan
home
industry
kerajina
n
sangkar
burung
dalam
mening
katkan
kesejaht
eraan
masyara
kat
ditinjau
dari
perspek
tif
ekonom
i islam
Peranan
industry
kerajina
n serat
alami
terhada
p
pendapa
tan
keluarg

sehingga
mereka
memiliki
pendapatan
yang cukup
untuk
memenuhi
kebutuhan
guna
meningkatka
n
kesejahteran.
Home
industry
adalah usaha
keluarga
yang berdiri
sendiri
secara turun
menurun dan
hampir 70%
dari
masyarakat
setempat
yang
berprofesi
sebagai
pengrajin
sangkar
burung.

Penelitian
tersebut
penelitian
deskriptif
kuantitatif.
Berdasarkan
hasil
penelitian ini,
dapat
diketahui

1.sama-sama
membahas
home
industri
2.Jenis
penelitian
adalah
deskriptif
kualitatif
3.sama-sama
membahas
kesejahteraa
n
masyarakat

Penelitian
terdahulu
lebih
membahas
manajemen
pengelolaan
home
industry
sangkar
burung,
sedangkan
peneliti
sekarang
membahas
tentang
analisis
peranan
home
industry
terhadap
kesejahteraa
n
masyarakat

Persamaan
penelitian
tersebut ialah
terletak pada
objek
yaitu
peran industry
dalam
mensejahterak
an ekonomi

Menggunakan
jenis
penelitian
kuantitatif.
Peneliti
membahas
lebihke
industry
rumah tangga,
sedangkan
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a dan
penyera
pan
tenaga
kerja.

8

purnomo

Analisis
peranan
sector
industry
terhadap
perekonom
ian jawa
tengah
tahun 2000
dan tahun
2004

bahwa:
peranan
home
industry
kerajinan
serat
alam
terhadap
pendapatan
keluarga di
desa Tanjung
Harjo
Kecamatan
Nanggulan
sebesar
34,62%.
Dimana
jumlah
keseluruhan
pendapatan
keluarga dari
industry
kerajinan
serat
alam
sebesar
Rp.19.250.00
0,00 dan total
pendapatan
keluarga dari
pendapatan
pokok
dan
pendapatan
lainnya
sebesar
Rp.55.600.00
0,00.
Peran sector
industry
terlihat cukup
dominan
dalam
perekonomian
jawa tengah
ditahun 2000
dan
2004.
Dari
hasil
tersebut,

penelitian
terdahulu
membahas
industry
kerajinan
serat
alami
terhadap
pendapatan

Persamaan
pada
subjek
nya
yaitu
industri

Terletak pada
analisis
data
yang digunakan
ialah analisis
input output.
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(analisis
input
output).

9

Rhena
pradhika

10 hasinda

Manajeme
n
usaha
rumah
tangga
kerupuk
dan
rengginang
para
masyaraka
t di desa
pabeayan
kecamatan
tambakboy
o
kabupaten
tuban

Perilaku
sosial
ekonomi
pada usaha
home
industry
tahu
di
kecamatan
tomonio
kabupaten
luwu
timur.

penulis
menyarankan
pemerintah
agar
lebih
member
prioritas
untuk sector
industry yang
menjadi
sector utama
di jawa tengah
pada
tahun
2000
dan
2004.
Hasil
penelitian ini
menunjukkan
bahwa
manajemen
usaha kerupuk
ikan
dan
rengginang
melalui proses
pemilihan
bahan,
pengolahan
bahan,pengem
asan bahan,
dan
proses
pendistribusia
n
masih
menggunkan
cara
trdisional.
Perilaku
sosial
ekonomi
usaha home
industry tahu
dikecamatan
tomoni
kabupaten
luwu
timur
jika
dilihat
dari
tingkat
pendidikanny

Sama-sama
menggunakan
kualitatif
dimana teknik
pengumpulan
data
menggunakan
wawancara,
observasi, dan
dokumentasi.

Penelitian
terdahulu lebih
membahas ke
manajemen
sedangkan
penelitian
terkini lebih ke
analisis
peranan,
terhadap
ekonomi islam

Sama-sama
1.Penelitian
menggunakan terdahulu lebih
kualitatif
membahas ke
dimana teknik perilaku sosial
pengumpulan
ekonomi
data
sedangkan
menggunakan penelitian
wawancara,
terkini lebih ke
observasi, dan peranan home
dokumentasi.
industry
2.lokasi
penelitian yang
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a maka dapat
diketahui
bahwa ratarata
pendidikanny
a
masih
rendah.
Namun bagi
mereka
pendidikan
tetaplah
penting.
Dilihat
dari
jenis
pekerjaan
yang ditekuni
yaitun usaha
home industry
tahu
sangat
menjanjiikan
karena
pendapatan
yang
dihasilkan dn
juga
jenis
pekerjaan ini
bukan
termasuk
kerja
berat,
dan
memudahkan
untuk
dikontrol
karena berada
dirumah

berbeda
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