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ABSTRAK 

 

Berjalan nya suatu usaha tidak lepas dari pentingnya sebuah 

strategi untuk dapat mempertahankan suatu keunggulan kompetitifnya 

guna meningkatkan pendapatan. Produksi adalah pekerjaan yang 

memelurkan kesungguhan usaha manusia pengorbanan yang besar, 

dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk 

mewujudkan daya guna material dan spiritual. Home industry adalah 

semua kegiatan ekonomi berupa pengolahan barang menajadi bernilai 

tinggi untuk penggunanya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 

bagaimana implementasi manajemen produksi pada usaha kerupuk 

cangek/gendar desa serdang kuring dan bagaimana implementasi 

manajemen produksi dalam meningkatkan pendapatan usaha dalam 

perspektif ekonomi islam. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui 

implementasi manajemen produksi pada usaha kerupuk cangek/gendar 

Desa Serdangkuring Way Kanan, dan implementasi manajemen 

produksi dalam meningkatkan pendapatan usaha dalam perspektif 

ekonomi islam. 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa home industry 

kerupuk cangek/gendar desa serdangkuring ini menerapkan fungsi 

manajemen yaitu : perencanaan: merencanakan bahan baku yang akan 

diproduksi, modal untuk usaha kerupuk cangek/gendar, peralatan yang 

digunakan pada saat produksi, dan target produksi pada saat 

memasarkan produk. Pengorganisasian: adanya struktur organisasi 

pembagian kerja. Pelaksanaan produksi: melaksanan dari perencanaan 

dan pengorganisasian yang telah dibentuk sebelumnya. Pengendalian: 

adanya pengawasan dan motivasi untuk karyawan serta pengendalian 

terhadap proses produksi. Namun untuk manajemen keuangan pada 

usaha kerupuk cangek/gendar belum memiliki laporan keuangan yang 

baik dan benar. Menurut ekonomi islam bahwa produksi usaha 

kerupuk cangek/gendar ini telah sesuai dengan kaidah islam.dengan 

adanya penerapan empat fungsi manajemen yaitu : 

perencanaan: bahan baku yang digunakan tidak mengandung 

unsur haram, modal tidak dari meminjam atau berhutang dan tidak 

mengambil keuntungan yang lebih, pengorganisai: mengatur dan 

menempatkan karyawanya sesuai dengan kemampuanya masing-

masing dan tidak ada pemaksaan kerja. Kepemimpinan: menjadi 
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pemimpin yang amanah dan adil. Pengendalia:melakukan evaluasi dan 

motivasi kepada karyawan.  

 

Kata kunci: Manajemen produksi, home industry, pendapatan 

usaha. 
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ABSTRACT 

 

 

 Running a business cannot be separated from the importance 

of a strategy to be able to maintain a competitive advantage in order 

to increase revenue. Production is a job that requires serious human 

effort, great sacrifice, and power concentrated in a certain 

environment to realize material and spiritual efficiency. Home 

industry is all economic activities in the form of processing goods into 

high value for users. The formulation of the problem in this study is 

how to implement production management in the cangek/gendar 

cracker business in Serdang Kuring village and how to implement 

production management in increasing business income in an Islamic 

economic perspective. The purpose of this study is to determine the 

implementation of production management in the cangek/gendar 

cracker business in Serdangkuring Way Kanan Village, and the 

implementation of production management in increasing business 

income in an Islamic economic perspective. 

This study uses a qualitative approach. The data collection 

techniques used were observation, interviews and documentation. The 

results showed that the home industry of cangek/gendar crackers in 

Serdangkuring village implemented management functions, namely: 

planning: planning the raw materials to be produced, capital for the 

cangek/gendar cracker business, the equipment used at the time of 

production, and production targets at the time of marketing the 

product. Organizing: there is an organizational structure for the 

division of labor. Production implementation: carrying out the 

planning and organizing that has been established previously. 

Control: there is supervision and motivation for employees as well as 

control over the production process. However, the financial 

management of the cangek/gendar cracker business does not yet have 

good and correct financial reports. According to Islamic economics, 

the production of this cangek/gendar cracker business is in 

accordance with Islamic principles. With the implementation of four 

management functions, namely:  
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planning: the raw materials used do not contain haram 

elements, capital does not come from borrowing or borrowing and 

does not take more profit, organizing : organize and place employees 

according to their respective abilities and there is no coercion of 

work. Leadership: being a trustworthy and fair leader. Control: 

evaluate and motivate employees. 

 

Keywords: production management, home industry, business income 
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MOTTO 

                  

                 

      

("Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.) 

(Q.S At- taubah ayat 105) 

Dimanapun,kapanpun dan kepada siapapun teruslah berbuat baik. 

Didunia ini banyak orang-orang baik jika kamu tidak menemukanya 

maka jadilah salah satunya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan judul 

Skripsi ini berjudul “Analisis Manajemen Produksi 

Home industry Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha 

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Home 

industry Kerupuk “Cangek/Gendar” Desa Serdangkuring 

Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)”. Agar 

tidak ada kekeliruan dan kesalah pahaman dalam mengartikan 

kalimat judul di atas, maka perlu penulis jelaskan sebagai 

berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya).
1
 

2. Manajemen produksi yaitu satu kajian yang membahas 

secara menyeluruh bagaimana pihak manajemen produksi 

perusahaan menggunakan pengetahuan dan seni yang 

dimiliki dengan mengarahkan dan mengelola konstituensi 

untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan.
2
 

3. Home industry adalah suatu kegiatan ekonomi yang 

bersifat mengelola bahan mentah menjadi bernilai tinggi 

untuk penggunaanya, dilakukan oleh masyarakat 

pengusaha dari golongan ekonomi lemah (berpenghasilan 

rendah) atau perusahaan kecil seperti industry rumah 

tangga, kuliner dan kerajinan.
3
 

                                                           
1 Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 58. 
2 Nurul Hadiqotul Jannah, ”Manajemen Produksi Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam: Kerupuk Baru Muncul Dikelurahan 

Simpang Baru” (Skripsi, UIN Suska Riau, 2020), 12. 
3 Laeli Nurafifah, “Peran Home industry Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam: Study Kasus Home industry Suara 

Tunggal Bahana Desa Kali Wadas, Bumi Ayu, Brebes” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 

2019), 5. 
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4. Pendapatan dalam kamus besar bahasa Indonesia 

didefinisikan sebagai hasil kerja (usaha dan sebagainya).
4
 

5. Usaha menurut Hughes dan Kapoor iyalah business is the 

organized effors of individuals to produce and sell for a 

provit, the goods and services that satisfy society’s needs. 

Yang artinya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan 

individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi 

untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna 

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan.
5
 

6. Perspektf ekonomi Islam adalah 

a. Perspektif yaitu pandangan atau sudut pandang.
6
 

b. Ekonomi Islam merupakam pengetahuan dan 

pengaplikasi ajaran-ajaran atau aturan-aturan Syariah 

yang mencegah ketidak adilan dan pengeluaran 

sumber daya guna memberikan kepuasan bagi 

manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan 

kewajibanya kepada Allah dan masyarakat.
7
 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan 

bahwa maksud secara keseluruhan dari judul skripsi ini adalah 

menganalisis manajemen produksi kerupuk “cangek /gendar” 

pada peningkatan pendapatan usaha home industry ditinjau 

dari perspektif ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Dunia perekonomian saat ini telah berkembang dengan 

begitu pesatnya yang ditandai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hal ini mengakibatkan adanya 

tingkat persaingan yang tinggi antara perusahaan dalam 

                                                           
4 BN Marbun, Kamus Manajemen (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 

230. 
5 Buchsri Alma, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam (Bandung: Alfabeta, 

2003), 89. 
6 Kunarjo, Glosarium Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan (Jakarta: UI 

Press, 2003), 529. 
7 Amirudin K, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Makasar: Alaudin University 

Press, 2014), 27. 
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rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen 

dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan berbagai 

aktifitas usaha. Berjalannya suatu usaha tidak lepas dari 

pentingnya sebuah strategi untuk dapat mempertahankan 

suatu keunggulan kompetitifnya guna meningkatkan 

pendapatan agar dapat bertahan hidup secara layak. Dengan 

cara mengembangkan produknya serta meningkatkan kualitas 

yang diberikan kepada setiap konsumen. Untuk itu home 

industry hendaknya memberikan jaminan kualitas 

produksinya, akan aspek yang harus dipenuhi oleh setiap 

perusahaan khususnya pada usaha home industry. 

Seiring dengan perkembangan ekonomi, tujuan 

perusahaan home industry ikut mengalami perputaran yang 

sebelumnya hanya terpusat berusaha mencapai keuntungan 

pasar yang sebesar-besarnya namun sejauh ini telah meluas 

bertambah dengan tujuan ekonomi lainya yang berhubungan 

dengan organisasi perusahaan yang berkembang dalam 

perekonomian. Dalam setiap perusahaan, baik itu usaha kecil 

maupun besar mempunyai sasaran dan tujuan.Tujuan umum 

perusahaan adalah menciptakan dan mendistribusikan barang 

atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara ekonomis 

dan efisien agar diperoleh laba. Aspek tenaga kerja atau lebih 

dikenal sebagai sumber daya manusia, semakin lama semakin 

penting eksistensinya bagi keberhasilan perusahaan. 

     Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan 

dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, 

membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan 

serta pengendalian atau pengawasan. Perkembangan 

manajemen muncul diawal terbentuknya Negara industri pada 

pertengahan abad ke 19. Menurut pandangan kaum 

intelektual, manajemen lahir sebagai tuntutan perlunya 

pengaturan hubungan diantara individu dan 

masyarakat.Manajemen yang dilakukan mengarah kepada 
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kegiatan bisnis yang efektif dan efisien, maka manajemen 

perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen.
8
 

Dalam Islam ada empat landasan untuk mengembangkan 

manajemen, yaitu kebenaran (dalam mengembangkan 

manajemen yang bernafaskan Islam, seorang manager 

diharapkan membela yang benar dan bersikap realistis 

terhadap kebenaran), kejujuran (manajemen yang baik yakni 

terdapat kejujuran diantara atasan dan bawahan karena akan 

memberikan suasana yang nyaman dalam bekerja), 

keterbukaan (dapat mencegah rasa saling curiga, dengan 

adanya transparansi dalam lingkungan, seseorang akan 

terlindung dari fitnah), dan keahlian (manajemen dapat 

berjalan dengan lancar jika dijalankan oleh orang-orang yang 

mempunyai kemampuan dalam bidang nya masing-masing). 

Seorang manager harus memiliki empat sifat tersebut agar 

manajemen yang dijalankan mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

Produksi adalah pekerjaan yang memerlukan 

kesungguhan usaha manusia pengorbanan yang besar,dan 

kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk 

mewujudkan daya guna material dan spiritual. Pemahaman 

produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha 

dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperolehkan 

dan melipat gandakan income dengan tujuan kesejahteraan 

masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat 

manusia.
9
 

Manajemen produksi yaitu suatu ilmu yang membahas 

secara komprehensif bagaimana pihak manajemen produksi 

perusahaan mempergunakan ilmu dan seni yang dimiliki 

dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk 

mencapai suatu hasil produksi yang diinginkan bekerja dan 

                                                           
8 Teguh M, Manajemen Industry (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), 109. 
9 Irham Fahmi, Manajemen Produksi Dan Operasi (Bandung: Alfabeta Cv, 

2012), 1. 
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memproduksi. Bekerja dan memproduksi merupakan sesuatu 

yang fitrah dalam Islam. Sebab melalui Al-Qur’an Surat Ali 

Imran ayat 14 Allah menyatakan bahwa manusia dihiasi 

dengan Hubbal-Syahwat, dan untuk memenuhinya maka 

bekerja adalah suatu keniscayaan.
10

 

Home industry adalah semua kegiatan ekonomi berupa 

pengolahan barang menjadi bernilai tinggi untuk 

penggunaannya, dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari 

golongan ekonomi lemah atau perusahaan kecil seperti 

industri rumah tangga, kuliner dan kerajinan. Menurut 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

mendefinisikan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang 

mengolahbahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, 

dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih 

tinggi untuk penggunaanya, termasuk kegiatan rancang 

bangun dan perekayasaan industri.
11

 Home industry yang 

penulis maksud adalah industri rumahan atau industri kecil 

dengan modal yang relatif sedikit sebagai sector ekonomi 

masyarakat yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif 

yang mengolah berbagai bahan mentah menjadi barang jadi 

atau menjadi barang setengah jadi khususnya dalam strategi 

peningkatan produksi home industry kerupuk cangek/gendar 

di desa Serdangkuring kecamatan Buay Bahuga Kabupaten 

Way Kanan. 

Pendapatan adalah unsur yang paling penting dalam 

sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan karena 

pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu 

perusahaan dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan 

untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan 

dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling 

                                                           
10 Quraisy Syihab, Alquran Dan Budaya Kerja, Dalam Munzir Hutani (Ed) 

Islam Keras Bekerja (Pekanbaru: Suska Press, 2005), 16.  
11 Tim Focus Media, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1984 Tentang Perindustrian (Bandung: Fokus Media, 2010), 8. 
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mendasari distribusi retribusi kekayaan, setelah itu baru 

dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.
12

 

Pendapatan menurut ilmu ekonomi yaitu nilai maksimal 

yang dikelola oleh seseorang dalam suatu periode dengan 

mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti 

keadaan semula. Tingkat pendapatan perkapita dapat 

mencerminkan daya beli. Semakin tinggi tingkat pendaptan, 

daya beli semakin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu 

barang meningkat. Pendapatan dalam arti riil adalah nilai 

jumlah produksi barang dan jasa oleh masyarakat dalam 

jangka waktu tertentu.Sedangkan pendapatan dalam arti 

jumlah uang yaitu penerimaan yang diterima seseorang, dapat 

berupa upah dalam bekerja atau uang hasil penjualan. 

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang 

berlandaskan dalam Al-Qur’an dan al-hadist, yang 

menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan 

keseimbangan,sebab Islam adalah agama yang memandang 

betapa pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera.
13

 Ekonomi Islam yang penulis 

maksud adalah kajian terhadap aktivitas produksi ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam apakah dalam kegiatan produksinya 

menjamin kualitas produk tersebut sehingga dapat menarik 

konsumen. Dengan demikian Islam menginginkan agar sistem 

ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak 

hanya ada dalam genggaman orang kaya saja. 

Hadirnya usaha kecil dan kenengah (UKM) di dalam 

kehidupan masyarakat merupakan sebagai penyelamat 

perekonomian masyarakat, terutama pada masyarakat 

kalangan bawah. Hal ini terlihat pula ketika hadirnya usaha 

kecil dan menengah (UKM) di dalam kehidupan masyarakat 

merupakan sebagai penyelamat perekonomian masyarakat, 

                                                           
12 Mustofa Edwin Nasution, et.al, Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam 

(Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2006), 132. 
13 Naseun Haroen, Fiqh Muamalah, Cetakan Ke 1 (Jakarta: Gaya Media 

Pramana, 2000), 120. 
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terutama pada masyarakat kalangan bawah. Hal ini terlihat 

pula ketika berdirinya UKM di berbagai wilayah telah mampu 

menyerap tenaga kerja sehinggatingkat pengangguran mulai 

berkurang. Salah satu sektor yang telah menunjang 

perekonomian pelaku usaha di kelurahan Serdangkuring 

Kecamatan Buay Bahuga Way Kanan adalah usaha kerupuk 

“cangek/gendar”, dimana merupakan suatu usaha yang hanya 

membutuhkan teknik keahlian dalam menggoreng kerupuk 

dan membungkus kerupuk agar bisa dijual di kalangan 

masyarakat. Usaha ini cukup potensial untuk dikembangan 

terutama bagi ibu-ibu rumah tangga. Baik untuk mengisi 

waktu luangnya ataupun  dalam meningkatkan pendapatan 

rumah tangga.meninjau perkembangan industri disuatu daerah  

sebagaimana Buay Bahuga juga masih banyak industri yang 

berkembang seperti industri kerupuk yang dikelola oleh usaha 

kecil atau unit kegiatan rumah tangga yang bertujuan untuk 

menutupi kebutuhan ekonominya.  

Buay Bahuga merupakan salah satu kecamatan yang ada 

dikabupaten Way Kanan provinsi Lampung sektor industri 

kerupuknya sudah lama berkembang yang perkembangan 

usaha tersebut sudah banyak merakyat dan mengenalkan 

produk-produk yang dipasarkan, Adapun wilayah industri 

yang sangat dikenal di Kecamatan Buay Bahuga khususnya 

yang terletak di desa Serdangkuring. Usaha kerupuk 

“cangek/gendar” ini telah berdiri sejak 11 tahun yang lalu 

tepatnya pada tahun 2010, yang dikelola oleh bapak Mundakir 

dan ibuk Tasinih beliau membuka usahanya dengan modal 

awal sekitar 300.000 yang digunakan untuk memproduksi 

kerupuk “cangek/gendar”, yang dimaksud kerupuk 

“cangek/gendar” ini adalah kerupuk yang bahan bakunya 

menggunakan nasi, gandum dan garam puli (gendar) beliau 

memulai usahahanya dengan membeli bahan secara per 

kilogram. Awal mula lapak pak Mudakir mendirikan 

usahanya karena beliau dana untuk uang jajan anak sekolah 

dan kebutuhan sehari-hari sementara beliau tidak bekerja dan 
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tidak memeiliki penghasilan. Dari kekurangan atau 

keterbatasan tersebut beliau merenung dan berfikir bagai 

mana cara agar mendapat penghasilan dengan modal 

seadanya. Dengan kehidupan sehari hari yang bisa dikatakan 

kekurangan akhirnya beliau memutuskan untuk mencoba 

membuat kerupuk “cangek/gendar” awalnya beliau tidak 

yakin bahwa usahanya akan digemari oleh penduduk sekitar 

berkat support dari keluarga beliau memberanikan diri untuk 

mencoba memasarkan produk tersebut dengan cara 

menitipkan produk ke tetangga yangmemiliki warung warung 

kecil. Meski adanya pasang surut dalam menjalankan usaha 

namun usaha beliau tetap bertahan hingga sekarang.
14

 

Di dalam proses pengolahan sangat penting dalam 

memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. 

Kemudian saat proses produksi perlu adanya pengawasan ini 

adalah fungsi yang digunakan untuk menjamin proses 

kegiatan agar sesuai dengan rencana.dengan begitu tujuan 

yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Ada pula 

ruang lingkup dalam manajemen produksi yaitu. 

1. Desain 

Biasa dikatakan ini adalah keputusan jangka panjang 

dalam manajemen produksi, karena keputusan ini meliputi 

banyak hal yaitu penentuan desain, lokasi, desain 

pengadaan, metode, dan masih banyak lainya. 

2. Transformasi 

Mencangkup beberapa hal yaitu giliran kerja, jadwal 

produksi, anggaran, jadwal penyerahan masukan sub 

sistem pengolahan dan keluaran pelanggan. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Mundakir, “Awal Mula Usaha”, Wawancara, 20 Januari 2021. 
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Tabel 1 

Jumlah produksi Usaha Home industry kerupuk “cangek/gendar” 

Di Desa Serdangkuring Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten 

Way Kanan  

 

Bulan 
Produksi/Bulan (Kg) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Januari 650 600 750 700 350 

Februari 550 550 600 600 400 

Maret 600 600 650 650 500 

April 450 700 550 600 550 

Mei 600 600 500 650 0 

Juni 0 0 550 700 400 

Juli 500 600 500 0 350 

Agustus 450 600 550 650 450 

September 400 550 600 750 300 

Oktober 350 550 500 800 500 

November 450 500 650 700 450 

Desember 500 450 700 650 550 

Jumlah 5.500 6.300 7.100 7.450 4.800 

Sumber: wawancara bapak Mundakir dan keluarga 

Mengenai industri kerupuk maka perlu adanya 

menejemen produksi yang baik dan bekembang agar mampu 

mencapai keuntungan yang dapat meningkatkan nilai poduksi 

sehingga berorientasi pada pendapatan usaha.Berikut ini 

adalah grafik produksi usaha home industry kerupuk 

cangek/gendar yang dikelola oleh bapak Mundakir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

10 

Grafik 1 

Grafik Produksi Usaha Home industry kerupuk (cangek/gendar) 

Desa Serdangkuring Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way 

KananTahun 2016 – 2020 

 

 
Sumber: wawancara bapak Mundakir dan keluarga 

Dari grafik di atas maka dapat dideskripsikan bahwa 

penjualan usaha kerupuk “cangek/gendar” dari tahun 2016 – 

2020 mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2020. 

Pada tahun 2016 usaha home industry kerupuk cangek/gendar 

memproduksi sebanyak 5.500 kg pertahun pada tahun 2017 

memproduksi 6300 kg pertahun, pada tahun 2018 

memproduksi 7.100 pada tahun 2019 memproduksi 7.450 kg 

pertahun, dan pada tahun 2020 memproduksi 4.800. Dapat 

dilihat bahwa kerupuk yang diproduksi pada usaha home 

industry milik bapak Mundakir mengalami penurunan di 

tahun 2016 dan di tahun 2020, hal ini disebabkan pada tahun 

2016 dipengaruhi oleh faktor cuaca musim hujan pada akhir 

tahun, dan di tahun 2020 disebabkan oleh virus dari china 

yang disebut dengan virus corona (covid-19) yang mengakibat 

kan keterbatasan produksi karena lockdown, dan kurangnya 

pengawasan terhadap karyawan sehingga ada beberapa 

karyawan yang kurang disiplin dalam bekerja dan  kurangnya 

kejujuran sehingga mengakibatkan dalam melaksanakan 

pekerjaanya tidak efektif dan efisien. 
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Adapun hal menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti 

pada usaha home industry kerupuk cangek/gendar yang 

terletak di desa Serdangkuring Kecamatan Buay Bahuga 

Kabupaten Way Kanan yang merupakan satu satunya usaha 

kerupuk yang paling lama berdiri yaitu pada tahun 2010 dan 

pastinya sudah banyak dikenal oleh masyarakat sekitar. Selain 

itu ketertarikan peneliti pada analisis manajemen produksi 

home industry kerupuk cangek/gendar karena ingin 

mengetahui secaranyata apakah benar mempengaruhi 

pendapatan usaha. 

 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

Untuk mempermudah penulis menganalisis hasil 

penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada owner 

kerupuk cangek/gendar di desa Serdangkuring sebagai 

pemilik usaha home industry dikecamatan Buay Bahuga 

Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Mengingat 

banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya 

kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam 

penulisan ini memberikan batasan masalah yang diteliti. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi manajemen produksi pada usaha 

kerupuk cangek/gendar desa Serdangkuring Kecamtan 

Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan? 

2. Bagaimana implementasi manajemen produksi dalam 

meningkatkan pendapatan usaha kerupuk cangek atau 

gendar desa Serdagkuring Kecamatan Buay Bahuga 

Kabupaten Way Kanan dalam perspektif ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen produksi 

pada usaha kerupuk cangek/gendar desa Serdangkuring 

Kecamtan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. 
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2. Untuk mengetahui implementasi manajemen produksi 

dalam meningkatkan pendapatan usaha kerupuk cangek 

atau gendar desa Serdagkuring Kecamatan Buay Bahuga 

Kabupaten Way Kanan dalam perspektif ekonomi Islam.\ 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Kegunaan teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi akademik tentang penerapan manajemen 

produksi pada usaha home industry dan juga berpotensi 

baik dalam bidang ekonomi dan peningkatan pendapatan 

keluarga serta menambah pengetahuan tentang hukum 

Islam yang berkaitan dengan usaha. Dan bagi peneliti 

sendiri penelitian ini dapat menjadi pembelajaran kajian 

informasi yang berkaitan dengan manajajemen produksi 

home industry terhadap pendapatan usaha home industry 

kerupuk cangek/gendar. 

2. Kegunaan praktis 

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan kepada usaha home industry 

untuk tidak menghawatirkan pendapatan usaha serta fapat 

memotivasi masyarakat. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mengetahui apakah 

ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumya yang 

berkaitan dengan penelitian ini: 

1. Aidil Fitra, menerangkan dalam tinjauan ekonomi Islam 

terhadap usaha rumahan (home industri) dalam 

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakar di 

Kecamatan Kapar Timur. Temuan pada penelitian ini 

tentang proses produksi usaha rumahan tersebut dikelola 

secara sederhana serta belum memenuhi standar yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor pendukung usaha 
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ini adalah tingginya minat beli masyarakat serta 

mudahnya dalam memasarkan, keterampilan dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh pengusaha rumahan 

dalam memproduksi produk mereka, dan keinginan 

masyarakat untuk meningkatkan pendapatan serta modal 

yang di miliki pengusaha industri rumahan.
15

 

2. Syarmiati, menejemen produksi usaha bersama jagung 

goreng gurih di Kelurahan Labuh Baru Barat, Pekanbaru 

ditinjau menurut perspektif  Islam.Faktor pendukung pada 

penelitian ini makanan ringan, banyaknya permintaan 

konsumen menciptakan lapangan pekerjaan, serta 

keinginan yang kuat untuk meningkatkan pendapatan.
16

 

3. Siti Hajar, analisis pendapatan usaha home industri 

kerupuk di kecamatan sama tiga Kabupaten Aceh Barat. 

Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pendapatan yang 

tertinggi dalam usaha kerupuk raya sebesar 44,2% maka 

berada pada kategori sebagai cabang usaha, sedangkan 

pendapatan yang terendah dalam usaha kerupuk raya 

dengan kontribusi 37,5% maka berada pada kategori 

sebagai cabang usaha.
17

 

4. Nurul Hadiqotul Jannah, manajemen produksi terhadap 

tingkat pendapatan ditinjau menurut ekonomi Islam pada 

usaha kerupuk “baru muncul” dikelurahan Simpang Baru 

Kecamatan Tampan Kota Baru. Hasil yang diperoleh pada 

penelitian ini yakni terdapat faktor yang mendukung 

usaha tersebut meliputi:keinginan yang kuat untuk 

                                                           
15 Aidil Fitra, “Menerangkan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap 

Usaha Rumahan (Home Industri) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi 

Masyarakar Di Kecamatan Kapar Timur” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2013), 25. 
16 Syarmiati, “Menejemen Produksi Usaha Bersama: Jagung Goreng Gurih 

Di Kelurahan Labuh Baru Barat, Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Islam” 

(Skripsi, UIN Suska Riau, 2015), 22. 
17 Siti Hajar, “Analisis Pendapatan Usaha Home industry Kerupuk: 

Dikecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat“ (Skripsi, Universitas Teuku Umar, 

2015), 26. 
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meningkatkan pendapatan banyaknya permintaan 

konsumen dan menciptakan lapangan kerja .
18

 

5. Nur Inayati, peran home industry dalam peningkatan 

pendapatan ibu rumah tangga, home industry EL-Lisa 

hijab Pendosawalan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten 

Jepara.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penulis 

memfokuskan pada ibu rumah tangga yang bekerja di EL-

Lisa hijab dengan ketentuan sebagai karyawan tetap 

dengan lamanya kerja mulai dua tahun hingga lebih. 

Menghasilkan peran home industry dalam peningkatan 

pendapatan ibu rumah tangga yaitu bahwa dengan adanya 

home industry EL-Lisa hijab jepara mampu membawa 

perubahan yang positip bagi ibu rumah tangga menjadi 

lebih produktif, kreatif, dan dapat meningkatkan taraf 

hidup keluarganya hingga memenuhi indikator 

kesejahteraan keluarga serta dapat merubah anggapan 

masyarakat atas keberadaan seorang ibu rumah tangga 

yang hanya bisa diam dirumah tanpa bisa melakukan 

kegiatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
19

 

Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian 

sebelumnya yaitu terletak pada segi usaha yang diteliti, 

pendapatan dan lokasi penelitian.pada penelitian terdahulu 

yang diteliti oleh Syari Miati tahun 2015 beliau meneliti bagai 

mana manajemen produksi pada usaha manajemen jagung 

goring gurih dikelurahan labuh baru barat pekan baru. 

Penelitian kedua yakni yang diteliti oleh Nurul Hadiqotul 

Jannah pada tahun 2020 beliau meneliti bagaimana 

manajemen produksi terhadap peningkatan pendapatan pada 

usaha kerupuk “baru muncul” dikelurahan simpang baru 

kevamatan tampan kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian 

                                                           
18 Jannah, ”Manajemen Produksi Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Ditinjau Menurut Ekonomi  Islam: Pada Usaha Kerupuk Cangek “Baru Muncul” Di 

kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” 56. 
19 Nur Inayati, “Peran Home industry Dalam Peningkatan Pendapatan Ibu 

Rumah Tangga: Studi Kasus Di home industry El-Lisa Hijab Desa Pendosawalan 

Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara” (Skripsi, UIN Wali Songo, 2019), 20. 
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yang akan saya teliti yakni manajemen produksi home 

industry terhadap peningkatan pendapatan usaha ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam (studi home industry kerupuk 

cangek/gendar Desa Serdangkuring Kecamatan Buay Bahuga 

Kabupaten Way Kanan). 

 

H. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk medapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan 

tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan dapat mengantisipasi masalah. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dilakukan 

dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian. 

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk 

diolah dan dianalisis secara ilmiah. Menurut Muhammad 

Nasir, metodologi penelitian merupakan hal yang penting bagi 

seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat 

menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. 

1. Jenis penelitian 

     Menurut Moleong dengan menggunakan metode 

deskriptif berarti peneliti menganalisa data-data yang 

dikumpulkan, dapat berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, video, dokumen pribadi, 

catatan atau memo dan dokumen resmi lainya. jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

teknik yang menggambarkan dan menginterprestasikan 

arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan 

perhatikan dan mendokumentasikan sebanyak mungkin 

aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga 

memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh 

tentang keadaan sebenarnya 
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2. Lokasi Penelitian 

Adalah tempat dimana penelitian dilakukan,yang 

penulis maksud adalah penelitian lapangan. Adapun 

lokasi penelitian ini dilakukan di desa Serdangkuring 

Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.Alasan 

penulis memeilih lokal. 

3. Populasi dan sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang 

akan diselidiki karakteristik atau ciri-cirinya. Adapun 

definisi lain, populasi yaitu satu kesatuan individu atau 

subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu 

yang akan diteliti. Populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.
20

  Populasi dalam penelitian ini 

terdiri dari 10 orang, yaitu terdiri dari pemilik usaha yang 

berjumlah 3 orang yaitu bapak Mundakir, ibu Tasinih dan 

Imam dimana mereka lah yang mengatur produksi 

kerupuk cangek/gendar dan dibantu karyawan lain. 

Karyawan usaha home industry kerupuk “cangek/gendar” 

yang berjumlah 7 orang. Untuk menentuan sampel 

peneliti menggunakan 5 orang dari 7 orang yang berkerja 

di usaha home industri kerupuk “cangek/gendar”.  Sampel 

yang diambil di bagian produksi, pengemasan dan 

pengiriman, dimana bagian produksi diambil 1 orang 

selaku pemilik home industry kerupuk cangek/gendar 2 

orang selaku karyawan di bagian produksi, 2 orang 

diambil dari bagian pengemasan  dan 1 orang dari bagian 

pengiriman. Bagian pengemasan terdiri dari karyawan 

tetap dan karyawan tidak tetap karyawan tetap berjumlah 

2 yakni Lia dan Dewi Maslikah dan 4 karyawan harian 

yakni Ririn, Wasnik, Wasinih dan Riki. Bagian 

                                                           
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan Kombinasi 

(Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2013), 297. 
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pengiriman dilakukan oleh Alvin selaku karyawan tetap di 

home industry kerupuk cangek/gendar. Teknik yang 

digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria 

tertentu  yang didasarkan tujuan penelitianya. 

4. Sumber data 

a. Data primer  

Yaitu data yang didapatkan secara langsung 

melalui wawancara terhadap para informan. Data 

yang penulis dapatkan langsung dari wawancara 

kepada pemilik dan karyawan usaha home industry 

“kerupuk cangek/gendar” di desa Serdangkuring. 

b. Data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi dan 

menudukung data primer berupa dokumen-dokumen, 

foto-foto, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain 

yang dapat memperkaya data primer. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka 

penulis memakai prosedur pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah suatu kegiatan untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan untuk 

menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau 

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, 

untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan 

untuk evaluasi yaitu dengan melakukan pengukuran 

terhadap aspek tertentu, melakukan pengamatan 

langsung dilapangan guna mendapatkan informasi 

secara nyata baik berkenaan dengan subjek maupun 

objek penelitian.  Observasi yang dilakukan yaitu 

dengan melakukan pengamatan langsung untuk 

mengetahui secara pasti manajemen produksi home 

industry, faktor penghambat dan pendukung serta 
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pendapatan home industry kerupuk cangek/gendar 

Desa Serdangkuring Kecamatan Buay Bahuga 

Kabupaten Way Kanan.
21

 

b. Wawancara  

Yaitu tanya jawab langsung kepada responden 

yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.peneliti 

memilih tehnik ini dikarenakan dengan wawancara 

peneliti dapat menggali apa yang dialami dan 

dirasakan oleh subyek. Data yang diperoleh dari 

wawancara berupa identitas responden, pendapatan 

usaha home industry ”kerupuk cangek/gendar” dan 

factor-faktor yang mendorong masyarakat desa 

Serdangkuring mengelola home industry kerupuk.
22

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, 

dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya. Metode dokumentasi 

ini biasanya biasanya melalui foto, hasil rekaman, 

catatan harian, laporan, flashdisk, serta website resmi 

lainnya. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar 

atau karya-karya dokumental. Dokumentasi juga 

dapat berupa catatan buku, surat kabar, notulen rapat, 

agenda dan lain sebagainya.
23

 

 

 

 

 

                                                           
21 Syofian Siregar, Statistik Deskriptif Instrument Kunci (Jakarta: Rajawali 

Perss, 2012), 61. 
22 Fajariah Astutik dan Retno Mustika Dewi, ”Upaya Peningkatan 

Pendaptan Rumah Tangga Melalui Home industry 

 Gambir (Kerupuk Kertas)Didusun Dune Ngendak Desa Telontoraja 

Kecamatan Pasean Kabupaten Pemakasan” Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol. 

1 No. 3 (2013): l4, https://doi.org/10.26740/jupe.v1n3.p%p. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 64. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari penegasan judul, 

latarbelakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah ,tujuan 

penelitian ,manfaat penelitian ,kajian 

penelitian terdahulu, metode penelitian,teknik 

pengumpulan data, metode penulisan dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa 

teori dan reverensi yang menjadi landasan 

dalam mendukung studi penelitian ini di 

antaranya adalah di antaranya teori 

manajemen produksi home industry, 

peningkatan pendapatan, dan teori ekonomi 

Islam. 

 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

Bab ini berisikan mengenai deskripsi objek 

penelitian diantaranya adalah gambaran 

umum objek penelitian, penyajian fakta dan 

data penelitian. 

 BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas analisis data penelitian dan 

temuan penelitian. 
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 BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan 

rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis 

lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Usaha home industry kerupuk cangek/gendar desa 

Serdangkuring kecamatan buay Bahuga kabupaten Way 

Kanan telah menerapkan fungsi manajemen yaitu 

perencanaan: merencanakan bahan baku yang akan 

diproduksi, modal untuk usaha kerupuk cangek/gendar, 

peralatan yang digunakan pada saat produksi, dan target 

produksi pada saat memasarkan produk. 

Pengorganisasian: adanya struktur organisasi pembagian 

kerja. Pelaksanaan produksi: melaksanan dari 

perencanaan dan pengorganisasian yang telah dibentuk 

sebelumnya. Pengendalian: adanya pengawasan dan 

motivasi untuk karyawan serta pengendalian terhadap 

proses produksi. 

     Diketahui faktor pendukung dan penghambat usaha 

home industry kerupuk cangek/gendar di Desa 

Serdangkuring Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way 

Kanan, yaitu faktor pendukung: Keinginan yang kuat 

untuk meningkatkan pendapatan, Banyaknya permintaan 

konsumen dan menciptakan lapangan kerja. Faktor 

penghambat yaitu: faktor utama yang menghambat usaha 

ini adalah musim atau cuaca. Dimana dalam proses 

produksi kerupuk cangek/gendar sendiri sangat 

bergantung pada panas matahari. Panas matahari ini lah 

yang sangat dibutuhkan untuk proses pengeringan.dan 

kurangnya kemampuan sumber daya manusia. 

2. Ditinjau menurut ekonomi Islam bahwa produksi usaha 

kerupuk “cangek/gendar” di desa Serdangkuring 

Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan telah 

sesuai dengan kaidah Islam. Hal ini dapat dilihat dari 
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penerapan fungsi manajemen syariah dalam usahanya 

yaitu perencanaan: bahan baku yang digunakan tidak 

mengandung unsur haram, modal tidak dari meminjam 

atau berhutang dan tidak mengambil keuntungan yang 

lebih, pengorganisai: mengatur dan menempatkan 

karyawanya sesuai dengan kemampuanya masing-masing 

dan tidak ada pemaksaan kerja. Kepemimpinan: menjadi 

pemimpin yang amanah dan adil. Pengendalia:melakukan 

evaluasi dan motivasi kepada karyawan. Manajemen 

produksi dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan 

usaha home industry kerupuk “cangek/gendar” di desa 

Serdangkuring Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way 

Kanan. Hal ini ditunjukan dengan jumlah pendapatan 

usaha pertahunya yang terus mengalami 

peningkatan.Hanya pendapatan dalam waktu satu tahun 

terakhir ini saja yang cenderung merosot. Akan tetapi hal 

tersebut terjadi bukan bukan disebabkan dari faktor 

internal yaitu manajemen produksi yang tidak baik, 

melainkan dari faktor eksternal adanya wabah penyakit 

yang tidak terduga yaitu Covid-19 atau virus corona. 

 

B. Saran  

Dari uraian di atas saran yang menurut penulis perlu 

dipertimbangkan oleh pemilik usaha yaitu untuk kedepanya 

sebaiknya usaha home industry kerupuk cangek/gendar 

memiliki laporan keuangan agar dapat dengan mudah 

melakukan evaluasi usaha, dan untuk penerapan fungsi-fungsi 

manajemen sebaiknya ditingkatkan lagi. Selanjutnya untuk 

kebersihan lingkungan produksi sebaiknya tidak melakukan 

pengeringan atau penjemuran langsung menggunakan terpal 

yang digelar di atas tanah, alangkah baiknya jika proses 

penjemuran berada di atas kayu atau meja agar tidak ada pasir 

yang masuk. Berdasarkan pemaparan di atas untuk 

selanjutnya sebaiknya pemilik usaha kerupuk cangek/gendar 

dapat mempertimbangkan sistem tersebut guna untuk lebih 
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meningkatkan pendapatan usaha kerupuk cangek/gendar di 

desa Serdangkuring Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way 

Kanan. Bagi peneliti selanjutnya saran yang dapat diberikan 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu peneliti selanjutnya 

diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber teori 

terkait manajemen produksi, obyek penelitian diharapkan 

dapat diperluas dan tidak terbatas pada usaha home industry . 
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