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ABSTRAK 

 

Usaha kecil adalah suatu usaha yang tidak tergantung pada 

pemilik dan manajemennya serta tidak menguasai/mendominasi pasar 

dimana dia berada. Subsektor kripik di Provinsi Lampung mampu 

memproduksi kripik singkong dalam jumlah yang cukup tinggi setiap 

tahunnya. Hal ini disebabkan, karena kondisi singkong yang cukup 

melimpah sehingga memicu masyarakat untuk memanfaatkan 

singkong menjadi berbagai bentuk olahan kripik sehingga menjadi 

lebih tahan lama dan lebih bernilai ekonomis. Salah satu usaha 

disektor pertanian adalah memproduksi singkong olah baik yang 

bernilai ekonomis. Salah satu contoh produk olahan singkong adalah 

kripik singkong. Industri pengolahan kripik singkong di CV.Citra 

Lampung yang berlokasi di Jl.zainal abiding pagar alam GG.era no.4 

labuhan ratu kedaton Bandar Lampung. Industri ini merupakan 

industri pengolahan kripik singkong, jenis kripik singkong yang 

menjadi unggulan ialah jenis kripik singkong balado. 

Penentuan harga pokok produksi yang akurat dapat dilakukan 

dengan menggunakanmetode yang tepat. Beberapa metode dapat 

digunakan dalam penentuah harga pokok produksi, antara lain full 

costing dan variable costing. Metode full costing dengan mendasarkan 

pada seluruh biaya produksi dalam penentuan harga pokok produksi, 

sedangkan variable costing hanya berdasarkan biaya produksi variabel 

saja.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah membandingkan 

perhitungan harga pokok produk dengan metode full costing dan 

variable costing dengan metode yang di gunakan perusahaan. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penentuan harga 

pokok produksi berdasarkan metode yang digunakan perusahaan 

dengan metode full costing dan variable costing.  

Objek penelitian ini adalah biaya-biaya yang menjadi fokus dari 

aktivitas dalam pembuatan kripik singkong untuk menentukan alokasi 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik ke 

produksi. Jenis penelitian adalah kualitatif berdasarkan eksplanatory 

research, digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang 

penerapan metode full costing, variable costing dan metode yang 
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digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok pada pabrik 

tahu.  

Setelah melakukan perhitungan harga pokok produksi sebagai 

dasar penetepan harga jual dengan metode full costing diperoleh hasil 

yang baik untuk dapat meningkatkan keuntungan pengolah dengan 

menjumlahkan semua unsur biaya. Hasil perhitungan harga jual 

dengan metode full costing sebesar Rp 5.700/Bunkus. Hasil penelitian 

ini dapat memberikan masukan bagi para pengolah untuk dapat 

meningkatkan keuntungan untuk dapat mempertahankan 

keberlangsungan usahanya. 

 

Kata Kunci : Harga Pokok Produksi, Metode Full Costing dan 

Harga Jual 
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MOTTO 

 

               

 

Artinya : Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya,(Q.S Al-Zalzalah : 7 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini 

maka perlu adanya penegasan arti dan makna dari 

istilah-istilah yang terkait dalam skripsi ini. Berdasarkan 

penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

disinterprestasi terhadap penekanan judul dari beberapa 

istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi 

ini adalah Analisis Harga Pokok Produksi Terhadap 

Harga Jual Di Umkm (Usaha Kecil Menengah) 

Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Kasus Produksi Kripik Singkong CV.Citra Lampung Di 

Labuhan Ratu Bandar Lampung). Maka perlu diuraikan 

istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berkut : 

1. Analisis adalah adalah penyelidikan terhadap 

suatu peristiwa untuk mengetahui faktor yang 

tepat atau penguraian pokok permasalahan atau 

bagiam-bagian, atau hubungan antara bagian-

bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang 

tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
1
 

2. Harga adalah bagian yang sangat penting dalam 

pemasaran suatu produk karena harga menjadi 

satu dari empat bauran pemasaran (marketing 

                                                           
1 Ahmad Irfan Sholihin, Kamus Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2002 ), hal. 621 
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mix yang terdiri dari 4p, yaitu product, price, 

place, promtion).
2
 

3. Harga Pokok Produksi Harga pokok produksi 

adalah semua biaya yang telah dikorbankan 

dalam proses produksi atau kegiatan mengubah 

bahan baku menjadi produk jadi. Harga Pokok 

Produksi yang dimaksud merincikan biaya-biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik.
3
 

4. Harga Jual adalah Harga jual adalah sejumlah 

biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 

suatu barang atau jasa ditambah dengan 

persentase yang diinginkan.
4
 Harga jual yang 

dimaksud adalah harga yang ditetapkan dari 

jumlah biaya produksi maupun non produksi 

ditambah dengan laba yang diharapkan 

pengolah. 

5. Usaha Mikro Kecil Menengah adalahusaha 

yang bersifat padat karya, selain itu usaha besar 

sangat membutuhkan pekerja dengan pendidikan 

formal yang tinggi dan pengalaman kerja yang 

cukup sedangkan UMKM khususnya pada usaha 

kecil, sebagian pekerja berpendidikan rendah 

dan penggunaan modal yang relatif kecil serta 

tehnologi yang digunakan cendrung sederhana.
5
 

                                                           
2 Veithzal Rivai zainal, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2018) 

hal. 464 
3  Halim, Abdul, Akuntansi Biaya, (Yogyakarta: BPFE, 2009) H. 20. 
4  Arti kata harga jual diakses melalui http;//id.m.wikipedia.org, diakses pada 

kamis 24 juni 2021 pukul 19.00). 
5 Tulus Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor ; Ghalia Indonesia, 2009) 

hal.1 
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6. Perspektif adalah sudut pandang atau 

pandangan.
6
 Ekonomi Islam adalah ilmu 

ekonomi yang berdasarkan pada Al-quran dan 

Hadist. Para ulama, khusus nya Ahlusunnah wal 

jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam 

islam adalah Al-quran, Hadist, Ijma‟ dan qiyas.
7
 

Jadi Perspektif Ekonomi Islam adalah sudut 

pandang ilmu ekonomi yang berdasarkan Al-

quran dan Hadis. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan 

istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah 

untuk mengetahui dampak naik turunnya harga 

bahan pokok terhadap hasil produksi Di UMKM 

ditinjau dalam perspektif ekonomi islam. 

 

B. Latar Belakang 

Usaha kecil adalah suatu usaha yang tidak 

tergantung pada pemilik dan manajemennya serta tidak 

menguasai/mendominasi pasar dimana dia berada. Usaha 

kecil tidak menjadi bagian dari bisnis lainnya, sehingga 

sebagai usaha kecil tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap pasar dimana dia berada.8 

Perkembangan dunia usaha sekarang ini sangat pesat. 

Hal ini ditandai dengan tajamnya persaingan dalam 

dunia usaha guna mempertahankan dan meningkatkan 

usaha itu sendiri. Dengan tajamnya persaingan tersebut 

perusahaan dituntut mampu menghadapi persaingan 

yang ada. Demikian juga dalam dunia usaha khususnya 

                                                           
6 Muhastafa Edwin Nasutian, Pengenalan Ekslusif, ( Jakarta : Kecana 

Penada Media Group, 2007), hal. 1062 
7 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,  (Surakarta : Erlangga, 

2012 ),  hal. 16 
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usaha kecil. Usaha kecil diharapkan mempunyai 

kebijakan dan strategi untuk dapat mempertahankan dan 

meningkatkan usahanya.
8
 

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2008 

bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri. yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usah yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik secara langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-

undang ini.
9
 

Di Indonesia usaha kecil dan menengah telah 

menyumbang 28 persen PDB. Dalam pembangunan 

ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai 

sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena 

sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan 

rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik 

disektor tradisional maupun modern.
10

 

Penyebab kurang berhasilnya program 

pengembangan atau pembinaan Usaha Kecil di Indonesia 

dalam memperbaiki kondisi atau kinerja kelompok 

Usaha Kecil, dari posisi yang lemah dan tradisional ke 

posisi yang kuat dan modern adalah tekanan orientasi 

program atau kebijakan pemerintah lebih terletak pada 

“aspek sosial” dari pada “aspek ekonomi atau bisnis”. 

                                                           
8 Ahmad Nur Al Yudha, Penentuan Harga Pokok Produksi Percetakan dengan 

Menggunakan Metode Full Costing Pada CV. Global Sejahtera, jurnal Ekonomi dan 

Bisnis, vol.2 No.2 Oktober, 2012. 
9UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Kecil Mikro dan 

Menengah) 
10 Bogy Febriatmoko, Susilo Toto Raharjo, Meningkatkan Kinerja Bisnis 

Melalui Keunggulan Bersaing Kuliner Khas Semarang, Confrence In Bussines, 

Acounting, And Management,Vol. 2, No. 1, (Mei 2015), h. 139. 
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Selama ini usaha pengembangan kegiatan ekonomi skala 

kecil yang umumnya padat karya dan dilakukan oleh 

kelompok masyarakat miskin berpendidikan rendah 

ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka atau 

mengurangi jumlah pengangguran dan kesenjangan. 

Namun, sekalipun tampaknya kurang dipahami faktor-

faktor yang menghambat/kendala, jumlah Usaha Kecil di 

Indonesia begitu banyak dan terus bertambah setiap 

tahun.
11

 

Pertumbuhan perusahaan atau Usaha Mikro dan 

Kecil (UMK) juga dapat ditingkatkan melalui 

kemampuan pengusaha menerapan faktor-faktor 

produksi secara efisien, itu dapat menentukan 

keberhasilan perusahaan. Peranan manajemen produksi 

adalah melakukan perencanaan dan pengawasan 

sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul akibat 

kelalaian kesalahan yang dibuat dalam proses produksi. 

Perusahaan yang bergerak dibidang industri berusaha 

memaksimalkan laba yang diperoleh dengan 

menggunakan biaya yang seminimal mungkin guna 

kelangsungan perusahaan. Setiap perusahaan pada 

umumnya bertujuan memperoleh keuntungan.
12

 

Dalam Islam prinsip fundamental yang harus 

diperhatikan dalam produksi adalah prinsip kesejateraan 

ekonomi. Selanjutnya, Mannan menyatakan “ dalam 

sistem produksi Islam , konsep kesejahteraan Islam 

terdiri atas bertambahnya pendapatan yang diakibatkan 

                                                           
11 Panji anoraga, Pengantar Bisnis, Pengelolaan Bisnis Dalam Era 

Globalisasi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 56. 
12 Arininoer Maliha, “Pengaruh Modal,Tenaga Kerja, Dan Bahan Baku 

Terhadap Tingkat keuntunga Industri Kue Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi 

Kasus Di Home Industri Mitra Cake Legundi Sukarame Bandar Lampung)”. (Skripsi 

Program Sarjana Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), h. 

5-6. 
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oleh meningkatnya produksi dari barang-barang 

bermanfaat melalui sumberdaya yang maksimum, baik 

manusia maupun benda dan memalui ikut serta jumlah 

maksimum orang dalam proses produksi.
13

 

Harga pokok produksi sangat berpengaruh dalam 

perhitungan laba rugi perusahaan, apabila perusahaan 

kurang teliti atau salah dalam penentuan harga pokok 

produksi, mengakibatkan kesalahan dalam penentuan 

laba rugi yang akan diperoleh perusahaan. Mengingat 

arti pentingnya harga pokok produksi yang memerlukan 

ketelitian dan ketepatan dalam persaingan tajam di 

industri seperti saat ini, memacu perusahaan yang satu 

bersaing dengan perusahaan lain dalam menghasilkan 

produk yang sejenis maupun produk substitusi. Harga 

Pokok Produksi (HPPr) menjadi penting dikarenakan 

Harga Pokok Produksi merupakan dasar dalam 

menentukan harga jual dan memberikan informasi yang 

sangat penting untuk mengetahui laba yang diinginkan 

perusahaan, konsepnya jika harga jual lebih tinggi 

dibandingkan Harga Pokok Produksi maka akan 

menghasilkan laba begitu pun sebaliknya jika harga jual 

lebih kecil daripada Harga Pokok Produksi (HPPr) maka 

perusahaan akan mengalami kerugian.
14

 

Pada umumnya tujuan utama suatu perusahaan 

didirikan, selain untuk memenuhi kebutuhan manusia 

adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak. 

Dengan keuntungan yang layak maka dimungkinkan 

suatu perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya bahkan dapat mengembangkan usahanya untuk 

                                                           
13Wibowo Sukirno, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2013) 

hal. 249 
14  Supriyono, Akuntansi Biaya, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2000), h. 

52. 
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lebih maju dan berkembang. Untuk itu perusahaan harus 

selalu berusaha menghasilkan barang dan jasa yang 

berkualitas tinggi namun harganya relatif rendah Agar 

hal tersebut dapat tercapai maka perusahaan hendaknya 

menggunakan biaya yang efisien dan efektif serta 

kemampuan perusahaan dalam menetapkan harga pokok 

produksi yang harus berdampak pada harga jual dan 

banyak laba yang dicapai. Perusahaan manufaktur 

menggolongkan biaya kedalam tiga biaya utama yaitu 

biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi & 

umum. Dari penggolongan biaya tersebut dapat diketahui 

bahwa perhitungan biaya produksi merupakan salah satu 

hal yang penting dalam upaya merealisasi tujuan 

perusahaan. Dalam pembuatan produk, biaya 

dikelompokkan menjadi dua yaitu biaya produksi dan 

non produksi.
15

 

Harga jual suatu produk merupakan salah satu 

faktor penting disamping faktor-faktor lain yang harus 

diperhatikan dalam bisnis perusahaan dagang maupun 

perusahaan manufaktur. Seorang pelanggan atau 

konsumen sering kali mempertimbangkan harga dalam 

membuat keputusan, apakah dia akan membeli suatu 

produk atau tidak. Walaupun tidak jarang juga kualitas 

lebih diunggulkan daripada harga, namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa harga sangat berperan dalam proses 

pembuatan keputusan pembelian barang konsumen. 

Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah mark-

up. Untuk menentukan harga jual dengan tepat, terlebih 

dahulu harus mengetahui harga pokok produksi, karena 

harga pokok produksi merupakan dasar bagi perusahaan 

untuk menentukan harga jual. Harga pokok produksi 

                                                           
15 Mulyadi, Akuntansi Biaya Edisi 5, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2015), 

h. 17.   
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merupakan komponen biaya yang langsung berhubungan 

dengan produksi. Penetapan harga pokok produksi 

memegang peranan yang sangat penting pada suatu 

perusahaan, karena dari harga pokok dapat dibuat analisa 

rencana dan kekuatan pemasaran, penetuan harga jual 

dan penentuan nilai persediaan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan tentang penentuan harga jual baik dari dalam 

perusahaan seperti biaya produksi dan biaya lain yang 

relevan, laba yang diinginkan, dan tujuan perusahaan. 

Penentuan harga jual yang salah sering berakibat fatal 

pada masalah keuangan perusahaan dan akan 

mempengaruhi kontinuitas usaha perusahaan misalnya: 

kerugian yang terus menerus atau menimbunnya 

produksi di gudang karena macetnya pasaran. 

Bandar Lampung adalah sebuah kota dari 

provinsi lampung yang mana sektor yang paling unggul 

adalah sektor industri, Selain itu di Bandar lapung juga 

banyak sekali terdapat UMKM yang menggeluti masing-

masing bidang usaha.  Salah satunya ialah usaha keripik 

singkong mengingat banyaknya UMKM keripik 

singkong maka menjadi salah satu oleh oleh khas 

Lampung. 

Alasan memilih CV.Citra Lampung ialah karena 

usaha ini sudah berdiri lebih dari 10 tahun, dan memilik 

pekerja yang cukup banyak yaitu 8 orang, karena usaha 

ini sudah bertahan cukup lama dan cukup besar oleh 

sebab itu CV.Citra Lampung cocok untuk penelitian ini. 

Bekerja dan berproduksi adalah sebuah fitrah 

dalam Islam. Sebab melalui Al-quran Surat Ali Imran 

ayat 14 Allah menyatakan bahwa manusia dihiasi dengan 
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hubb al-syahwat, dan untuk  memenuhinya maka bekerja 

adlah suatu keniscahyaan.
16

 

 

 

 

 

Artinya : Dan Katakanlah : Bekerjalah kamu, 

maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang  mukmin 

akan melihat pekerjaan mu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada( Allah) yang mengetahui akan 

yangGhib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan.
17

 

Berdasarkan uraian diatas masalah yang terkait 

dalam penelitian ini adalah adanya kendala kendala yang 

timbul baik dari lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternal serta apabila terjadi kesalahan penentuan harga 

jual. Harga jual Masalah yang terkait dalam penelitian 

ini adalah adanya kendala kendala yang timbul baik dari 

lingkungan internal maupun lingkungan eksternal serta 

apabila terjadi kesalahan penentuan harga jual. Harga 

jual sangat berpengaruh terhadap laba atau rugi yang 

diperoleh dari industri pengolahan keripik singkong 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Analisis Harga Pokok Produksi Terhadap Harga 

Jual Di UMKM (Usaha Kecil Menengah) Ditinjau 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Produksi Kripik Singkong CV.Citra Lampung Di 

Labuhan Ratu Bandar Lampung)”. 

                                                           
16 Quraisy Shihab, Al-quran dan Budaya kerja, dalam Munzir Hutami, Islam 

Keras Bekerja, (Pekanbaru : SUSKA Press, 2005) hal. 16 
17 Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan ( Jakarta : Lentera 

Abadi, 2010) hal 198 
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C. Ruang Lingkunp Penelitian 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah UMKM Kripik 

Singkong CV.Citra Lampung Di Labuhan Ratu 

Bandar Lampung. 

2. Objek dalam penelitian ini harga pokok terhadap 

harga jual di UMKM CV.Citra Lampung. 

3. Tempat dan waktu di penelitian ini adalah di Kripik 

Singkong CV.Citra Lampung Di Raja Basa Bandar 

Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah yang penulis ajukan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Analisis Harga Pokok Terhadap Harga 

Jual Kripik Singkong Menggunakan Metode Full 

Costing di CV.Citra Lampung Di Labuhan Ratu 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimana Perbedaan antara Variabel Costing dan 

Full Costing di CV.Citra Lampung Di Labuhan Ratu 

Bandar Lampung? 

3. Bagaimana penentuan harga pokok produksi dalam 

menetapkan harga jual dengan menggunakan metode 

full costing pada industri pengolahan kripik singkong 

di CV.Citra Lampung Bandar Lampung ditinjau dari 

perspektif ekonomi islam? 
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E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk 

menemukan, menguji dan mengembangkan suatu 

pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang 

ajkan penulis teliti memiliki tujuan khusus. Adapun 

tujuan dari penulisan ini adalah :  

a. Untuk menganalisis cara penentuan harga 

pokok produksi dalam menetapkan harga jual 

dengan menggunakan metode full costing 

keripik CV.Citra Lampung Di Labuhan Ratu 

Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui Perbedaan antara Variabel 

Costing dan Full Costing di CV.Citra 

Lampung Di Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

c. Untuk mengetahui penentuan harga pokok 

produksi dalam menetapkan harga jual 

dengan menggunakan metode full costing 

pada industri pengolahan kripik singkong di 

CV.Citra Lampung Bandar Lampung ditinjau 

dari perspektif ekonomi islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari 

penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. 

Adapun manfaat dari penenliatian tersebut adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat 

memberikana sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi islam. 

Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu yang 
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telah diperoleh selama kuliah dan hasil 

penelipenambahan informasi ataupun iltian ini 

diharapkan dapat memberi kesempatan untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan lebih 

mendalam. 

b. Manfaat Praktis 

a) Bagi Pemerintah : dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk memperhatikan UMKM. 

b) Bagi Masyarakat: untuk memberitahukan 

mengenai cara menentukan harga pokok 

produksi terhadap harga jual. 

c) Bagi Penulis : menambah wawasan untuk 

menentukan harga jual jika ingin 

membuka usaha. 

 

F. Metode Penelitian 

a. Jenis dan Sifat Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini 

adalah metode kualitatif.  Metode kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang atau perilaku yang dapat 

diamati.
18

 Penelitian deskriptif adalah suatu 

metode penelitian yang menggambarkan semua 

data atau keadaan subjek atau objek penelitian 

kemudian dianalisis dan dibandingkan 

berdasarkan kenyataan  yang sedang berlangsung 

pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk 

                                                           
18 Lexy J. moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 

2006) hal 4 
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memberikan pemecahan masalahnya dan dapat 

memberikan informasi yang mutakhir sehingga 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu  

pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan 

pada berbagai masalah. penelitian deskripsi 

secara garis besar merupakan kegiatan penelitian 

yang hendak membuat gambaran atau mencoba 

mencandra suatu peristiwa atau gejala secara 

sistematis, faktual dengan penyusunan yang 

akurat.
19

 

b. Sumber data 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari responden atau objek yang 

diteliti atau ada hubungannya dengan 

objek yang diteliti. Data tersebut bisa 

diperoleh langsung dari personel yang 

diteliti dan dapat pula berasal dari 

lapangan.
20

 Dalam penelitian ini data 

primer yang digunakan yaitu penelitian 

terjun langsung ke lapangan, yaitu 

memperoleh data dengan menggunakan 

observasi, dokumentasi dan angket. Yang 

secara langsung diajukan oleh peneliti 

kepada responden. Sumber informasi ini 

memberikan data-data secara langsung 

untuk kemudian disiarkan langsung yang 

datanya bersifat orisinal. Data ini 

merupakan data utama yang penulis 

                                                           
19 Supardi, Metodologi  Penelian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UII 

Press, 2005) Hal 28 
20 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 

2006), H. 57 
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gunakan untuk mencari informasi untuk 

menganalisis pengaruh harga bahan 

pokok terhadap hasil produksi di 

CV.Citra Lampung Di Labuhan Ratu 

Bandar Lampung. 

b) Data Skunder 

Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari pihak lain berupa data 

olahan yang memperkuat data primer. 

Sumber data sekunder bisa didapat 

melalui bukti-bukti tulisan (dokumentasi), 

jurnal, artikel, internet, dan studi pustaka 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Populasi dan Sampel 

a) Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudia ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda- benda alam yang lain. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang 

dimiliki oleh subyek/obyek itu.
21

 

Sehingga penelitian ini dilaksanakan di 

Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung 

                                                           
21 Sugiyono,   Metode   Penelitian   Kuantitatif,   Kualitatif   Dan   R&D 

(Bandung: Alfabeta,2017) Cetakan Ke-25, h. 80. 
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sedangkan responden dalam penelitian ini 

adalah UMKM CV.Citra Lampung. 

b) Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi., 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari 

dalam sampel itu, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili).
22

 Jadi dalam penelitian ini penulis 

mengambil sampel dari populasi yang dianggap 

representative (mewakili). Adapun teknik sampling 

yang digunakan penulis disini adalah 

Nonprobability Sampling dengan Purposive 

Sampling yaitu tehnik penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Kriteria 

dalam penelitian ini yaitu diantaranya sebagai 

berikut; 

I. UMKM CV.Citra Lampung berada di 

Kecamatan Labuhan Ratu Bandar 

Lampung. 

II. UMKM CV.Citra Lampung telah berdiri 

selama lebih dari 5 tahun. 

III. UMKM CV.Citra Lampung memiliki 

minimal 2 orang pekerja. 

                                                           
22 8Ibid, h. 81 
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Dari kriteria di atas maka sampel pada 

penelitian ini sebanyak 1 UMKM yang berada 

dikecamatan Labuhan Ratu, sudah berdiri 

sekurang-kurangnya 5 tahun dan memiliki 

minimal 2 tenaga kerja. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data dilokasi 

peneltian, penulis menggunakan beberapa 

metode, yaitu; 

a) Observasi 

Observasi merupakan metode yang dilakukan 

dengan pengamatan langsung dalam keadaan 

yang sebenarnya terhadap suatu objek. 

Dengan ini peneliti melakukan observasi, 

peneliti dapat menyajikan gambaran prilaku 

atau kejadian sehingga dapat menganalisi 

data yang tidak sesuai dari data yang 

diperoleh dari responden melalui interview. 

Mengingat data yang terkadang diperoleh 

oleh interview dipengaruhi oleh orang 

menyampaikan informasi tersebut. Dengan 

demikian data yang diperoleh adalah data 

yang akurat kebenarnnya. 

b) Wawancara 

Wawancara (interview) adalah metode 

pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung (berkomunikasi langsung) dengan 

responden. Dalam berwawancara terdapat 

proses interaksi antara pewawancara dengan 

responden.  
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Dalam hal ini wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara bebas terpimpin. 

Maksudnya adalah dengan kebebasan dapat 

digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, 

perasaan, dan keyakinan dari responden. 

Sedangkan terpimpin diarahkan agar tetap 

terkontrol jalannya wawancara sesuai dengan 

yang telah penulis rencanakan. Adapun yang 

menjadi sasaran dalam wawancara ini adalah 

para pekrja dan pemilik pada UMKM 

CV.Cira Lampung. 

c) Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal variabel yang berupa 

catatan atau transkip, buku, surat kabar, 

majalah, gambar dan sebagainya. 

Jadi metode dokumentasi ini merupakan 

suatu cara untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan. Sumber yang akan dijadikan 

alasan metode ini adalah catatan atau transkip 

dokumen dari industri tersebut. Jadi dengan 

demikian penulis hanya mengadakan 

penelitian dengan mengamati dan mencatat 

hal-hal yang diperlukan. 

d) Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari 

dan mengambil data dari literature terkait dan 

sumber-sumber lain seperti buku, catatan 

maupun laporan hasil penelitian terdahulu 
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yang dianggap dapat memberikan informasi 

mengenai penelitian ini.
23

 

 

e. Metode Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian ini metode analisis 

data yang digunakan adalah metode analisis 

kualitatif. Teknik analisis yang pengukurannya 

menggunakan perhitungan angka-angka untuk 

melihat harga pokok produksi yang dihasilkan 

dengan rumus atau metode full costing Bahan 

Pokok Terhadap Hasil Produksi Di Umkm 

(Usaha Kecil Menengah) Ditinjau Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam di CV.Citra Lampung 

Di Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

 

G. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran digunakan sebagai pedoman atau 

sebagai gambaran alur pemikiran dalam fokus pada 

tujuan penelitian. Penelitian Analisis Dampak Naik 

Turunnya Harga Bahan Pokok Terhadap Hasil Produksi 

Di Umkm ( usaha kecil mikro menengah ) Ditinjau 

Dalam Prespektif Islam yang berfokus pada variabel 

Harga bahan pokok terhadap variabel hasil produksi, 

secara grafis gambar di bawah dapat digunakan sebagai 

gambaran dalam menganalisis dan memecahkan 

permasalahan tentang harga bahan pokok pengaruhnya 

terhadap tingkat hasil produksi home industry dalam 

persepektif ekonomi Islam. 

                                                           
23 Wiratna, Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, 

(Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015), h,157. 
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H. Gambar : Kerangka Fikir 

I.  

J. Kersngka pemikiran digunakan sebgai pedoman atau 

sebagai gambaran alur pemikiran dalam fokus tujuan 

penelitian. Harga adalah bagian yang sangat penting 

dalam pemasaran suatu produk karena harga menjadi 

satu dari empat bauran pemasaran (marketing mix yang 

terdiri dari 4p, yaitu product, price, place, promtion). 

Produksi adalah mata rantai konsumsi, yaitu 

menyediakan barang dan jasa yang merupakan 

kebutuhan konsumen. dengan ini peneliti akan melihat 

akan adanya hubungan asimetris antara variabel X dan 

variabel Y yang merupakan variabel devenden yaitu 

hasil produksi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Usaha Mikro Kecil Menengah 

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah 

Pengertian UMKM yang mengacu pada Undang-

undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008.
24

 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai 

berikut:a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usahab. 

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri   sendiri,yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukanmerupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yangdimiliki, dikuasai, atau menjadi  bagian baik  

langsung maupuntidak  langsung dari  usaha 

menengah atau usaha besar yangmemenuhi kriteria 

usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah sebagai 

berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 

(limapuluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

                                                           
24Bank Indonesia, UU 20 Tahun 2008 UMKM. Online, tersedia 

http://www.bi.go.id/UU2OTahun 2008UMKM.pdf (20 juni 2018). 
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah).  

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau  menjadi bagian  baik 

langsung maupun  tidak langsung dengan Usaha 

Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha 

Menengah adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 

500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai  

dengan paling  banyak Rp 10.000.000.000 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) 

d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 

usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik 

negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

UMKM memiliki peran yang  penting terhadap 

perekonomian suatu negara,kedudukan UKM sebagai 

berikut: 
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I. Pemain utama dalam kegiatan ekonomi di 

berbagai sektor 

II. Penyedia lapangan kerja terbesar 

III. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan 

ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat 

 

Dalam penelitian ini pengolah ikan teri di Pulau 

Pasaran menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 

sudah termasuk kategori usaha kecil karna setiap pengolah 

atau pengrajin penghasilan mereka sudah mencapai Rp. 

50.000.000, usaha dimiliki sendiri atau milik perorangan. 

 

B. UMKM Dalam Perspektif Syariah 

Islam memang tidak memberikan penjelasan secara 

eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan 

(entrepreneurship) ini, namun di antara keduanya 

mempunyai kaitan yang cukup erat; memiliki ruh atau jiwa 

yang sangat dekat, meskipun bahasa teknis yang digunakan 

berbeda. Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, 

kemandirian (biyadihi), dan tidak cengeng. Setidaknya 

terdapat beberapa ayat Al-Qur‟an maupun Hadis yang dapat 

menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan 

kemandirian ini. 

Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. 

Prinsip kerja keras, menurut Wafiduddin, adalah suatu 

langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan 

(rezeki), tetapi harus melalui proses yang penuh dengan 

tantangan (reziko). Dengan kata lain, orang yang berani 

melewati resiko akan memperoleh peluang rizki yang besar. 

Kata rizki memiliki makna bersayap, rezeki sekaligus 

reziko. Dalam sejarahnya Nabi Muhammad, istrinya dan 
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sebagian besar sahabatnya adalah para pedagang dan 

entrepre mancanegara yang pawai. Beliau adalah praktisi 

ekonomi dan sosok tauladan bagi umat. Oleh karena itu, 

sebenarnya tidaklah asing jika dikatakan bahwa mental 

entrepreneurship inheren dengan jiwa umat Islam itu 

sendiri. Bukanlah Islam adalah agama kaum pedagang, 

disebarkan ke seluruh dunia setidaknya sampai abad ke -13 

M, oleh para pedagang muslim.
25

 

Dari aktivitas perdagangan yang dilakukan, Nabi dan 

sebagian besar sahabat telah meubah pandangan dunia 

bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada 

kebangsawanan darah, tidak pula pada jabatan yang tinggi, 

atau uang yang banyak, melainkan pada pekerjaan. 

Keberadaan Islam di Indonesia juga disebarkan oleh para 

pedagang. Di samping menyebarkan ilmu agama, para 

pedagang ini juga mewariskan keahlian berdagang 

khususnya kepada masyarakat pesisir. Di wilayah Pantura, 

misalnya, sebagian besar masyarakatnya memiliki basis 

keagamaan yang kuat, kegiatan mengaji dan berbisnis sudah 

menjadi satu istilah yang sangat akrab dan menyatu 

sehingga muncul istilah yang sangat terkenal jigang (ngaji 

dan dagang). Sejarah juga mencatat sejumlah tokoh Islam 

terkenal yang juga sebagai pengusaha tangguh, Abdul 

Ghani Aziz, Agus Dasaad, Djohan Soetan, Perpatih, Jhohan 

Soelaiman, Haji Samanhudi, Haji Syamsuddin, Niti Semito, 

dan Rahman Tamin. Apa yang tergambar di atas, setidaknya 

dapat menjadi bukti nyata bahwa etos bisnis yang dimiliki 

oleh umat Islam sangatlah tinggi, atau dengan kata lain 

Islam dan berdagang ibarat dua sisi dari satu keping mata 

uang. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi, “Hendaklah 

kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90 persen 

                                                           
25http://wirausahanet.tripod.com/ 
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pintu rizki” Jika ditinjau dari asal katanya, Entrepreneurship 

merupakan istilah bahasa perancis yang memiliki arti 

„between taker‟ atau „go-between‟. Contoh yang sering 

digunakan untuk menggambarkan pengertian „gobetween‟ 

atau „perantara‟ ini adalah pada saat Marcopolo yang 

mencoba merintis jalur pelayaran dagang ke timur jauh.  

Untuk melakukan perjalanan dagang tersebut, 

Marcopolo tidak menjual barangnya sendiri. Dia hanya 

membawa barang seorang pengusaha melalui 

penandatanganan kontrak Dia setuju menandatangani 

kontrak untuk menjual barang dari pengusaha tersebut. 

Dalam kontrak ini dinyatakan bahwa si pengusaha memberi 

pinjaman dagang kepada Marcopolo. Dari penjualan barang 

tersebut, Marcopolo mendapat bagian 25%, termasuk 

asuransi. Sedangkan pengusaha memperoleh keuntungan 

lebih dari 75%. Segala macam resiko dari perdagangan 

tersebut ditanggung oleh pedagang, dalam hal ini 

Marcopolo. Jadi, pada masa itu wiraswasta digambarkan 

sebagai usaha, dalam hal contoh ini perdagangan, yang 

menggunakan modal orang lain, dan memperoleh bagian ( 

yang lebih kecil daripada pemilik modal ) dari usaha 

tersebut. Di sini, segala resiko usaha tersebut menjadi 

tanggunganwiraswastawan. Pemilik modal tidak 

menanggung resiko apa pun. Jika kita ikuti perkembangan 

makna pengertian entrepreneur, memang mengalami 

perubahan-perubahan. Namun, sampai saat ini, pendapat 

Joseph Schumpeter pada tahun 1912 masih diikuti banyak 

kalangan, karena lebih luas. Menurut Schumpeter, seorang 

entrepreneurtidak selalu seorang pedagang (businessman) 

atau seorang manager; ia adalah orangyang unik yang 

berpembawaan pengambil resiko dan yang 

memperkenalkan produk-produk inovatif dan tehnologi 

baru ke dalam perekonomian. Namun secara pribadi, 
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entrepreneurmenurut saya adalah seorang yang memiliki 

dorongan untukmenciptakan sesuatu yang lain dengan 

menggunakan waktu dan kegiatan, disertai modal dan 

resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta 

kebebasan pribadi atas usahanya tersebut. Namun perlu 

diingat bahwa pengertian dari entrepreneurship memang 

terlihat lebih mudah dari padajika anda melaksanakannya 

langsung. 

UMKM sangat erat kaitannya dengan berdagang, 

Berusaha atau berdagang suatu anjuran kepada umat islam. 

Menurut penulis, Allah menciptakan Rasul Nya sebagai 

pedagang adalah suatu  sindiran keras  kepada  ummatNya 

agar meniru Rasulullah. Berdagang adalah profesi yang 

mulia dalam Islam. Buktinya Rasulullah Shallallahu‟alaihi 

Wasallam sendiri adalah pedagang dan beliau memuji serta 

mendoakan para pedagang yang jujur.Rasulullah adalah 

pedagang ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang 

ke negeri Syam dengan membawa modal dari Khadijah 

radhiallahu‟anha yang ketika itu belum menjadi istri beliau. 

Ibnu Ishaq berkata: “Khadijah binti Khuwailid ketika itu 

adalah pengusaha wanita yang memiliki banyak harta dan 

juga kedudukan terhormat. Ia mempekerjakan orang-orang 

untuk menjalankan usahanya dengan sistem mudharabah 

(bagi hasil) sehingga para pekerjanya pun mendapat 

keuntungan. Ketika itu pula, kaum Quraisy dikenal sebagai 

kaum pedagang. Tatkala Khadijah mendengar tentang 

Rasulullah  Shallallahu‟alaihi Wasallam (yang ketika itu 

belum diutus menjadi Rasul) mengenai kejujuran lisannya, 

sifat amanahnya dan kemuliaan akhlaknya, maka ia pun 

mengutus orang untuk menemui Rasulullah. Khadijah 

menawarkan beliau untuk menjual barang-barangnya ke 

negeri Syam, didampingi seorang pemuda budaknya 

Khadijah yang bernama Maisarah. Khadijah pun memberi 
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imbalan istimewa kepada beliau yang tidak diberikan 

kepada para pedagangnya yang lain. Rasulullah 

Shallallahu‟alaihi Wasallam pun menerima tawaran itu dan 

lalu berangkat dengan barang dagangan Khadijah bersama 

budaknya yaitu Maisarah sampai ke negeri Syam”
26

 

 

C. Produksi 

1. Pengertian Produksi  

 Suatu proses dimana barang dan jasa yang disebut 

input diubah menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang 

disebut output. Proses perubahan bentuk faktor-faktor 

produksi tersebut disebut dengan proses produksi.
27

 

Produksi pada dasarnya merupakan proses penciptaan 

atau penambahan faedah bentuk, waktu dan tempat atas 

faktor-faktor produksi sehingga dapat lebih bermanfaat 

bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Proses perubahan 

bentuk faktor-faktor produksi tersebut disebut proses 

produksi. Selain itu produksi dapat ditinjau dari dua 

pengertian, yaitu pengertian secara teknis dan pengertian 

secara ekonomis.  

Ditinjau  dari pengertian secara teknis, produksi 

merupakan proses pendayagunaan sumber-sumber yang 

telah tersedia guna memperoleh hasil yang lebih dari 

segala pengorbanan yang telah diberikan. Sedangkan bila 

ditinjau dari pengertian secara ekonomis, produksi 

merupakan suatu proses pendayagunaan segala sumber 

yang tersedia untuk memperoleh hasil yang terjamin 

kualitas maupun kuantitasnya, terkelola dengan baik 

sehingga merupakan komoditi yang dapat 

diperdagangkan. Adanya hubungan antara faktor-faktor 

                                                           
26Sirah Ibnu Hisyam, 187 – 188, dinukil dari Ar Rahiqul Makhtum, 1/51 
27 Boediono, Teori Ekonomi Mikro, BPFE, Yogyakarta, 2006, hlm. 63. 
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produksi yang digunakan dengan output yang dihasilkan 

dinyatakan dalam suatu fungsi produksi.
28

 

Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan 

membuat. Kegiatan produksi tidak akan dapat dilakukan 

kalau tidak ada bahan yang memungkinkan dilakukannya 

proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan 

produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber 

sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta 

kecakapan. Semua unsur itu disebut faktor-faktor 

produksi (factors of production). Jadi, semua unsur yang 

menopang usaha penciptaan nilai atau usaha 

memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor 

produksi. Pengertian produksi lainnya yaitu hasil akhir 

dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan 

beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini 

dapat dipahami bahwa kegiatan produksi diartikan 

sebagai aktivitas dalam menghasilkan output dengan 

menggunakan teknik produksi tertentu untuk mengolah 

atau memproses input sedemikian rupa.
29

 

Keseluruhan unsur-unsur dalam elemen input tadi 

selanjutnya dengan menggunakan teknik-teknik atau 

cara-cara tertentu, diolah atau diproses sedemikian rupa 

untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Teori 

produksi akan membahas bagaimana penggunaan input 

untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Hubungan 

antara input dan output seperti yang diterangkan pada 

teori produksi akan dibahas lebih lanjut dengan 

menggunakan fungsi produksi. Dalam hal ini, akan 

diketahui bagaimana penambahan input sejumlah 

                                                           
28 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, Raja Grafindo, Jakarta, 

2002, hlm.193 
29 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, Raja Grafindo, Jakarta, 

2002, hlm.  

193. 
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tertentu secara proporsional akan dapat dihasilkan 

sejumlah output tertentu. Teori produksi dapat diterapkan 

pengertiannya untuk menerangkan sistem produksi yang 

terdapat pada sektor pertanian. Dalam sistem produksi 

yang berbasis pada pertanian berlaku pengertian input 

atau output dan hubungan di antara keduanya sesuai 

dengan pengertian dan konsep teori produksi. 

2. Jenis Jenis Produksi 

1. Produksi Agraris. Agaris adalah lapangan usaha 

produksi yang kegiatannya mengolah alam atau 

memanfaatkan tanah agar dapat menghasilkan 

dan ata memperbanayaak barang. Contoh : 

pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan  

2. Produksi Industri. Industri adalah lapangan usaha 

yang kegiatannya mengolah bahan mentah dan 

bahan penolong untuk dapat menghasilkan barang 

jadi atau barang setengah jadi. Contoh : industri 

pakaian, industri makanan, industri kosmetika, 

industri tekstil, industri semen, dll  

3. Produksi Perdagangan. Perdagangan adalah 

lapangan usaha yang kegiatannya sebagai 

perantara pemindahan hak milik barang dari 

produsen ke konsumen dengan cara 

memperjualbelikannya dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntunan. Contohnya : distributor, 

dealer, grosir, pedagang (toko/keliling)  

4. Produksi Pengangkutan/Transportasi. 

Pengangkutan adalah lapangan usaha yang 

kegiatannya memperpendek jarak antara 

produsen dan konsumen melalui pemindahan 

barang dari satu tempat ke tempat lain. Contoh : 
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Perusahaan pengangkutan barang melalui darat, 

laut, dan udara  

5. Prosuksi Jasa. Jasa adalah lapangan usaha yang 

kegiatannya memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Contoh : dokter, guru, bank, 

psikolog, dan perbengkelan. 

 

D.  Produksi Menurut Pandangan Islam 

Dr. Muhammad Rawwas Qalahji memberikan 

padanan kata “produksi” dalam bahasa Arab dengan kata al-

intaj yang secara harfiyah dimaknai dengan ijadu sil‟atin 

(mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau khidmatu 

mu‟ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min „anashir alintaj 

dhamina itharu zamanin muhaddadin (pelayanan jasa yang 

jelas dengan menuntut adanya bantuan pengabungan unsur-

unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas). 

Produksi menurut Kahf mendefinisikan kegiatan 

produksi dalam perspektif islam sebagai usaha manusia 

untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, 

tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

hidup sebagaimana digariskan dalam agama islam, yaitu 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Dari dua pengertian diatas produksi dimaksudkan 

untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan 

tidak hanya untuk kebutuhan fisik tetapi juga untuk 

memenuhi kebutuhan non fisik, dalam artian yang lain 

produksi dimaksudkan untuk menciptakan mashlahah bukan 

hanya menciptakan materi. 

Produksi adalah menciptakan manfaat dan bukan 

menciptakan materi.Maksudnya adalah bahwa manusia 

mengolah materi itu untuk mencukupi berbagai 
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kebutuhannya, sehingga materi itu mempunyai 

kemanfaatan.Apa yang bisa dilakukan manusia dalam 

“memproduksi” tidak sampai pada merubah substansi benda. 

Yang dapat dilakukan manusia berkisar pada misalnya 

mengambilnya dari tempat yang asli dan mengeluarkan atau 

mengeksploitasi (ekstraktif). 

Memindahkannya dari tempat yang tidak 

membutuhkan ke tempat yang membutuhkannya, atau 

menjaganya dengan cara menyimpan agar bisa 

dimanfaatkan di masa yang akan datang atau mengolahnya 

dengan memasukkan bahan-bahan tertentu, menutupi 

kebutuhan tertentu, atau mengubahnya dari satu bentuk 

menjadi bentuk yang lainnya dengan melakukan sterilisasi, 

pemintalan, pengukiran, atau penggilingan, dan sebagainya. 

Atau mencampurnya dengan cara tertentu agar menjadi 

sesuatu yang baru. 

Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis) 

produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar 

besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi 

konvensional, tujuan produksi dalam islam yaitu 

memberikan Mashlahah yang maksimum bagi konsumen. 

Walaupun dalam ekonomi islam tujuan utamannya 

adalah memaksimalkan mashlahah, memperoleh laba 

tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan 

hukum islam. Dalam konsep mashlahah dirumuskan dengan 

keuntungan ditambah dengan berkah. 

Keuntungan bagi seorang produsen biasannya adalah 

laba (profit), yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-

faktor produksi.Sedangkan berkah berwujud segala hal yang 

memberikan kebaikan dan manfaat bagi rodusen sendiri dan 

manusia secara keseluruhan. 
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Keberkahan ini dapat dicapai jika produsen 

menerapkan prinsip dan nilai islam dalam kegiatan 

produksinnya. Dalam upaya mencari berkah dalam jangka 

pendek akan menurunkan keuntungan (karena adannya 

biaya berkah), tetapi dalam jangka panjang kemungkinan 

justru akan meningkatkan keuntungan, kerena 

meningkatnya permintaan.
30

 

Berkah merupakan komponen penting dalam 

mashlahah. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti 

apapun pengklasifikasiannya, berkah harus dimasukkan 

dalam input produksi, sebab berkah mempunyai andil 

(share) nyata dalam membentuk output. 

Berkah yang dimasukkan dalam input produksi 

meliputi bahan baku yang dipergunakan untuk proses 

produksi harus memiliki kebaikan dan manfaat baik dimasa 

sekarang maupun dimasa mendatang. Penggunaan bahan 

baku yang ilegal (tanpa izin) baik itu dari hasil illegal 

logging, maupun penggunaan bahan baku yang tanpa batas 

dalam penggunaannya dalam jangka waktu pendek 

mungkin akan memiliki nilai manfaat yang 

baik(pendistribusian baik), tetapi dalam jangka waktu 

panjang akan menimbulkan masalah. Sebagai contoh 

penggunaan bahan baku dari ilegal logging dalam jangka 

panjang akan menimbulkan berbagai bencana, dan akan 

memberikan nilai mudharat kepada para penerus/generasi 

selanjutnya. 

 

E. Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi 

                                                           
30Husnul Khatimah, Teori Produksi Islam, Kafe Syariah.net 
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produk.
31

 Selain itu penentuan harga pokok produksi adalah 

pembebanan unsur biaya produksi terhadap produk yang 

dihasilkan dari suatu proses produksi, artinya penentuan 

biaya yang melekat pada produk jadi dan persediaan barang 

dalam proses.
32

 

Pengertian Harga pokok produksi adalah semua 

biaya yang telakorbankan dalam proses produksi atau 

kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk selesai 

yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik.
33

 

Pengertian harga pokok produk adalah Harga pokok 

barang yang diproduksi meliputi semua biaya bahan 

langsung yang dipakai, upahlangsung serta biaya produksi 

tidak langsung, dengan perhitungan saldo awal dan saldo 

akhir barang dalam pengolahan.
34

 

Dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi 

merupakan semua biaya yang telah dikorbankan dalam 

proses produksi atau kegiatan mengubah bahan menjadi 

produk jadi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya-biaya 

yang tidak berhubungan dengan unit yang masuk dalam 

penentuan harga pokok produksi merupakan biaya non 

produksi. 

 

 

 

                                                           
31  Mulyadi, Sistem Akuntansi,(Jakarta : Salemba Empat 2007) h. 240. 
32  Mursyidi, Akuntansi Biaya, (Bandung :PT. Refika Aditama, 2008, h. 90. 
33 Halim, Abdu l, Akuntansi Biaya, (Yogyakarta : BPFE, 2009) h. 20 
34 Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, (Jakarta : 

Salemba Empat, 1996) h. 25.  
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Tujuan harga pokok produksi;
35

 

1. Menentukan harga jual produk  

perusahaan yang berproduksi masa memproses 

produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. 

Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka 

waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya 

produksi per satuan produk. Penentuan harga produk, 

biaya produksi per unit merupakan salah satu data yang 

dipertimbangkan disamping data biaya lain serta data 

non biaya. 

2. Memantau realisasi biaya produksi  

Manajemen membutuhkan informasi biaya produksi 

yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan 

rencana produksi. Untuk itu, Akuntansi biaya dapat 

digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya 

produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu 

untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi 

total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan 

sebelumnya. Pengumpulan biaya produksi untuk jangka 

tertentu dapat dilakukan dengan menggunakan harga 

pokok proses. 

3. Menghitung laba rugi periodik  

Manajemen membutuhkan informasi biaya produksi 

yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk 

dalam periode tertentu. agar dapat mengetahui apakah 

kegiatan produksi dan pemasaran dalam periode tersebut 

mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan 

rugi bruto. Informasi laba bruto periodik dibutuhkan 

                                                           
35 Mulyadi, Akuntansi Biaya : Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian 

Biaya, Edisi Kelima,(Yogyakarta : STIE YKPN) h. 93 
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untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup 

biaya non produksi dan menghasilkan laba rugi. 

 

F. Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Penentuan harga pokok adalah bagaimana 

memperhitungkan biaya kepada suatu produk atau pesanan 

atau jasa yang dapat dilakukan  dengan cara memasukkan 

seluruh biaya produksi atau hanya memasukkan unsur biaya 

produksi variabel saja.
36

 Metode penentuan harga pokok 

produksi adalah cara memperhitungkan unsurunsur biaya 

kerja ke dalam harga pokok produksi. Dalam 

memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok 

produksi terdapat dua faktor pendekatan yaitu: 

1. Metode Harga Pokok Penuh (Full Costing) 

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok 

produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya 

produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun 

tetap ditambah dengan biaya non produksi (biaya 

pemasaran, biaya administrasi dan umum).  

2. Metode Harga Pokok Variable (Variable Costing) 

Variable costing merupakan metode penentuan harga 

pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya-

biaya produksi yang berperilaku variable ke dalam harga 

pokok produk. Metode variable costing ini dikenal 

dengan nama direct costing. Biaya produksi yang bersifat 

tetap pada variable costing diperlakukan sebagai biaya 

periode akuntansi dimana biaya tersebut biaya terjadi. 

                                                           
36  Bastian Bustami, Nurlela, Akuntansi Biaya, Edisi Dua, (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2010),h. 40.   
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G. Harga Jual 

1. Pengertian Harga Jual 

Harga jual adalah harga yang dapat menutup 

semua biaya (biaya produksi dan nonproduksi) 

ditambah dengan laba yang wajar, umumnya biaya 

ini tidak menentukan harga jual produk atau jasa.
37

 

Perusahaan yang berproduksi masa memproses 

produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. 

Dengan demikian biaya produksi dihitung untuk 

jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi 

biaya lain serta informasi non biaya. 

Harga jual merupakan perkiraan nilai tukar dari 

produk yang ditentukan dengan uang.
38

 Harga jual 

adalah harga pada waktu menjual. Harga jual adalah 

harga yang diperoleh dari penjumlahan biaya 

produksi total ditambah dengan mark up yang 

digunakan untuk menutup biaya overhead pabrik. 

Menurut Gregory Lewis, sebagaimana dikutip 

achmad, harga jual adalah sejumlah uang yang 

bersedia dibayar pleh pembeli dan bersedia diterima 

oleh penjual. Harga jual adalah nilai yang tercermin 

dalam daftar harga, harga eceran, dan harga adalah 

nilai akhir yang diterima oleh perusahaan sebagai 

pendapatan. Harga jual merupakan penjumlahan dari 

harga pokok barang yang dijual, biaya administrasi, 

biaya penjualan, serta keuntungan yang diinginkan.
39

 

 

                                                           
37 Mulyadi, Akuntansi Biaya, Edisi kelima,(Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 

2009) h. 60 
38 Achmad Slamet dan Sumarli, Pengaruh Perkiraan Biaya Produksi dan 

Laba yang Diinginkan Terhadap Harga Jual Pada Industri Kecil Genteng (Pres, 

Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Dinamika) Vol.2525,2, 2002, h. 255. 
39 Ibid. h. 47. 
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2. Tujuan Penetapan Harga Jual 

Di dalam menentukan harga jual, sebuah 

perusahaan pasti memiliki tujuan yang akan 

dicapainya yang akan berpengaruh terhadap 

perkembangan perusahaan tersebut. Tujuan 

penetapan harga pada dasarnya berawal dari 

perusahaan itu sendiri yang selalu berusaha 

menetapkan harga barang atau jasa secepat 

mungkin. Secara mendasar terdapat empat tujuan 

utama dalam penetapan harga produk yang ingin 

dicapai oleh setiap perusahaan antara lain: 

mendapatkan laba maksimum, mendapatkan 

pengembalian pada penjualan bersih, mencegah atau 

mengurangi persaingan dan mempertahankan atau 

memperbaiki market share.
40

 

Penetapan harga merupakan suatu proses yang 

dinamis dan biasanya ditentukan setelah 

mempertimbangkan berbagai tujuan perusahaan. 

Ada enam tujuan yang dapat diperoleh oleh 

perusahaan melalui penetapan harga yaitu sebagai 

berikut:
41

 

1) Bertahan 

Perusahaan berusaha untuk bertahan 

sebagai sasaran utama mereka jika 

menghadapi kesulitan yang diakibatkan 

kelebihan kapasitas persaingan yang 

sangat ketat, atau perubahan selera 

konsumen. agar pabrik tetap berjalan, dan 

persediaan terus berputar, mereka sering 

                                                           
40  Basu Swastha, Azas-azas Marketing, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 148. 
41 Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada,  2014), h. 172. 
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mengurangi harga. Keuntungan dianggap 

kurang penting daripada bertahan agar 

tetap hidup. 

2) Keuntungan sekarang yang maksimum  

Banyak perusahaan-perusahaan 

menetapkan harga yang akan 

memaksimumkan keuntungan yang 

sekarang. Mereka memperkirakan bahwa 

permintaan dan biaya berhubungan dengan 

harga yang alternatif dan memilih harga 

yang menghasilkan keuntungan sekarang, 

arus kas atau tingkat pengembalian atas 

investasi yang maksimum. 

3) Pendapatan sekarang yang maksimum  

Beberapa perusahaan akan menetapkan 

harga untuk memaksimumkan pendapatan 

dan penjualannya. Memaksimumkan 

pendapatan hanya perlu memperkirakan 

fungsi permintaan. Banyak manajer 

percaya bahwa memaksimumkan 

pendapatan akan membawa keuntungan 

yang maksimum dan pertumbuhan pangsa 

pasar dalam jangka panjang. 

4) Pertumbuhan penjualan yang maksimum  

Perusahaan-perusahaan ingin 

memaksimalkan unit penjualan. Mereka 

yakin bahwa volume penjualan yang lebih 

tinggi akan membawa kepada biaya per 

unit lebih rendah dan keuntungan jangka 

panjang yang lebih tinggi. Mereka akan 

menetapkan harga terendah, dengan 
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asumsi bahwa pasar adalah sensitif 

terhadap harga. Hal ini disebut dengan 

penetapan harga yang menembus pasar 

(market penetration pricing). 

5) Peluncuran pasar yang maksimum 

Banyak perusahaan yang suka menetapkan 

harga untuk meluncurkan pasar. 

Perusahaan menetapkan harga yang sesuai 

untuk beberapa segmen pasar untuk 

memakai bahan baru. Setiap kali penjualan 

menurun, perusahaan harus menurunkan 

harga untuk menyesuaikan dengan 

konsumen yang sensitif terhadap harga. 

Dengan cara ini, perusahaan meluncurkan 

jumlah penerimaan maksimum dari 

berbagai segmen pasar. 

6) Kepemimpinan mutu produk 

Sebuah perusahaan mungkin ingin menjadi 

pemimpin dalam hal mutu produk di pasar, 

dengan membuat produk yang bermutu 

tinggi dan menetapkan harga yang lebih 

tinggi pula dari pesaingnya. Mutu harga 

yang lebih tinggi akan mendapatkan 

tingkat pengembalian yang lebih tinggi 

pula dari rata-rata industrinya. 

Dengan adanya tujuan yang jelas dari sebuah 

perusahaan maka akan mempermudah perusahaan 

untuk mencapai target, baik itu untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. Karena pada dasarnya 

tidak ada satupun suatu perusahaan dalam 

menjalankan usahanya tanpa adanya tujuan-tujuan 

yang pasti. 
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3. Metode Penetapan Harga Jual 

Penetapan harga merupakan suatu proses 

yang harus dilaksanakan dengan teliti dan tepat. 

Banyak perusahaan menggunakan berbagai metode 

yang berbeda dalam bentuk menetapkan harga dasar 

bagi barang dan jasa yang dihasilkan. oleh sebab itu, 

perusahaan membutuhkan seorang manajer yang 

mampu mengembangkan dan menerapkan strategi 

penetapan harga dan dapat memenuhi keinginan 

perusahaan pada waktu tertentu. Ada empat metode 

penetapan harga jual yaitu : 

1) Gross Margin Pricing  

Metode ini tepat digunakan oleh perusahaan 

perdagangan dimana jenis perusahaan ini 

tidak membuat sendiri produk yang dijual 

sehingga tidak banyak aktiva tetap yang 

digunakan. Caranya dengan menentukan 

persentase tertentu diatas harga pokok yang 

dibeli, persentase ini disebut “Mark On 

Persentage” atau Mark Up. Persentase ini 

meliputi dua komponen yaitu bagian untuk 

menutup biaya operasi dan bagian yang 

merupakan laba yang diiginkan. Persentage 

Mark Up besarnya berbeda-beda antara 

perusahaan satu dengan perusahaan yang 

lainnya. Perusahaann yang mempunyai 

resiko besar akan menentukan persentase 

mark up ini relatif lebih panjang dibanding 

dengan perusahaan yang risikonya tidak 

begitu besar. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi besarnya mark up di 

antaranya musiman tidaknya produksi, 
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tinggi rendahnya biaya operasi, besar 

kecilnya aktiva yang digunakan, dan tajam 

tidaknya persaingan.    

2) Direct Cost Pricing 

Metode ini umumnya diterapkan pada 

produk yang diprodusir tetapi melebihi 

daya serap pasar (produk dari kapasitas 

yang menganggur) yang kemudian produk 

ini dipasarkan bebas. Metode ini dikenal 

dengan Marginal Income Pricing karena 

hanya memperhitungkan biaya-biaya yang 

berhubungan secara proporsional dengan 

volume penjualan sehingga menghasilkan 

marginal income. Marginal income berapa 

yang dikehendaki atau kelebihan diatas 

biaya-biaya variabel berapa yang 

dikehendaki oleh perusahaan, hal ini 

sebagai dasar penentuan harga jual.   

3) Time Material Pricing  

Dalam metode ini, tarif ditentukan dari 

upah langsung dan tarif lain dari bahan 

baku masing-masing, tarif ini dijadikan satu 

ditambah jumlah tertentu dari biaya tak 

langsung serta laba yang diinginkan. Time 

dalam metode ini ditunjukkan oleh tariff 

perjam atau perwaktu daritenaga kerja, 

dimana tarif tenaga kerja ini merupakan 

jumlah dari : 

a. Upah langsung dan premi pada karyawan 
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b. Bagian laba yang layak dan 

berhubungan dengan upah tenaga 

kerja 

c. Bagian untuk laba 

Material adalah semua biaya yang dimaksud 

untuk job tertentu ditambah handling dari 

material biasanya ditentukan dengan 

persentase tertentu dari cost material. Dengan 

menentukan Time dan Material tersebut maka 

dengan mudah perusahaan bisa menentukan 

harga jual suatu produk. 

4) Full Cost Pricing  

Metode full costing adalah penentuan harga 

pokok produksi yang memperhitungkan semua 

unsur biaya produksi baik variabel maupun 

tetap.
42

 Harga pokok produksi yang dihitung 

dengan pendekatan full costing terdiri unsur 

harga pokok produksi (biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead 

pabrik variabel dan biaya overhead pabrik 

tetap) ditambah dengan biaya non produksi 

(biaya pemasaran, biaya administrasi dan 

umum).
43

 Laporan keuangan  full costing 

sangat berguna karena pengklasifikasian biaya 

secara fungsional mudah dipahami dan 

perhitungan dengan metode full costing tinggi 

dalam biaya sehingga berpengaruh terhadap 

harga jual dan laba yang diperoleh akan 

                                                           
42 0Daljono, Akuntansi Biaya Penentuan Harga Pokok dan pengendalian, ( 

Semarang : Universitas Diponegoro, 2004) h. 102. 
43 T. Sunaryo, Ekonomi Manajerial, Aplikasi Teori Ekonomi Mikro, (Jakarta : 

Erlangga, 2001) h. 69. 
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menurunkan nilai laba. Perhitungan menurut 

metode full costing : 

Biaya bahan baku       

 xxx  

Biaya tenaga kerja langsung    

   xxx  

Biaya overhead tetap       

 xxx  

Biaya overhead pabrik variabel    

 xxx +  

Harga Pokok Produksi    

   xx 

Dalam metode full costing overhead pabrik, baik 

yang berprilaku tetap maupun variabel, dibebankan kepada 

produk yang diproduksi atas dasar periode yang telah 

ditentukan pada kapasitas normal atas dasar overhead pabrik 

sesungguhnya. Oleh karena itu, overhead pabrik tetap akan 

melekat pada harga pokok persediaan produk jadi yang 

belum laku dijual atau baru dianggap sebagai biaya (periode 

harga pokok penjualan) apabila produk jadi tersebut telah 

terjadi. 

 

H. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam 

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran 

atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga 

yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam 

transaksi jual-beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama 

tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut 

terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual 

dan pembeli. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam 

Al Quran surat Al-Baqarah ayat 275. 
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Ketahuilah bahwa berdagang adalah usaha manusia 

untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatannya 

dengan mengembangkan properti yang dimilikinya, dengan 

cara membeli komoditi dengan harga murah dan menjualnya 

dengan harga mahal, baik barang tersebut berupa tepung 

atau hasil-hasil pertanian, binatang ternak, maupun kain. 

Jumlah nilai yang tumbuh dan berkembag itulah yang 

dinamakan laba. 

Orang yang berusaha mendapatkan keuntungan tersebut, 

mungkin dengan menimbun komoditi tersebut ketika 

nilainya di pasar murah dan mengeluarkannya di kemudian 

hari ketika pasar membutuhkannya sehingga diperoleh 

keuntungan yang melimpah, dan mungkin juga dengan 

mengekspornya ke daerah atau kerajaan lain dimana 

komoditi tersebut dihargai lebih tinggi dibandingkan dalam 

negeri dimana komoditi tersebut berasal, sehingga akan 

diperoleh keuntungan yang melimpah. 

Hukum dalam menentukan harga adalah apabila 

penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin 

umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual 

barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang 

untuk menambah atau menguranginya untuk kemaslahatan.
44

 

Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. 

Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya 

penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan 

ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan 

menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama 

mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang 

orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang 

dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, “juallah seperti 

                                                           
44 DR. Jariban bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) h. 611 
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orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, 

sehingga tidak membahayakan penghuni pasar.” Maksudnya 

di sini menjelaskan pendapat-pendapat itu dan dalildalilnya, 

karena hal itu bisa dilihat di kitab-kitab fikih, politik syariat 

dan lain sebagainya.
45

 Umar adalah orang yang pertama 

melakukan campur tangan untuk mengatur harga dalam 

Islam. Atsar yang berbicara tentang campur tangan Umar 

dalam mengawasi harga mempunyai beberapa petunjuk. Ada 

yang menunjukkan larangan pengurangan harga, ada yang 

menyuruh untuk menjual dengan harga pasar. 

Agama Islam senantiasa mendorong para produknya 

untuk melakukan berbagai kegiatan dan meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam rangka menegakkan 

agama yang rahmatan lilalamin. Salah satunya adalah 

transaksi ekonomi berupa barang dan jasa yang 

mengakibatkan adanya transaksi ekonomi berupa barang dan 

jasa yang mengakibatkan adanya permintaan dan penawaran 

yang pada akhirnya menghadirkan sebuah kegiatan yang 

bernama pasar. Hal ini akan dapat membuat pasar 

memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian. 

Disamping itu, pasar juga memiliki fungsi strategis, yaitu 

sebagai sebuah tempat bertemunya para pedagang dan 

pembeli atau produsen dan konsumen dalam kegiatan 

perdagangan. Kedua pihak tersebut akan saling menentukan 

dan mempengaruhi harga. 

Sebelum menetapkan harga ada beberapa konsep dalam 

Ekonomi Islam yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Permintaan dan Penawaran 

Permintaan suatu barang atau jasa yang 

diminta pada tingkat harga tertentu dan jumlah 

tertentu. Permintaan terhadap produk yang 

                                                           
45 Ibid 
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diproduksi oleh industri pengolahan ikan asin di 

Pulau Pasaran yang menunjukkan permintaan 

paling tinggi, yaitu jenis ikan teri nasi dan ikan 

teri buntiaw. Produk tersebut selain kualitasnya 

tinggi, faktor biaya pun mempengaruhi tingkat 

harga yang ditetapkan. Akan tetapi biaya total 

tidak mempengaruhi suatu tingkat permintaan 

konsumen terhadap produk yang diminatinya. 

Hal ini menunjukkan bahwa selera konsumen 

mempengaruhi suatu tingkat permintaan. 

2. Harga yang Adil Dalam Islam 

Ajaran Islam memberikan jalan tengah 

untuk berbagai segala aspek kehidupan. Misalnya 

antara dunia dan akhirat, antara rasio dan hati, 

antara rasio dan norma, antara idealisme dan 

fakta, antara individu dan masyarakat dan 

sebagainya. Ajaran Islam mengacu berbagai 

sumber yang telah ditetapkan dalam Al-Quran 

dan As-sunnah 

Penentuan harga harus adil, sebab keadilan 

merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua 

transaksi yang islami. Keadilan merupakan nilai 

paling sesuai dalam Ekonomi Islam. Menegakkan 

keadilan dan pemerantas kezaliman adalah tujuan 

utama risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering 

kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan 

ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang 

sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai 

unsur paling utama dalam maqasyid syari‟ah.
46

 

Harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa 

terminologi, antara lain : si‟r al-mithl, thaman al-

                                                           
46 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Op.Cit, h.351 
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mithl dan qimah al-adl. Istilah qimah al-adl 

(harga yang adil) pernah digunakan oleh 

Rasulullah Saw. Dalam mengomentari 

kompensasi bagi pembebasan budak, dimana 

budak ini menjadi manusia merdeka dan 

majikannya tetap memperoleh kompensasi 

dengan harga yang adil atau qimah al-adl (Sahih 

Muslim).
47

 Istilah qimah aladl juga banyak 

digunakan pleh para hakim yang telah 

mengodifikasi hukum Islam tentang transaksi 

bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, 

perebutan kekuasaan, memaksa penimbunan 

barang untuk menjual barang timbunannya, 

membuang jaminan atas harta milik dan 

sebagainya. 

Adanya suatu harga yang adil telah 

menjadi pegangan yang mendasar dalam 

transaksi islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis 

harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia 

adalah cerminan dari komitmen syariat Islam 

terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara 

umum, harga yang adil adalah harga yang tidak 

menimbulkan eksploitasi atau penindasan 

(kedzaliman) sehingga merugikan salah satu 

pihak yang lain. Harga harus mencerminkan 

manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, 

yaitu penjual memperoleh keuntungan yang 

normal dan pembeli memperoleh manfaat yang 

setara dengan harga yang dibayarkannya. 

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan 

Ekonomi Islam (P3EI), berdasarkan makna yang 

                                                           
47 Veithazal Rival dan Andi Buchari, Op.Cit, h. 214 
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adil dalam Al-quran sebagaimana disebutkan 

diatas, maka bisa diturunkan sebagai nilai 

turunan yang berasal darinya sebagai berikut : 

a. Persamaan Kompensasi 

Persamaan kompensasi adalah 

pengertian adil yang paling umum, yaitu 

bahwa seseorang harus memberikan 

kompensasi yang sepadan kepada pihak 

lain sesuai dengan pengorbanan yang 

telah dilakukan inilah yang menimbulkan 

hak kepada seseorang yang telah 

melakukan pengorbanan untuk 

memperoleh balasan yang seimbang 

dengan pengorbanannya. 

b. Persamaan Hukum 

Persamaan hukum disini berarti 

setiap orang harus diperlakukan sama 

didepan hukum. Tidak boleh ada 

diskriminasi terhadap seseorang didepan 

hukum atas dasar apapun juga. Dalam 

konteks ekonomi, setiap orang harus 

diperlakukan sama dalam setiap aktivitas 

maupun transaksi ekonomi, tidak ada 

alasan untuk melebihkan hak suatu 

golongan atas golongan lain hanya karena 

kondisi yang berbeda dari kedua golongan 

tersebut. 

c. Moderat 

Moderat disini sebagai posisi 

tengah-tengah. Nilai adil disini dianggap 

telah diterapkan seseorang jika orang 
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yang bersangkutan maupun memosisikan 

dirinya dalam posisi tengah. Hal ini 

memberikan suatu implikasi bahwa 

seseorang harus mengambil posisi di 

tengah dalam arti tidak mengambil 

keputusan yang terlalu memperberat 

ataupun keputusan yang terlalu 

memperingan, misalnya dalam hal 

memberikan kompensasi. 

d. Proporsional 

Adil tidak selalu diartikan sebagai 

kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan 

dengan ukuran setiap individu atau 

proporsional, baik dalam sisi tingkat 

kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, 

tanggung jawab ataupun kontribusi yang 

diberikan oleh seseorang. 

3. Laba (Keuntungan) 

Laba adalah selisih lebih atas penjualan bersih 

dari harga pokok biaya operasi. Kalangan ekonomi 

mendefinisikan bahwa keuntungan/laba merupakan 

selisih antara total penjualan dengan total biaya. 

Total penjualan yakni harga barang yang dijual, dan 

total biaya operasional adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan dalam penjualan, yang terlihat dan 

tersembunyi. 

4. Larangan Ikhtikar (Penimbunan) 

Rasulullah telah melarang praktik ikhtikar, yaitu 

secara sengaja menahan atau menimbun (hoarding) 

barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, 

dengan tujuan untuk menaikan harga dikemudian 
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hari. Bersumber dari Said bin Al-musyyab dan 

Ma‟mar bin Abdullah al-Adwi bahwa Rasulullah 

Saw. Bersabda: “Tidaklah orang melakukan ikhtikar 

itu melainkanberdosa.” 

Praktik ikhtikar akan menyebabkan mekanisme 

pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan 

menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga 

normal. Penjual akan mendapatkan untung besar, 

sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, 

akibat ikhtikar maka masyarakat luas dirugikan oleh 

sekelompok kecil yang lain. Maka pemerintah dapat 

melakukan berbagai upaya menghilagkan 

penimbunan ini (misalnya, dengan penegakkan 

hukum), bahkan juga dengan intervensi harga. 

Namun, tidak termasuk dalam ikhtikar adalah 

menumpukkan yang dilakukan pada situasi ketika 

pasokan melimpah, misalnya ketika pasar 

membutuhkannya. 

Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan 

yang merupakan motivasi para pedagang. 

Menurutnya para pedagang berhak memperoleh 

keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima 

secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya 

sendiri dan kepentingan para pelanggannya. 

Dalam bermuamalah (jual-beli) semuanya 

diperbolehkan kecuali ada ketentuan yang dilarang 

oleh syariat Islam. Larangan ini disebabkan karena 

terdapat beberapa sebab yang dapat membantu 

berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang 

Allah SWT, adanya unsur penipuan dan adanya 

unsur mendzalimi pihak yang bertransaksi dan 

sebagainya. Jadi setiap transaksi bisnis harus 
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didasarkan prinsip kerelaan antara kedua belah 

pihak dan tidak bathil (tidak ada pihak yang 

mendzhalimi dan didzhalimi), sehingga jika ingin 

memperoleh hasil harus mau mengeluarkan biaya 

(hasil usaha muncul bersama biaya) dan jika ingin 

untung harus mau menanggung resiko (untung 

bersama resiko). 

 

I. Perbedaan Metode Full Costing dan Variabel Costing 

1. tinjau dari sudut Harga Pokok Produksi 

Menurut Kamruddin (2014:115) Perbedaan 

pokok antara metode full costing dan variable costing 

sebenarnya terletak pada perlakuan biaya tetap produksi 

tidak langsung. Dalam metode Full costing dimasukan 

unsur biaya produksi karena masih berhubungan dengan 

pembuatan produk berdasar tarif (budget), sehingga 

apabila produksi sesungguhnya berbeda dengan 

budgetnya maka akan timbul kekurangan atau kelebihan 

pembebanan. Tetapi pada variable costing 

memperlakukan biaya produksi tidak langsung tetap 

bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tetapi lebih 

tepat dimasukan sebagai biaya periodik, yaitu dengan 

membebankan seluruhnya ke periode dimana biaya 

tersebut dikeluarkan sehingga dalam variable costing 

tidak terdapat pembebanan lebih atau kurang. 

Adapun unsur biaya dalam metode full costing 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik baik yang sifatnya 

tetap maupun variabel. Sedangakan unsur biaya dalam 

metode variable costing terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 

yang sifatnya variabel saja dan tidak termasuk biaya 
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overhead pabrik tetap. Menurut Indayani (2015) 

Perbandingan dampak metode full costing dan 

variabelcosting terhadap laba Pada saat produksi dan 

penjualan sama, laba bersih yang dihasilkan sama tanpa 

dipengaruhi oleh metode yang digunakan. Dengan 

menggunakan full costing seluruh biaya overhead pabrik, 

tetap dibebankan ke unit produk sebagai dari hargapokok 

penjualan. Oleh karenanya dengan metode manapun, jika 

produksi sama dengan penjualan (tidak ada perubahan 

dalam persediaan), seluruh overhead pabrik tetap yang 

terjadi pada tahun tersebut akan dimasukkan dalam 

dalam laporan laba rugi sebahai beban, sehingga laba 

bersih dengan kedua metode tersebut hasilnya sama. 

Pada saat produksi melebihi penjualan, laba bersih yang 

dilaporkan dengan menggunakan full costing biasanya 

lebih tinggi daripada laba bersih yang dilaporkan dengan 

menggunakan variabel costing. Hal ini terjadi karena 

menggunakan full costing, sebagian biaya overhead 

pabrik tetap pada periode tersebut ditangguhkan dalam 

persediaan. Dalam menggunakan variabel costing, 

seluruh biaya overhead pabrik terap akan dibebankan 

langsung sebagai pengurang pendapatan pada peride 

tersebut.  Pada saat produksi lebih rendah daripada 

pernjualan, laba bersih yang dilaporkan dengan metode 

full costing lebih rendah daripada laba bersih yang 

dilaporkan dengan menggunakan metode variable 

costing. Hal ini terjadi karena ada persediaan yang 

diterima dari tahun sebelumnya dan biaya overhead 

pabrik tetap yang sebelunmya ditangguhkan dalam 

persediaan berdasarkan metode full costing dikeluarkan 

dan ditandingkan dengan pendapatan. Setelah beberapa 

periode, laba bersih yang dilaporkan dengan 

menggunakan metode full costing dan variable costing 
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akan cenderung sama. Alasannya adalah bahwa dalam 

jangka panjang, penjualan tidak mungkin melebihi 

produksi ataupun produksi melebihi penjualan. Dalam 

jangka pendek, laba rugi akan cenderung berbeda. 

 

2. Ditinjau dari sudut penyajian Laporan Laba Rugi  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari perbedaanlaba 

rugi dalam metode full costing dengan metode variabel 

costing Menurut Kamruddin (2014:165) yaitu:   

1) Dalam metode full costing, dapat terjadi 

penundaan biaya overhead pabrik tetap pada 

periode berjalan ke periode berikutnya bila 

tidak semua produk pada periode yang sama. 

2) Dalam metode variable costing seluruh biaya 

tetap overhead pabrik telah diperlakukan 

sebagai beban pada periode berjalan, sehingga 

tidak terdapat bagian biaya overhead pada 

tahun berjalan yang dibebankan kepada tahun 

berikutnya.  

3) Jumlah persediaan akhir dalam metode variabel 

costing lebih rendah dibanding metode full 

costing. Alasannya adalah dalam variable 

costing hanya biaya produksi variabel yang 

dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi.  

4) Laporan laba rugi full costing tidak 

membedakan antara biaya tetap dan biaya 

variabel, sehingga tidak cukup memadai untuk 
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analisis hubungan biaya volume dan laba dalam 

rangka perencanaan dan pengendalian.
48

 

 

J. Penelitian Terdahulu 

Sebelum ini belum ada tulisan atau kegiatan 

khususdan mendetail mengenai kegiatan yang 

berhubungan dengan Analisis Dampak Naik Turunnya 

Harga Bahan Pokok Terhadap Hasil Produksi Di UMKM 

( Usaha Mikro Kecil Menegah) Ditinjau Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam di CV.Citra Lampung Di Raja 

Basa Bandar Lampung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Deli Purnama 

Sari yang berjudul “PENGARUH BIAYA PRODUKSI 

DAN HARGA JUAL TERHADAP TINGKAT 

KEUNTUNGAN HOME INDUSTRY KRIPIK 

MENURUT PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM” 
49

hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa semua 

variabel berpengaruh nyata dan sesuai dengan hipotesis, 

yaitu variabel modal, dan harga pisang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keuntgungan, sedangkan 

harga cabai , minyak goreng, harga bahan pokok lainnya 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keuntungan. 

Penelitian ini menggunakan jenis pebnelitian kuantitatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Amalia 

Novitri yang berjudul “pengaruh tenaga kerja dan bahan 

baku terhadap peningkatan hasil produksi pada industri 

                                                           
48 ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSIDENGAN 

METODE FULL COSTING SEBAGAI DASAR PENETUAN HARGA 

JUAL(StudiKasus Usaha Sepatu Spanduk Gucyana Flat Shoes) 

 
49 Deli Purnama Sari yang berjudul “PENGARUH BIAYA PRODUKSI DAN 

HARGA JUAL TERHADAP TINGKAT KEUNTUNGAN HOME INDUSTRY KRIPIK 

MENURUT PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM” 
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tempe di Desa Bojongsari Kabupaten Indramayu” hasil 

dari penelitian ini ditemukan bahwa tenaga kerja dan 

bahan baku mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan hasil produksi pada industri kecil 

tempe boong, dan hasil penelitian menunjukan bahwa 

variabel jumlah tenaga kerja mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap hasil produksi pada industri kecil 

tempe dikota indramayu. penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif.
50

 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani yang 

berjudul “ analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil produksi batu merah di Kecamatan bajeng barat 

kabupaten Goa”hasil dari penelitian ini ditemukan 

bahwa perhitungan yang dilakukan untuk mengukur 

proporsi atau persentase dari variasi total variabel 

dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. 

dari hasil perhitungan diperoleh R sebesar 0,913 dengan 

kata lain hubungan antara variabel X terhadap Variabel 

Y sebesar 0,913 atau sebesar 91,3%. Dan nilai ofisien 

determinasi (R square) 0,833 dengan kata lain hal ini 

menunjukan bahwa besar persentase variasi produksi 

batu merah yang bisa dijelaskan oleh variasi dari 

variabel bebas yaitu modal, tenaga kerja dan luas lahan 

sebesar 83,3 % sedangkan sisanya sebesar 16,7% 

dijelaskan oleh variabel-variabel yang diluar penelitian. 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.
51

 

Dari deskripsi skripsi diatas dapat dilihat 

perbedaan dengan penelitian ini yaitu berbeda dari jenis 

                                                           
50Amalia Novitry, Pengaruh Tenaga Kerja Dan Bahan Baku Terhadap 

Peningkatan Hasil Produksi Pada Industri Tempe Di Desa Bojongsari Kabupaten 

Indramayu, (Skripsi : IAIN Cirebon, 2015) 
51Rahmayani, “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Produksi 

Batu Merah Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Goa, (Skripsi : UIN Makasar, 

2017) 
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penelitian dan juga hanya sebagian dari variabel 

penelitian. 
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