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ABSTRAK 

        Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi maraknya prilaku-

prilaku yang tidak etis terutama pada praktik bisnis produksi rumahan, 

setiap pelaku bisnis haruslah menerapkan etika dengan benar. Etika 

dalam memproduksi, etika kepada pelanggan ataupun etika kepada 

masyarakat sekitar. Penerapan etika yang benar , akan membuat 

kegiatan bisnis yang dijalankan akan berjalan sesuai dengan aturan 

yang berlaku dan tidak menyimpang, sehingga tidak ada pihak 

manapun yang merasa diragukan. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui prakter produksi dan penerapan dari etika bisnis islam 

terhadap produksi rumahan bintang bakery kecamatan sukarame 

Bandar Lampung. 

        Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana 

praktek produksi yang diterapkan Bintang Bakery sukarame Bandar 

Lampung. 2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada produksi 

rumahan Bintang Bakery sukarame Bandar Lampung. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui prakter produksi yang diterapkan oleh 

bintang bakery sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui 

penerapan etika bisnis Islam pada produksi rumahan bintang bakery 

sukarame Bandar Lampung. 

        Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat kualitatif. Dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu observasi,wawancara, dan dokumentasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan pemilik 

dijadikan sampel karena kurang dari 30 orang. 

        Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada proses memperoleh 

bahan baku, produksi, hingga saat proses penjualan pada produksi 

rumahan bintang bakery sukarame Bandar Lampung ini telah 

menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan proses produksi. 

Dapat dilihat dari sikap pemilik dan karyawan dalam menjalankan 

proses produksi. Melayani pelanggan serta dalam proses produksinya 

sesuai dengan proses produksi dalam Islam ditinjau dari pengamatan 

peneliti dari proses menadapatkan bahan-bahan baku yang diperoleh 

dari toko-toko dan pasar yan terpecaya yang menjaminkan 

penggunaan bahan bahan yang halal. Pemilik produksi rumahan 

bintang bakery sangat memperhatikan kualitas produk serta 

kebersihan. 

Kata Kunci : Penerapan, Etika, dan Produksi 
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ABSTRACT 

        The research in this thesis is motivated by the rise of unethical 

behavior, especially in the practice of home-based production 

businesses, every business person must apply ethics correctly. Ethics 

in producing, ethics to customers or ethics to the surrounding 

community. The application of correct ethics will make the business 

activities carried out in accordance with the applicable rules and do 

not deviate, so that no party feels doubted. The purpose of this study 

was to determine the production practices and application of Islamic 

business ethics to the home production of Bintang Bakery, Sukarame 

District, Bandar Lampung. 

        The formulation of the problem in this study, namely: 1. How is 

the production practice applied by Bintang Bakery Sukarame Bandar 

Lampung. 2. How to apply Islamic business ethics to the home 

production of Bintang Bakery Sukarame Bandar Lampung. The 

purpose of this study was to determine the production practices 

applied by the Sukarame bakery star in Bandar Lampung and to 

determine the application of Islamic business ethics in the home 

production of the Sukarame bakery star in Bandar Lampung. 

        This research method uses qualitative field research. By using 

data collection techniques, namely observation, interviews, and 

documentation. The population in this study were all employees and 

owners as samples because there were less than 30 people. 

        The results of this study indicate that in the process of obtaining 

raw materials, production, until the sales process at the home 

production of the Sukarame bakery star in Bandar Lampung, they 

have applied Islamic business ethics in carrying out the production 

process. It can be seen from the attitude of the owners and employees 

in carrying out the production process. Serving customers and in the 

production process in accordance with the production process in Islam 

in terms of the observations of researchers from the process of 

obtaining raw materials obtained from trusted shops and markets that 

guarantee the use of halal ingredients. The owner of the bakery star 

home production is very concerned about product quality and 

cleanliness. 

Keywords: Application, Ethics, and Production 
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MOTTO 

 

                           

                 

Artinya : Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri 

balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan. ( Q.S. An-Nahl : 97) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal supaya dapat memahami dengan 

jelas sehingga mendapatkan gambaran dari pemahaman proposal 

ini agar tidak terjadi kesalah paman maka penulis merasa  perlu 

untuk menjelaskan beberapa uraian dari kata perkata tentang 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam 

proposal ini. Dengan penegasan tersebut agar menghindari 

kesalah pahaman terkait dalam proposal ini, adapun judul 

proposal yang di maksud adalah, “Analisis Penerapan Etika 

Bisnis Islam Terhadap Produksi Rumahan.” (studi pada Rumah 

Produksi Bintang Bakery , Sukarame Bandar Lampung ) untuk 

itu perlu diuraikan pengertian dari istilah yang terdapat dalam 

judul sebagai berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu 

peristiwa yang terjadi  ( karangan, perbuatan ) guna untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya.
1
 

2. Penerapan adalah suatu tindakan baik yang dilakukan secara 

individu maupun berkelompok dengan maksud untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan  

3. Etika Bisnis Islam adalah serangkaian nilai-nilai dan moral  

yang terdapat dalam aktivitas bisnis dalam bermacam bentuk 

yang kini tidak dapat dibatasi sejumlah kepemilikan harta 

(barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara 

memperoleh dan pendayagunaan aturan halal dan haram 

sesuai dengan ajaran islam.
2
 

4. Produksi Rumahan adalah suatu kegiatan bisnis  yang 

memiliki nilai intristik tersendiri, di mana dalam kegiatan 

                                                           
1 Hamzah Ahmad, Nanda Santoso,” Kamus Pintar Bahasa Indonesia “ 

(Surabaya: Fajar Mulya,1996), 21 
2 Umi Mursidah,” Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli 

Dipasar Tradisional “, (Skripsi Program Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi, UIN 

Raden Intan Lampung,2016) 
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bisnis nya memiliki ciri khasnya sendiri dan menjadi usaha 

bisnis yang banyak dijalankan para pelaku bisnis baik yang 

berada diperkotaan hingga  dipedesaan. Kegiatan bisnisnya  

memusatkan kegiatan produksinya  hanya pada rumah-rumah, 

toko kontrakan, dll. 

  

B. Alasan Memilih Judul 

1. Objektif 

      Kegiatan produksi rumahan merupakan salah satu kegiatan 

bisnis yang memiliki ciri khasnya tersendiri dimana 

kegiatannya di lakukan di rumah-rumah, toko kontrakan, dll 

sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis tersebut akan 

mendapatkan profit atau keuntungan yang akan di terima oleh 

para pelaku bisnis itu sendiri. Etika juga merupakan 

serangkaian prinsip, nilai-nilai dan norma dimana para pelaku 

bisnis harus berkomitmen dalam melakukan suatu  kegiatan 

bisnis dalam memproduksi makanan. Namun terkadang dalam 

kegiatan memproduksi ada beberapa kegiatan yang 

menimbulkan kecurangan misalnya menggunakan bahan-

bahan yang berbahaya ada juga yang menggunakan bahan-

bahan yang tidak halal. Sehingga didalam suatu kegiatan 

produksi peran penerapan etika bisnis islam sangat di 

perlukan, supaya saat melakukan suatu proses produksi tidak 

terjadi kecurangan yang dapat merugikan para konsumen. Jadi 

etika bisnis harus dijadikan pedoman dalam suatu industri 

rumahan salah satunya dalam memproduksi makanan.  

2. Subjektif 

a. Penulis merasa optimis dapat menyelesaikan penelitian ini 

dengan literatur yang dapat menunjang penulis dalam 

meneliti maka sangatlah memungkinkan penulis untuk 

dijadikan sebuah  penelitian yang akan dibahas.  

b. Pembahasan dalam penelitian ini juga berkaitan dengan 

studi keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung. 
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C. Latar Belakang 

     Perekonomian di indonesia selalu mengalami perkembangan 

dan mengalami peningkatan sehingga melahirkan berbagai 

macam bentuk perekonimian salah satu nya dengan melakukan 

kegiatan bisnis, dalam melakukan kegiatan bisnis dalam 

meningkaykan perekonomian bagi ummat manusia untuk 

menjaga keberlangsungan hidup dan kini telah menjadi rutinitas 

untuk saling bertukar manfaat satu dengan yang lainnya melalui 

suatu lalu lintas perekonomian.   

     Pada hakikatnya, ilmu ekonomi adalah suatu studi yang 

menerangkan mengenai individu-individu dan masyarakat untuk  

membuat suatu pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, 

sehingga dapat digunkan dalam berbagai bentuk cara untuk  

menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa 

mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan di 

masa yang akan datang, kepada individu dan golongan 

masyarakat.
3
 

     Perekonomian kini juga telah mengalami modernisasi baik 

dari segi produksi,konsumsi bahkan dalam mendistribusikan 

sebuah barang/produk yang akan menjadi bahan untuk 

memperoleh suatu  laba/keuntungan dalam melakukan kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Serangkaian 

dalam peningkatan dan perkembangan jenis  perekonomian dan 

pemikirannya kini berdampak kepada pola hidup masyarakat 

yang pada awalnya sebagian besar berada dalam skala hidup 

tradisional dan kini pola hidup masyarakat jga meningkat 

menjadi modern yang kebanyakan menggunakan mesin sebagai 

alat produksinya, yang dapat bersifat memudahkan dan  

mempercepat proses produksi. Dengan adanya suatu 

medernisasi dimana telah ada kemudahan ini, masyarakat yang 

pada        awalnya tidak tertarik melakukan kegiatan berdagang atau 

berbisnis kini berbalik tertarik dan  menjadi salah satu kriteria 

pekerjaan yang diminati dalam masyarakat untuk saat ini. 

                                                           
3 Sadono Sukirno, “ Mikroekonomi Teori Pengantar “, (Jakarta: Rajawali 

Pers,2016), 8 
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     Salah satunya kegiatan bisnis dalam bentuk produksi 

rumahan telah merajalela di tengah-tengah    kehidupan 

masyarakat dimana kegiatan bisnis dalam bentuk produksi 

rumahan kini telah banyak di nikmati oleh masyarakat. Namun 

masih banyak juga masyakat dan para pelaku produksi rumahan 

belum  paham tujuan dan apa yang di maksud dari bisnis itu 

sendiri. Steinford menjelaskan bahwa bisnis merupakan suatu  

aktifitas menyediakan barang-barang atau jasa yang diperlukan 

atau diinginkan   oleh konsumen.
4
 Peningkatan masyarakat yang 

semakin berkembang, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, 

secara tidak langsung telah mendorong masyarakat untuk 

berfikir  bagaimana cara meningkatkan taraf hidup mereka. 

Diantaranya dengan kegiatan berwirausaha. Hal ini sejalan 

dengan pengertian wirausaha itu sendiri, yaitu suatu proses 

penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan 

supaya dapat menemukan peluang apa yang akan dilakukan  

untuk merubah dan memperbaiki kehidupan.
5
 Salah satunya 

dengan melakukan kegiatan usaha/ Produksi Rumahan. 

Salah satu home industri  yang cukup memberikan kelebihan 

untuk produsen adalah di bidang produksi makanan. Selain itu, 

ada beberapa hal yang perlu di perhatikan ketika melakukan 

produksi makanan, hal ini dapat disebabkan adanya keberhasilan 

dalam home industri  makanan adalah tahap produksinya. 

Produsen yang memperhatikan sumber bahan baku, alat-alat 

produksi serta proses yang dilakukan menghasilkan produknya 

akan akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan produsen 

yang tidak memperhatikan sumber bahan baku dan hanya untuk 

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. 

     Produksi merupakan langkah awal yang akan dikerjakan 

dalam memulai suatu bisnis. Dalam proses produksi itulah 

terdapat beberapa tahapan-tahapan, mulai dari tahapan penyedian 

bahan baku, tahapan pengolahan hingga sampai menjadi bahan 

jadi. Oleh karena itu, produksi merupakan hal yang sangat 

                                                           
4 Bambang Heru Marwoto dan Susatyo Herlambang,” Pengantar Ilmu Bisnis 

Cara Mudah Memahami Ilmu Bisnis “  (Yogyakarta : Parama Publishing, 2014), 2. 
5 Kasmir,” Kewirausahaan ”, (Jakarta: RajawaliPers, 2006), 17. 
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penting dalam melakukan suatu binis. Tetapi produsen-produsen 

masih banyak yang kurang memahami syari’at islam tidak 

mengenal batasan halal dan haram. Dimana mereka hanya 

memanfaatkan bahan-bahan apa saja yang dapat diproduksi 

supaya mendapatkan keuntungan dan kebutuhannya terpenuhi. 

Tidak memikirkan apakah produksi yang mereka lakukan 

membawa manfaat atau mudharat. yang haya diterapkan adalah 

ekonomi kapitalis yang mengedepankan keuntungan sebesar-

besarnya tanpa melihat manfaat yang diberikan. 

     Dalam hal meningkatkan taraf  hidup dengan melakukan 

sebuah kegiatan wirausaha dalam    bentuk produksi rumahan 

menjadi tolak ukur  penjaminan mutu hidup dan 

keberlangsungan. Sehingga dengan adanya aktifitas dalam 

bentuk kegiatan produksi rumahan secara tidak sadar hal ini 

menjadi salah  satu kegiatan yang dianjurkan dalam s y a r i a t  

Islam dari segi kegiatan ekonomi. D a l a m s u a t u  kegiatan 

ekonomi  yang berlangsung dalam ben tuk  praktek produksi 

rumahan terjadi yang namanya jual beli sehingga da pa t  terjalin 

intraksi    sosial antara penjual dan pembeli yang saling bertukar 

manfaat satu dan lainnya. Sehingga kini telah jelas dari tujuan 

untuk meningkatkan taraf hidup dengan kegiatan bekerja dan 

berwirausaha. Sebagaimana firman Allah yang memerintahkan 

kita untuk bekerja atau berusaha yang terdapat dalam QS.Al-

Jumu’ah/ 62 : 10. 

 َ ِ َواْذُكُسوا َّللاَّ ٍْ فَْضِم َّللاَّ َْخَِشُسوا فِي اْْلَْزِض َواْبخَُغىا ِي ََلةُ فَا فَإَِذا قُِضيَِج انصَّ

 ٌَ  َكثِيًسا نََعهَُّكْى حُْفهُِحى

Artinya : 

     “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah 

Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 

     Berbicara mengenai satu hal yakni etika, etika dapat di 

definisikan sebagai serangkaian prinsip,nilai-nilai dan moral 

dalam membedakan sesuatu yang baik dan yang  buruk. Etika 

adalah suatu  bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia 

berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau yang tidak 
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boleh di lakukan oleh seorang individu.
6
 Dalam sebuah  

pengertian etika, etika memiliki sangat peran besar terhadap 

sikap, prilaku dan keputusan yang akan di ambil oleh seorang 

pelaku bisnis, dalam menentukan apa yang harus dilakukan dan 

mana yang harus ditinggalkan oleh para pelaku bisnis.  

     Etika bisnis islam adalah suatu akhlak dalam menjalankan 

bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam 

melaksanakan suatu bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, 

sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai 

etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong 

manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, 

keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila 

nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat 

manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat 

pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan 

dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-

Quran dan hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam 

setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis.
7
 

     Di Dalam Islam, terdapat beberapa etika bagi para pelaku 

kegiatan bisnis ekonomi yang dengan bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup atau bagi mereka yang memiliki motif untuk 

memperoleh suatu keuntungan yang di sebut sebagai konsep-

konsep filsafat etika islam, seperti konsep keesaan, 

keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas dan kebijakan.
8
 

Dalam konsep etika Islam telah merangkum berbagai prilaku dan 

aktivitas para pelaku ekonomi mulai dari pelaku bisnis 

melakukan kegiatan produksi barang hingga sampai kegiatan 

pendistribusian barang kepada konsumen sehingga tidak ada 

kegiatan ekonomi tanpa adanya etika. Sehingga para pelaku 

bisnis dapat memehami bahwa etika sebagai salah satu tolak ukur 

                                                           
6 Rafik Issa Beekum,” Etika Bisnis Islam”,(Cet I; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2004),3 
7 Umul Qura, “ Etika Bisnis Islam Prespektif Islam “, Jurnal, Vol VII, Nomor 

1 (2016) 
8 Ibid.,32 
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dalam berbisnis yang harus menjadi pedoman bagi para pelaku 

bisnis. 

     Penerapan etika bisnis juga harus mampu dikerjakan dalam 

ativitas ekonomi salah satunya pada kegiatan produksi. Karena 

dalam suatu  proses produksi akan menimbulkan pertanyaan 

apakah produknya halal/haram. Oleh karena itu, etika bisnis 

Islam perlu diterapakan dalam proses produksi dan seharusnya 

seluruh pengusaha/pembisnis memliki atau memegang pedoman 

tentang etika dalam berbisnis tidak hanya memikirkan 

keuntungan semata, tetapi juga harus mendatangkan berkah bagi 

pengusaha maupun konsumen. 

     Seiring banyaknya pelaku ekonomi dalam bentuk kegiatan 

produksi rumahan, maka para pelaku bisnis  dituntut untuk 

mengetahui dan memahami beberapa etika-etika dalam 

menjalankan kegiatan ekonomi khusus nya dalam melakukan 

kegiatan berwirausaha sesuai dengan koridor dan tujuan awal 

kegiatan ekonomi seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup 

selama masih dalam batas etika dan tidak melakukan tindakan-

tindakan spekulatif yang dari segi etika telah dilanggar. 

     Dalam proses produksi ini biasanya suatu perusahaan 

menekankan supaya produk yang dihasilakan mengeluarkan 

biaya yang termurah namun mendapatkan keuntungan yang 

besar. Misalkan pelaku bisnis melakukan kecurangan dalam 

melakukan produksi makanan dengan mendapatkan sumber 

bahan baku secara tidak halal lalu dalam hal  pelayanan kepada 

konsumen yang  melakukan jual-beli yang terlarang baik yang di 

larang berdasar etika umum maupun dalam etika bisnis dalam 

Islam . sehingga etika bisnis islam sangat berpengaruh terhadap 

proses produksi agar para pembisnis tidak melakukan ketidak 

adilan, dan dapat mengedepankan asas-asas kejujuran, amanah 

dan bertanggung jawab. Begitu juga halnya di Kota Bandar 

Lampung dimana banyak masyarakat yang menggantungkan 

hidup nya dengan berwirausaha.  
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Tabel 1.1 

DATA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI 

MENURUT LAPANGAN USAHA 

KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN (2017-2018) 

Lapangan Usaha 2017 

(Trw III) 

2018 

(Trw II) 

2018 

(Trw III) 

Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 

31,87 31,37 31,16 

Pertambangan  dan 

penggalian 

5,36 5,50 5,71 

Industri Pengolahan 18,54 18,57 19,43 

Pengadaan Listrik, 

Gas 

0,16 0,14 0,15 

Pengadaan Air 0,10 0,10 0,10 

Konstruksi 9,49 8,82 9,33 

Perdagangan Besar 

dan Eceran, dan 

Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

11,15 11,48 11,02 

Transportasi dan 

Pergudangan 

5,06 5,23 4,81 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

1,50 1,59 1,54 

Informasi dan 

Komunikasi 

3,76 3,82 3,90 

Jasa Keuangan 2,09 2,12 2,01 

Real Estate 2,87 2,81 2,81 

Jasa Perusahaan 0,15 0,15 0,14 

Administrasi 

APemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan 

3,43 3,33 3,35 

Jasa Pendidikan 2,68 2,78 2,77 

Jasa Kesehatan dan 0,91 0,91 0,89 
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Kegiatan Sosial 

Jasa Lainnya 0,87 0,91 0,88 

PDRB 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Badan  Pusat  Statistik Kota  Bandar  Lampung 

      Berdasarkan hasil dari data BPS diatas dapat diketahui 

bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung  

menurut lapangan usaha dari tahun ketahunnya selalu 

mengalami perubahan yang bervariasi  terkadang naik dan 

turun. Dimana itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran 

dalam suatu lapangan usaha, dalam pengembangan industri 

pengolahan salah satu untuk mengetahui peningkatan para 

pelaku bisnis adalah dengan melihat tingkat pendapatan industri 

pengolahan dimana industri pengolahan memiliki tingkatan 

pendapatan tertinggi nomor dua setelah pertanian, kehutanan 

dan perikanan. 

Tabel 1.2 

DATA BANYAKNYA USAHA INDUSTRI 

KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014-2018 

Uraian Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

Industri Menengah 164 171 175 175 184 

IKAH 133 136 139 139 146 

ILMEA 31 35 36 36 38 

Industri Kecil 2511 2653 2822 2987 3092 

IKAH 1435 1501 1593 1680 1733 

ILMEA 1076 1152 1229 1307 1359 

Industri 

Rumahtangga 

7233 7336 7447 7630 7742 

IKAH 3982 4029 4090 4176 4242 

ILMEA 3262 3307 3337 3454 3500 

Jumlah 9908 10160 10444 10792 11018 

Sumber : Badan  Pusat  Statistik Kota  Bandar  Lampung 
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     Jumlah industri di Kota Bandar Lampung dari tahun 2017-2018 

selalu mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari data di atas Industri 

menengah  pada tahun 2014 ada sebanyak 164, tahun 2015 sebanyak 

171, tahun 2016 sebanyak 175, tahun 2017 sebanyak 175, dan tahun 

sebanyak 184. Industri kecil pada tahun 2014 ada sebanyak 2511, 

tahun 2015 sebanyak 2653, tahun 2016 sebanyak 2822, tahun 2017 

sebanyak 2987, dan  tahun 2018 sebanyak 3092. Industri 

Rumahtangga pada tahun 2014 ada sebanyak 7233, tahun 2015 

sebanyak 7336, tahun 2016 sebanyak 7447, tahun 2017 sebanyak 

7630, dan tahun 2018 sebanyak 7742. Sehingga dapat diartikan bahwa 

banyak masyarakat Kota Bandar Lampung mempertahankan 

kehidupan nya dengan berwirausaha. Dalam melakukan suatu bisnis 

para pelaku bisnis harus memiliki pedoman etika dalam berbisnis 

karena etika sangat memiliki peran penting untuk menjadi pegangan 

supaya para pelaku bisnis dapat membedakan mana yang benar dan 

mana yang salah sehingga tidak terjadi kecurangan dalam 

memproduksi suatu barang. 

     Penjelasan etika dan bisnis sejauh ini, memiliki keterkaitan antara 

etika sebagai tolak ukur atau nilai-nilai moral dan bisnis merupakan 

suatu kegiatan aktivitas ekonomi. Sehingga keduanya akan saling 

berhubungan ketika dalam aktivitas berbisnis dibumbui dengan 

adanya nilai dan norma etika dalam melakukan praktik bisnis agar 

tidak menimbulkan ketimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh 

beberapa para pelaku bisnis. Tidak sedikit produsen dalam 

memproduksi makanan yang masih melakukan kecurangan baik dalam 

proses produksi, sumber bahan baku dan penjualannya yang mencari 

laba sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan konsep bisnis yang baik 

menurut Islam. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak 

pembeli atau konsumen dan juga bagi perkembangan bisnis tersebut. 

Oleh karena itu, para pembisnis khususnya dalam bidang makanan 

memiliki kewajiban untuk tidak hanya mementingkan pada 

keuntungan yang didapatkan saja tetapi harus dapat membeikan 

kepuasan dan aman terhadap pembeli atau konsumen. Salah satu 

produksi rumahan yang telah menerapkan etika bisnis Islam adalah 

produksi rumahan roti bintang bakery Sukarame Bandar Lampung. 
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     Di Bandar Lampung terdapat banyak sekali produsen Roti tetapi 

produksi rumahan roti bintang bakery merupakan produksi rumahan 

yang dibilang masih sangat baru tetapi bintang bakery mampu 

bersaing dengan produksi roti yang lainnya dan masih beroperasi 

hingga sekarang. Dapat dilihat dari kegiatan awal produksi hingga 

penjualan roti, priodusen memilih bersikap jujur dan memperhatikan 

baik-baik mengenai proses produksi hingga penjualan roti. Kepuasan 

dan manfaat yang dirasakan pembeli sangat penting untuk kemajuan 

bisnis dimasa yang akan datang, oleh karena itu diperlukan etika 

bisnis yang baik dan sesuai dengan syariat Islam agar dapat mencapai 

kemashlahatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Etika bisnis 

yang sesuai dengan ajaran agama Islam tidak hanya menekankan para 

pembisnis untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebanyak-

banyaknya karena pada dasarnya dalam bisnis terdapat beberapa etika 

yang perlu diperhatikan agar terciptanya kesejahteraan dan 

kebahagiaan antar umat muslim. Untuk itu dalam prktik ekonomi 

terutama dalam usaha produksi rumahan makanan khususnya roti, 

etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam dibutuhkan dan perlu 

untuk diterapkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. 

     Berdasarkan hal yang telah dijelaskan  maka penulis tetarik untuk 

meneliti lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan memahami sejauh 

mana para pelaku bisnis dalam melakukan penerapan etika bisnis 

Islam yang diterapkan dalam proses produksi, misalkan pelaku bisnis 

menggunakan bahan-bahan baku yang halal atau haram, dalam proses 

memproduksi tidak melakukan kecurangan seperti mengurangi 

timbangan berat dari adonan roti dan menggunakan alat-alat yang 

bersih dan safety dan tidak mengambil keuntungan yang besar yang 

tidak sesuai ajaran Islam . Adapun judul yang di angkat dalam 

penelitian ini yaitu “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam 

Terhadap Produksi Rumahan (studi pada Rumah Produksi 

Bintang Bakery Sukarame Bandar Lampung) ” 
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D. Fokus Masalah 

     Fokus masalah dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus 

penelitian dari segi etika dan penerapannya yang berlandaskan 

kepada nilai-nilai Islam atau falsafah Islam yang akan di kaji 

lebih mendalam khusunya dalam kegiatan pada produksi 

rumahan roti bintang bakery sukarame bandar lampung. Selain 

itu, peneliti juga mengarah kepada sikap dan tingkah laku yang 

menggambarkan etika secara keseluruhan dalam kegiatan 

pelayanan konsumen dan melihat sumber memproleh bahan baku 

serta cara pembuatan roti dan bahagimana nilai-nilai etika dalam 

Islam.  

     Adapun fokus masalah yaitu Objek Penelitian dilakukan 

kepada pelaku usaha Rumahan Roti Bintang Bakery Sukarame 

Bandar Lampung. Adapun cara mengumpulkan data dengan 

melakukan wawancara langsung ke pemilik usaha, pegawai, 

pembeli atau konsumen dan masyarakat sekitar yang berdasarkan 

hal akan dibutuhkan oleh peneliti.   

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka peneliti 

membatasi rumusan   masalah   dalam   penelitian   ini   agar   

tidak   terlalu melebar   dan mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan peneliti inginkan, yaitu : 

1. Bagaimana praktek produksi yang diterapkan produksi 

rumahan Roti Bintang Bakery Sukarame Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada produksi 

rumahan Roti Bintang Bakery,Sukarame Bandar Lampung ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  permasalahan  diata smaka  tujuan  dari  

penelitian  ini adalah : 

1. Untuk mengetahui praktek produksi yang diterapkan produksi 

rumahan Roti produksi Bintang Bakery Sukarame Bandar 

Lampung 
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2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam pada Bintang 

Bakery Sukarame Bandar Lampung  

 

G. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian ini adalah kemanfaatan 

yang dapat dirasakan atau diterapakan setelah terungkapnya hasil 

penelitian. Adapun kegunan yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Manfaat teoritis 

1) Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat 

menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama 

tentang penerapan etika bisnis islam dalam produksi 

makanan. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori 

ekonomi islam, dalam menerapkan etika bisnis islam 

dalam produksi makanan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis 

Sebagai sarana potensial mengembangkan pemikiran 

dalam menerapkan teori yang ada serta di alokasikan 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

2) Bagi Masyarakat dan pembaca 

Semoga penelitian ini dapat menambah ilmu dan juga 

pengetahuan serta informasi dalam menerapkan etika 

bisnis Islam dalam memproduksi. 

  

H. Tinjauan Pustaka  

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh  Reni Widya Ningsih, 

Dengan Skripsi yang memiliki judul “ Analisis Penerapan 

etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online di toko 

pedia “. Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli online di 
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tokopedia. Jenis  penelitian yang diambil dalam penelitian 

ini secara Field Research (penelitian lapangan) dan bersifat 

deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah 

suber data primer dan sekunder, kemudian teknik 

pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi. Teknik  analisis yang digunakan  dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. 

Adapun Hasil dari penelitian ini adalah penerapan etika 

bisnis islam dalam transaksi jual beli online di tokopedia, 

secara garis besar sudah menerapkan atau sudah 

menjalankan etika bisnis islam. Dengan mengedepankan 

kejujuran serta kepuasan konsumen dan telah menggunkan 

etika bisnis yang baik dengan mencakup kejujuran, 

ketepatan, dan loyalitas. Dalam melakukan transaksi jual 

beli online di tokopedia menerapkan prinsip-prinsip dasar 

etika bisnis islam yaitu prinsip keadilan, prinsip kehendak 

bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.
9
 

2. Dari penelitian yang dilakukan oleh  Desy Astrid Anindya, 

Dengan Jurnal yang berjudul “ Pengaruh Etika Bisnis Islam 

Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausha “. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

etika bisnis Islam terhadap keuntungsn usaha. Jenis 

penelitian yang diambil  adalah asosiatif yang bersifat 

kausalitas pengambilan data menggunakan survei langsung 

dan instrumen yang digunakan adalah kuisioner. Populasi 

adalah pelaku wirausaha dan sampel sebanyak 54 responden 

dengan menggunakan tehnik accidental sampling. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa ada pngaruh etika bisnis islam 

terhadap keuntungan usaha pada wirausaha.
10

 

3. Dari penelitian yang dilakukan oleh Tri Ramadhan Aji 

Saputra. Dengan Skripsi yang berjudul “ Penerapan Etika 

                                                           
9 Reni Widya Ningsih, “Analisis Penerapan etika bisnis islam dalam 

transaksi jual beli online di toko pedia “, (Bandar Lampung, universitas raden intan 

lampung:2020) 
10 Desy Astrid Anindya, “ Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan 

Usaha Pada Wirausha “, Jurnal Ekonomi, Vol. 2, Nomor 2 (2017) 
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Bisnis Islam Dalam Kegiatan Produksi Pada Sektor 

Agribisnis (studi kasus pada pengusaha sirup sari buah 

markisa al-hidayah Kelurahan Tamaona, Kecamatan 

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa) “. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui seperti apa penerapan etika 

bisnis islam dalam kegiatan produksi pada sektor agribisnis. 

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini secara 

Field Research (penelitian lapangan) dan bersifat deskriptif 

kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah suber data 

primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 

kegiatan produksi pada sektor agribisnis studi kasus pada 

pengusaha sirup sari buah markisa al-hidayah telah 

menerapkan etika bisnis yang sesuai syari’at islam, mulai 

dari sebelum berproduksi hingga produk yang diolah siap 

untuk dikonsumsi. Peneliti mengambil kesimpulan akhir 

berdasarkan keseuaian prinsip-prinsip dan kaidah-kaida 

berproduksi dalam islam yang semata-mata tidak hanya 

memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting 

untuk mencapai maksimalisasi akhirat.
11

 

4. Dari penelitian yang dilakukan oleh Unun Roudlotul Janah. 

Dengan Skripsi yang berjudul “ Analisis Etika Bisnis Islam 

Pada Proses Produksi Dan Distribusi (Penjualan) Di Toko 

Pengerajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan analisis etika 

bisnis islam pada proses produksi kulit dengan berbahan 

dasar campuran dan untuk mendiskripsikan analisis etika 

bisnis islam pada proses distribusi (penjualan) produk kulit 

dengan penggantian objek pesenan di toko pengerajin kulit 

pribadi kabupaten ponorogo. Jenis penelitian yang diambil 

                                                           
11 Ramadhan Aji Saputra“ Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan 

Produksi Pada Sektor Agribisnis (studi kasus pada pengusaha sirup sari buah 

markisa al-hidayah Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten 

Gowa) “, ( Makasar, Universitas islam Negeri Alauddin Makasar: 2015) 
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dalam penelitian ini secara Field Research (penelitian 

lapangan) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data 

yang digunakan adalah suber data primer dan sekunder, 

kemudian teknik pengumpulan data menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah proses produksi 

produk kulit di toko pengrajin kulit pribadi ponorogo telah 

melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis islam yaitu 

prinsip kesatuan dan kebenaran. Dalam proses produksi 

produsen sudah berbuat tidak adil terhadap pembeli. 

Produsen membuat produk kulit campuran, berbannya telah 

dicampur antara kulit kualitas no 1 dengan kualitas no 2. Hal 

ini dapat mengurangi kualitas pada produk-produk yang 

dihasilkan. Perilaku tersebut dapat merugikan pihak pembeli 

yang membeli produk tersebut. Toko pengrajin kulit pribadi 

ponorogo juga telah melanggar beberapa nilai dalam etika 

bisnis Islam, seperti tidak tertib dan di siplin dalam 

menjalankan tugasnya. Dapat dilihat dari dari penggantian 

objek pesanan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan 

etika bisnis islam, karena pihak toko pribadi mengganti 

objek pesanan yan dilakukan kepada pembeli. Karena pihak 

toko telah mengganti pesanannya secara sepihak. Dengan 

alasan objek yang dipesan sudah habis stok nya dan di ganti 

yang lain agar tidak mengecewakan pembeli.
12

 

 

I. Metode Penelitain 

     Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan dari hal tersebut ada terdapat empat kata kunci 

yang perlu diketahui yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan 

                                                           
12 Unun Roudlotul Janah, “ Analisis Etika Bisnis Islam Pada Proses Produksi 

Dan Distribusi (Penjualan) Di Toko Pengerajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo”, 

( Ponorogo, Institut Agama Islam Negri Ponorogo: 2010) 
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kegunaan.
13

 Berdasarkan dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu yang 

menjadi acuan dan cara yang dilakukan untuk melakukan 

penelitian. Adapun metode yang dilakukan penulis dalam 

membuat skripsi adalah. 

1. Jenis Penelitian 

     Jenis  penelitian yang digunakan  yaitu dengan 

menggunkan penelitian  kualitatif,  jenis  kualitatif  yakni  

penelitian yang  berusaha  memecahkan  permasalahan  

yang  ada  sekarang  ini  berdasarkan realita   kehidupan. 

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif diambil dari orang-orang atau 

prilaku-prilaku yang akan diamati.
14

  Penelitian   ini   

diharapkan   dapat   memberikan gambaran  positif  

melalui  observasi  dan  wawancara  yang  bersumber  dari  

objek penelitian (responden). 

2. Sumber Data 

     Sumber data dari penelitian ini akan diambil langsung 

dari  tempat penelitian yang akan dilaksanakan dalam 

proses penelitian yang akan dilakukan peneliti pada lokasi 

yang telah dicantumkan. Sumber data peneliti akan 

diproleh dari pemilik rumah produksi Bintang Bakery, 

Pegawai Bintang Bakery dan para Pelanggan atau 

Konsumen dari Bintang Bakery. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

     Populasi adalah suatu objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.
15

 Adapun populasi yang akan 

                                                           
13 Sugiyono,” Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. (Bandung: 

Alfabeta, 2011),24. 
14  Burhan Bungin,” Penelitian Kualitatif Edisi Kedua “, ( Ed 1; Jakart: 

Kencana,2014),387. 
15 Sugiyono,” Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 148 
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diambil dalam penelitian ini adalah seluruh orang yang 

berkerja di Rumah Produksi Bintang Bakery Sukarame 

Bandar Lampung 

b. Sampel 

     Sampel adalah bagian dari Jumlah dan 

Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi 

tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi 

harus betul-betul representatif (mewakili).
16

 Teknik 

pengambilan Sampel yang digunakan penulis ialah 

dengan menggunakan sampeling jenuh. Karena,  

populasi yang diambil relatif kecil, kurang dari 30 

maka penulis menggunakan seluruh populasi sebagai 

sampel. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

     Observasi yang dilakukan peneliti ialah observasi 

dengan melakukan terjun langsung ke Rumah Produksi 

Bintang Bakery untuk mengamati langsung objek yang 

akan di teliti untuk mendapatkan data-data penelitian 

dimana peneliti mengamati permasalahan-permasalahan 

yang terjadi di rumah produksi Bintang Bakery. 

b. Wawancara ( Interview )    

     Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang 

dianggap bisa memberikan informasi atau data yang 

berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas. 

Wawancara dilakukan apabila peneliti membutuhkan 

data-data yang menjadi permasalahan yang akan di 

teliti. Wawancara akan dilakukan secara langsung 

dengan pemilik Rumah Produksi Bintang Bakery, 

                                                           
16 Ibid, 149 
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pegawai, dan pelanggan atau konsumen dari rumah 

produksi Bintang Bakery guna untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

c. Dokumentasi 

     Dokumentasi merupakan hasil catatan sudah berlalu. 

Dokumen itu sendiri bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang.
17

  Adapun 

peneliti mengumpulkan dokumentasi dari wawancara 

dan observasi dalam bentuk tulisan, foto, arsip, dan 

sebagainya yang berkaitan dengan penerapan etika 

bisnis islam yang dilakukan oleh rumah produksi 

Bintang Bakery. 

5. Teknik Aanalisis Data 

     Setelah dari kegiatan pengumpulan data yang telah 

didapat tersebt kemudian data di analisis menggunakan 

metode kualitatif. Kualitatif merupakan suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-

kata, lisan, dari orang-orang yang berprilaku yang mudah 

untuk dimengerti.
18

 Adapun cara yang akan digunakan 

adalah dengan cara memaparkan semua informasi-

informasi yang telah didapatkan dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan langsung 

dengan analisis penerapan etika bisnis islam dalam 

memproduksi makanan, lalu kemudian akan akan 

dilakukan analisis dengan berbagai teori-teori sesuai 

dengan permasalahan dalam penelitian tersebut. 

 

J. Kerangka Berpikir 

     Produksi Rumahan merupakan bentuk dari kegiatan 

aktivitas ekonomi yang kini telah banyak menjadi minat di 

kalangan masyarakat, oleh karena itu sebagai para pelaku 

ekonomi khusus nya para pelaku bisnis patut memegang 

                                                           
17 Ibid, 396 
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pedoman dalam berbisnis untuk dikaitkan dalam penerapan 

etika bisnis dimana pada sekarang ini banyak para pelaku-

pelaku ekonomi yang menyalahgunakan pengetahuannya atau 

keterampilan dalam berbisnis. Sehingga perlu ditekankan oleh 

para-para pelaku ekonomi terutama para pembisnis untuk 

memehami dan mengetahui tentang pengetahuan etika bsinis 

Islam dan juga sebagai negara yang mayoritas penduduk di 

indonesia merupakan muslim penting untuk menekankan kata 

islam dalam melakukan bisnis supaya dapat menjadi petunjuk 

jalan yang baik dan mana yang buruk. 

     Lepas dari kegiatan ekonom sebagai salah satu kegiatan 

aktivitas ekonomi masyarakat tidak lepas dari tiga pilar utama 

dari perekonomian yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. 

Dalam hal ada kaitanya dengan pengetahuan etika bisnis 

dimana akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul 

seperti bagaimana cara memproduksinya, dan juga dari segia 

pemasarannya karena dalam pemasaran juga sering terjadi 

pelanggaran dan penyimpangan yang dapat menimbulkan 

kerugian. 

     Sehingga peran etika bisnis Islam sebagai penyempurna 

dari setiap kegiatan aktivitas ekonomi baik yang bersifat 

produksi, konsumsi, dan distribusi yang menjadi pilar penting 

dalam aktivitas ekonomi. Etika bisnis Islam juga merupakan 

studi yangmembahas prilaku-prilaku, adab, kebiasaan dan 

batasan-batasan bagi para pelaku bisnis yang harus menjadi 

pedoman yang menjadikan aktivitas ekonomi bebas dari nilai-

nilai negatif dari sudut pandang manusia maupun sudut 

pandang agama. Dalam sudut pandang manusia contohnya 

menipu, menipu adalah sesuatu yang jauh dari kata baik. 

Karena sekali menipu akan mengurangi kepercayaan kepada 

sesama manusia. Sedangkan dari sudut pandang agama 

contohnya berbohong, curang dalam menakar atau membuat 

makanan, dan tidak bertanggung jawab merupaqkan sesuatu 

yang sangat dilarang oleh agama. 
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     Dari hal yang telah dijelaskan diatas, terbentuklah kerangka 

konsep sebagai penjelas yang menjadi variabel pembahasan 

dalam penelitian. Yang di susun berdasarkan tabel berikut ini  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

A. Etika Bisnis 

1. Pengertian Etika Bisnis 

      Pengertian Etika berasal dari bahasa yunani “Ethos” 

yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Sehingga dapat 

diartikan bahwa etika berkaitan dengan dengan tata cara 

hidup yang lebih baik, aturan-aturan hidup, nilai-nilai dan 

segala kebiasaan yang pada umumnya diwariskan dan 

dilakukan dari satu orang kepada orang lain atau dari satu 

generasi ke generasi lain.
19

 

      Kata bisnis dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata 

Business dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. 

Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi 

profit/keuntungan. Pengertian bisnis ditujukan pada sebuah 

kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang atau 

jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga 

dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan 

barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisnis 

didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang 

saling menguntungkan atau memberi manfaat.
20

 

      Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dialkukan oleh para 

pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan akan norma-

norma agama dan hukum yang berlaku merupakandasar 

yang kuat yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan 

akanmenentukan sikap atau tindakan yang perlu diambil 

dalam mengelolahbisnisnya. Hal ini juga merupakan 

tanggung jawab kita bersama sebagaiwarga negara dan 

hamba Allah di muka bumi, bukan saja hanya 

                                                           
19 Agus arijanto, etika bisnis bagi pelaku bisnis ( jakarta : Raja 

Grafindo,2012). 5 
20Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 28 
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tanggungjawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan 

akan tercipta suasanabisnis yang sehat, bersih dan 

bermartabat yang dapat mendatangkan manfaat yang lebih 

besar daripada mudhoratnya.
21

 

 

2. Sejarah etika bisnis  

 Pada mulanya kegiatan bisnis di negara-negara Eropa 

merupakan kegiatan yang bernilai moral serta tunduk pada 

hukum agama seperti tertuang dalam ajaran gereja. Misalnya 

dalam hal membungakan uang telah ditentang oleh para 

kapitalis dan merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga 

kaum moralis atau agamawan meminta kaum kapitalis agar 

mau menanggung risiko usaha dengan membentuk 

partnership atau perkongsian. Kronologi membungakan 

uang ketika itu memang dilarang oleh ajaran agama apabila 

dipakai untuk tujuan konsumsi atau terhadap peminjam 

miskin yang dipergunakan untuk tujuan konsumsi. Karena 

konsumsi tidak ada habisnya Pada akhirnya pemberlakuan 

bunga pinjaman diperbolehkan apabila dapat meningkatkan 

Return on Investment dan alokasi peminjaman uang dapat 

dipergunakan untuk mengembangkan atau menumbuhkan 

sumberdaya ekonomi. Dalam mengelola perusahaan yang 

harus diperhatikan oleh para manajer, antara lain:  

a. Meningkatkan produktivitas perusahaan.  

b. Memanfaatkan sumberdaya manusia secara optimal.  

c. Bertanggung-jawab terhadap kesejahteraan karyawan.  

d. Menciptakan kondisi kerja yang memadai sehingga 

dengan tenaga kerja sehat dapat meningkatkan 

produktivitas perusahaan. 

 

  

                                                           
21 Yaksan hamzah, Etika Bisnis Islam. (Makasar : kretakupa print 2014). 2 
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3. Ruang Lingkup Etika Bisnis 

     Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai 

moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada 

standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, 

institusi, dan perilaku bisnis.
22

 Dalam menciptakan etika 

bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain 

adalah:  

a. Pengendalian diri 

b. Pengembangan tanggung jawab social (social 

responsibility)   

c. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk 

terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi 

dan teknologi  

d. Menciptakan persaingan yang sehat 

e. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan” 

f. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, 

Koneksi,Kolusi, dan Komisi)   

g. Mampu menyatakan yang benar itu benar 

h. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan 

pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah 

i. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah 

disepakati bersama  Menumbuh kembangkan kesadaran 

dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati   

j. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam 

suatu hokum positif yang berupa peraturan perundang-

undangan 

Ada 3 jenis masalah yang dihadapi dalam Etika yaitu:   

a. Sistematik Masalah-masalah sistematik dalam etika bisni 

pertanyaan pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem 

ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya di mana 

bisnis beroperasi. 

                                                           
22 A. Sony Keraf, “ Bisakah Bisnis berjalan tanpa Moralitas”, (Basis 1997), 

05-06 
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b.  Korporasi Permasalahan korporasi dalam perusahaan 

bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam 

perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini 

mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, 

kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan 

individual sebagai keseluruhan.  

c. Individu Permasalahan individual dalam etika bisnis adalah 

pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam 

perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang 

moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual. 

Mengapa Etika Bisnis Diperlukan, jawabananya adalah, 

karena :  

a. Para Pelaku Bisnis dituntut Profesional 

b.  Persaingan semakin tinggi 

c.  Kepuasan konsumen faktor utama 

d.  Perusahaan dapat dipercaya dalam jangka panjang 

e. Mencegah jangan sampai dikenakan sanksi-sanksi 

f. Pemerintah pada akhirnya mengambil keputusan. 

Secara terperinci, Richard T.de George
23

 menyebut bahwa 

etika bisnis menyangkut empat kegiatan sebagai berikut:  

a. Penerapan prinsip-prinsip umum dalam praktik bisnis. 

Berdasarkan prinsi-prinsip etika bisnis itu kita dapat 

menyoroti dan menilai apakah suatu keputusan atau 

tindakan yang diambil dalam dunia bisnis secara moral 

dapat dibenarkan atau tidak. Dengan demikian etik bisnis 

membantu pra pelaku bisnis untuk mencari cara guna 

mencegah tindakan yang dinilai tidak etis.  

b. Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip-

prinsip etika pada dunia bisnis, tetapi juga metematika. 

Dalam hubungan ini, etika bisnis mengkaji apakah perilaku 

yang dinilai etis pada individu juga dapat berlaku pada 

organisais atau perusahaan bisnis. Selanjutnya etika bisnis 

                                                           
23 Richard T George, 1993;3 
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menyoroti apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab 

sosial atau tidak.  

c. Bidang telaah etika bisnis menyangkut 

pandanganpandangan mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika 

bisnis mengkaji moralitas sistem ekonomi pada umumnya 

dan sistem ekonomi publik pada khususnya, misalnya 

masalah keadilan sosial, hak milik, dan persaingan.  

d. Etika bisnis juga menyentuh bidang yang sangat makro 

seperti operasi perusahaan multinasional, jaringan 

konglomerat internasional.  

     Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral 

para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak 

melakukan monkey business atau dirty business. Etika bisnis 

mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan 

manajemen bisnis yang baik (etis) agar bisnis itu pantas 

dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya 

dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau 

citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan 

tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis, dan 

oleh karenanya membawa serta tanggungjawab etis bagi 

pelakunya.  

     Etika Bisnis adalah seni dan disiplin dalam menerapkan 

prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan 

masalah-masalah moral yang kompleks. Etika Bisnis 

merupakan studi mengenai bagaimana norma moral personal 

diaplikasikan ke dalam aktivitas dan tujuan perusahaan. 

     Setelah melihat penting dan relevansi etika bisnis, jika 

ditinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis 

itu. Ada tiga sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis di 

sini, yaitu: 

a. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai 

prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek 

bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis 

pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku 

bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis.  
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b. Menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, 

atau karyawan dan masyarakatluas pemilik aset umum 

semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan 

mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnissiapa 

pun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk 

menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para 

pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya 

hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Etik bisnis 

mengajak masyarakat luas, entah sebagai kartawan, 

konsumen, atau pemakai aset umum lainnya yan 

gberkaitan dengan kegiatan bisnis, untuk sadar dan 

berjuang menuntut haknya atau paling kurang agar hak dan 

kepentingannya tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis pihak 

mana pun.  

c. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang 

sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. 

Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang 

karena itu barang kali lebih tepat disebut etika ekonomi. 

Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara 

mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek 

semacamnya yang akan sangatmempengaruhi tidak saja 

sehat tidaknya suatu ekonomi melainkan juga baik 

tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara. 

 

4. Definisi Etika Bisnis Islam  

     Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya 

untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang 

selanjutnya tentu melanjutkan tentu melakukan hal yang benar 

berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan 

pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. 

Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep 

umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, 

berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya 

etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya 
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moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu 

perusahaan. 

     Menurut Franz Magnis Suseno etika merupakan ilmu atau 

refleksi sistematik berkaitan dengan pendapat-pendapat, 

norma-norma, dan istilah- istilah moral. Dalam arti yang lebih 

luas etika diartikan keseluruhan mengenai norma dan 

penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk 

mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan 

kehidupannya
24

. 

     Sonny Keraf memberikan penjelasan pengertian Etika 

sebagai filsafat moral adalah refleksi kritis dan rasional 

mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana 

manusia harus hidup baik sebagai manusia dan mengenai 

masalah- masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan 

diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.
25

 

Sedangkan Menurut Imam Ghozali dalam bukunya Ihya’ 

Ulumuddin mendefinisikan etika sebagai sifat yang tetap 

dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan 

dengan mudah dan tidak membutuhkan pikiran.
26

 

     Jadi kesimpulan deskripsi mengenai Etika bisnis Islam 

adalah seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku 

bisnis harus komitmen padanya dalam bertransaksi, 

berperilaku dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan 

bisnisnya dengan selamat.
27

 Etika bisnis Islam adalah 

sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al-islamiyah) yang 

dibungkus dengan dhawabith syariyah (batasan syariah) atau 

general guideline.
28

 Dari beberapa definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan 

yang digunakan oleh pelaku bisnis Islam adalah suatu 

                                                           
24 Franz Magnis Suseno, Etika Jawa (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2001), 6. 
25 Sonny Keraf, Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 15. 
26 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syari‟ah Kaya di Dunia Terhormat di 

Akhirat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171. 
27Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam: Prenada Media(Jakarta Group, 

2015), 15. 
28  Ibid, 70 
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landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan 

bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat 

dalam ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur’an 

dan Hadist. 

     Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika 

bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk 

benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan 

pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. 

Karakteristik standart etika bisnis Islami yaitu : 

a. Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius 

untuk kesejahteraan manusia. 

b. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan 

atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair 

dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten 

dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, 

keadaban dan bermartabat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian bisnis 

Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis 

yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran 

beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi 

(religiousness economy practical guidance). 

 

5. Indikator- indikator Etika bisnis Islam 

     Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya 

dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai 

norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan 

dilaksanakan. Rasulullah saw juga banyakmemberikan prinsip 

petunjuk mengenai etika bisnis dalam perdagangan yang baik. 

Maka dari itu, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau 

Indikator-indikator umum yang penerapannya dalam bisnis 

disesuaikan dengan perkembangan zaman dan 

mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. ada lima dasar 

prinsip atau indikator yang di gunakan untuk mengukur Etika 

Bisnis Syariah dalam suatu bisnis, lima indikator tersebut 

yaitu : 
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1. Kesatuan (unity) 

     Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang 

merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep kesatuan ini 

merupakan konsep yang paling mendalam pada diri 

seorang muslim, karena seorang muslim memandang 

apapun di dunia sebagai milik Allah,karena hanya Allah 

yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena iapercaya bahwa 

hanya Allah yang dapat menolong dan pengaruh paling 

besar bahwa kaum muslim akan mentaati dan 

melaksanakan hukum Allah.
29

 Prinsip ini dikembangkan 

dari keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk 

aktivitas ekonominya diawasi olehAllah SWT. Dan akan 

dipertanggung jawabkan di hadapan Allah diakhirat 

kelak.
30

 Kemudian dalam penerapan konsep keesaan ini, 

seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat. 

a. Diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau 

siapa pun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, 

jenis kelamin atauagama. 

b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya 

takut dancinta kepada Allah. 

c. Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan 

karena konsep amanah sangat penting bagi seorang 

muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka 

harus digunakan dengan bijaksana. 

2. Keseimbangan (keadilan) 

     Keseimbangan atau „adl mengambarkan dimensi 

horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni 

segala sesuatu di alam semesta.
31

 Keseimbangan adalah 

konsep adil, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan 

tidak dirugikan.Dalam duniakerja dan bisnis Islam sangat 

                                                           
29Rafik Isa Bekum, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Pusaka Pustaka, 2004),33 
30Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 18 
31Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan 

Pesan Moral Ajaran Bumi (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 55 
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mengahruskan untuk berbuat adil.Karena berlaku adil akan 

dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (tijarah), 

Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar 

membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan 

keraguan sekalipun. 

     Konsep keseimbangan juga dapat dipahami bahwa 

keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus 

diterapkan oleh seorang pembisnis muslim. Oleh 

karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan 

kepada para para pengusaha muslim untuk bisa 

merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang 

dapat menetapkan dirinya dan orang lain dalam 

kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat. Individu-

individu diciptakan oleh Allah dengan keterampilan, 

intelektualitas dan talenta yang berbeda-beda. Sehingga 

manusia secara instingtif diperintah untuk hidup bersama, 

bekerjasama dan saling memanfaatkan keterampilan 

mereka masing-masing.
32

 

3. Kehendak Bebas 

     Kebabasan merupakan bagian penting dalam nilai 

etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan 

kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. 

Tidak adanya batasan pendapatbagi seseorang 

mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja 

dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan 

manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan 

pribadinya yang takterbatas dikendalikan dengan adanya 

kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya 

melalui zakat, infak dan sedekah. Manusia bebas 

menentukan kreativitas untuk melakukan produksi 

dengan tujuan untuk menjawab permasalahan sosial 

danbermanfaat bagi kemaslahatan umat. Jadi bukan 

kebebasan yang sebebas-bebasnya namun bebas yang 

                                                           
32Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: prenadamedia group, 

2006), 88. 
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tidak melangar aturan, nilai danyang tidak menganggu 

kebebasan orang lain.Larangan adanya bentuk monopoli, 

kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap 

terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan 

persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya 

keistimewaan keistimewaan pada pihak-pihak 

tertentu.
33

Dalam tataran ini,kebebasan manusia 

sesungguhnya tidaklah mutlak akan tetapi merupakan 

kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.
34

 

4. Tanggung Jawab (Ikhtiyar) 

     Islam menekankan konsep tanggung jawab, dan bukan 

berarti mengabaikan kebebasan individu namun yang 

dikehendaki pada ajaran Islam adalah kebebasan yang 

bertanggung jawab. Meskipun banyak manusia yang 

melepaskan tanggung jawab dari perbuatan yang 

merugikan orang lain, namun kelas ia tidak akan pernah 

lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah yang Maha 

Mengetahui. Penerapan konsep tanggung jawab dalam 

etika bisnis Islam misalnya jika seseorang pengusaha 

muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak 

menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis 

ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga 

berperilaku tidak etis. 

5. Kebajikan (kebenaran) 

     Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung 

makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu 

kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran 

dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar 

meliputi proses transaksi, proses mencari atau 

memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam 

proses menetapkan keuntungan. Dengan prinsip 

kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga 

                                                           
33Muslich, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), 72. 
34Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Ekonomic (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), 39. 
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dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya 

kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, 

kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.
35

 

 

6. Ketentuan Bisnis dalam Islam 

     Umat Islam sudah sejak awal bersentuhan dengan dunia 

perniagaan, baik yang dilakukan secara domestik maupun 

internasional. Termasuk pula Nabi Muhammad SAW pernah 

terlibat langsung dalam bidang ini sekaligus telah memberikan 

contoh bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik. 

Etika dagang yang sesuai dengan ajaran Islam seperti 

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW banyak dikaji dan 

dipelajari, baik oleh kalangan Muslim maupun non-Muslim. 

Bisnis dalam Agama Islam ditentukan dan mengacu pada 

ketentuan yang terdapat dalam Kitab Suci Al Qur’an dan Al 

Hadist, antara lain:
36

 

a. Tidak mengandung unsur riba.  

b. Bukan barang najis, haram, dan jelas ketika dalam 

transaksi.  

c. Tidak membawa dampak yang negatif bagi masyarakat 

umum ( misal : penimbunan barang, pornografi, yang 

berdampak pada kekerasan, kehancuran ekonomi 

masyarakat ) 

d. Tidak mengandung unsur perjudian, spekulasi tinggi, 

penipuan  

e. Dilakukan tanpa ada paksaan ( sukarela )  

f. Tidak melanggar ketentuan hukum dagang misalnya: 

mengurangi timbangan, menjual barang yang sudah 

kedaluwarsa, jual beli barang untuk maksiat, membeli 

barang untuk ditimbun atau spekulasi, menjual barang 

dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga umum, 

                                                           
35Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan 

Pesan Moral Ajaran Bumi (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 68. 
36  Budi Prihatminingtyas. Etika Bisnis. (Purwokerto : CV Irdh, 2017). 5 
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menghambat orang dari desa yang akan menjual barangnya 

di pasar sehingga barangnya dijual terlalu murah karena 

tidak mengetahui harga pasar yang berlaku, dan membeli 

barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam 

masa khiar. 

Bisnis akan memberikan atau memperoleh suatu 

keberkahan apabila hasil yang diperoleh dari bisnis 

tersebut diarahkan untuk tujuan sebagai berikut 
37

:  

a. Dikeluarkan zakatnya.  

b. Dikeluarkan untuk kepentingan sodakoh dalam bentuk 

sumbangan sosial.  

c. Dikeluarkan untuk kepentingan wakaf dalam bentuk 

amal jariah  

 

7. Dasar Hukum Etika Bisnis islam 

a. Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 24 

 ٌَ ى ًُ َْخُْى حَْعهَ ىا اْنَحقَّ َوأَ ًُ    وََل حَْهبُِسىا اْنَحقَّ بِاْنبَاِطِم َوحَْكخُ

Artinya: dan janganlah kamu campur adukkan yang 

hak dengan yang bathil dan janganlah kamu 

sembunyikan yang hak itu, sedang kamu 

mengetahui. (QS. al-Baqarah: 42) 

 

b. Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 29 

 ٌَ ٌْ حَُكْى ٰٓ اَ ا اَْيَىانَُكْى بَْيَُُكْى بِاْنبَاِطِم اَِلَّ ٍَ ٰاَيُُْىا ََل حَأُْكهُْىٰٓ ٰيٰٓاَيُّهَا انَِّرْي

ٍْ حَ  احَِجاَزةً َع ًً ٌَ بُِكْى َزِحْي َ َكا ٌَّ َّللّاٰ َْفَُسُكْىۗ  اِ ا اَ ُكْى ۗ َوََل حَْقخُهُْىٰٓ ُْ  َساٍض يِّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, 

janaganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 
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adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS al-

Nisa:29) 

 

B. Produksi 

1. Pengertian Produksi 

     Teori produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai 

kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik dimasa kini 

maupun di masa mendatang. definisi tentang produksi adalah 

aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan 

mendatang  bisa dilakukan Misalnya udah alat-alat 

keterampilan atau sebuah perusahaan tekstil besar dengan 

ribuan karyawan dan berbagai macam bahan baku dan mesin 

menghasilkan tekstil untuk dijual ke mancanegara. 

     Disamping pengertian diatas pengertian produksi juga 

merujuk kepada prosesnya yang mentransformasikan input 

menjadi output segala jenis input yang masuk dalam proses 

produksi untuk menghasilkan output disebut faktor produksi 

ilmu ekonomi menggolongkan faktor produksi ke dalam 

kapital material serta manusia  input dapat dipisah-pisahkan 

dalam kelompok yang lebih kecil manusia sebagai faktor 

produksi misalnya bisa dibedakan menjadi manusia terampil 

dan tidak terampil juga dapat digolongkan ke dalamnya adalah 

interpreneur sip Dari pemilik dan pengelola perusahaan 

kewirausahaan sendiri dimaksudkan sebagai kemampuan 

untuk mengendalikan organisasi usaha mengambil resiko 

untuk menciptakan kegiatan usaha. 

     Begitu pula dalam proses produksi yang dilakukan industri 

rumah tangga. Segala bentuk kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh industri rumah tangga juga harus memiliki 

nilai manfaat, tidak hanya sematamata memaksimalkan 

keuntungan sebagai motif utama meskipun sangat banyak 

kegiatan produktif. Tidak seperti hal nya konvensioal yang 
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dalam kegiatan ekonominya hanya memaksimalkan 

keuntungan.
38

 

 

2. Motif Produksi 

     kegiatan produksi dalam Ilmu Ekonomi diartikan sebagai 

kegiatan yang menciptakan manfaat Baik di masa kini 

maupun dimasa yang mendatang. dengan pengertian yang luas 

kita memahami bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari 

keseharian manusia Meskipun demikian pembahasan tentang 

produksi dalam Ilmu ekonomi konvensional senantiasa 

mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama,. 

meskipun sangat banyak kegiatan produktif atas dasar definisi 

di atas yang memiliki motif lain dari hanya sekadar 

memaksimalkan keuntungan.
39

 

     motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi 

keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan 

dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi 

konvensiona.l Bukannya salah satu ataupun dilarang di dalam 

Islam, Islam ingin mendudukkan nya pada posisi yang benar 

yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan 

kebenaran yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi 

kepuasan dan keberuntungan di akhirat. perlu diingat sejarah 

pemikiran ekonomi dan ilmu pengetahuan pada umumnya 

yang bangkit sejak zaman Renaissance, suatu zaman dimana 

terjadi perubahan ukuran kebenaran dari yang semula 

Bersandar kepada Wahyu dan dogma gereja, menjadi 

Bersandar kepada logika, bukti empiris, positifisme perubahan 

ukuran kebenaran tersebut membuat ilmu pengetahuan maju 

pesat akan tetapi ia menjadi sangat sekuler. 

     Motif keuntungan maksimal sendiri sebagai tujuan dari 

teori produksi. dalam ekonomi konvensional merupakan 

konsep yang absolute. Secara teoritis memang dapat dihitung 

                                                           
38 Ibid, 32 
39 Mustafa Edwin Nasution, Et.Al. Pengenalan Ekslusif Islam, 

(Jakarta:Kencana, 2007). 102. 



 

 
 

38 

pada keadaan bagaimana keuntungan maksimal dapat dicapai, 

akan tetapi dalam praktek tak seorangpun mengetahui apakah 

pada saat tertentu ia sedang sudah atau bahkan belum 

mencapai keuntungan maksimal. dalam ekonomi 

konvensional diakui bahwa keadaan keseimbangan dalam  

pasar bebas dimana Semua perusahaan berada dalam keadaan 

non profit, hanya tercapai dalam jangka panjang implikasi dari 

absurditas. konsep itu adalah ia hanya bisa dijadikan acuan 

teknis tetapi tidak dapat menjadi patokan perilaku, bahkan 

sebagai acuan teknis pun masih belum sempurna akibat 

perbedaan ukuran kebenaran yang digunakan yakni kebenaran 

logika dan bukan kebenaran Allah. Islam  menawarkan 

kebenaran Allah dari Al-quran dan hadis sebagai ukuran dan 

patokan. kebenaran logika dalah sebagai sunatullah akan 

tetapi dalam kehidupan yang berdimensi dunia dan akhirat 

banyak sunnatullah lain yang berada diluar kebenaran.
40

 

     Menurut logika manusia karenanya meskipun buahnya 

terlihat sama sama-sama bertujuan mencapai kesejahteraan 

dan kemakmuran dengan menjaga keberlanjutan sustainability 

dan tidak merusak lingkungan berdimensi kemanusiaan 

humanisme dan sebagainya tetapi saja buah yang sama 

tersebut berbeda dalam hakikatnya nya karena berasal dari 

pohon yang berbeda maka tepatlah bila Umar chapra 

mengatakan ekonomi konvensional mengalami keterbelahan 

dalam ketidak konsistenan, antara tujuan dengan 

mekanismenya dalam ilmu konvensional antara ekonomi 

positif dan ekonomi normatif secara konseptual Sudah 

dibedakan sejak awal yang mana merupakan pengakuan 

bahwa ekonomi positif yang mereka tawarkan tidak dapat 

menjawab tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam ekonomi 

normative upaya memaksimalkan keuntungan itu membuat 

sistem ekonomi konvensional sangat mendewakan 

produktifitas dan efisiensi ketika berproduksi sikap ini sering 

membuat mereka mengabaikan masalah-masalah eksternalitas 

                                                           
40 Ibid, 104 
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atau dampak merugikan dari proses produksi, yang biasanya 

Justru lebih banyak menimpa sekelompok masyarakat yang 

tidak ada hubungannya dengan produk yang dibuat baik 

sebagai konsumen maupun sebagai bagian dari faktor 

produksi. misalnya sering menimbulkan pencemaran di sekitar 

bangunan pabrik kelompok yang paling menderita dari 

pencemaran itu justru masyarakat sekitar pabrik yang tidak 

mendapat manfaat langsung dari kegiatan pabrik tersebut baru 

belakangan ini masalah eksternalitas menjadi perhatian berkat 

perjuangan kalangan LSM. 

     Ekonomi konvensional juga kadang merupakan kemana 

produknya mengalir sepanjang efisiensi ekonomi tercapai 

dengan keuntungan yang memadai umumnya mereka sudah 

puas bahwa ternyata produknya hanya dikonsumsi oleh 

sekelompok kecil masyarakat kaya tidaklah menjadi kerisauan 

sistem ekonomi konvensional. 

 

3. Produksi dalam pandangan Islam 

     prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai dari alam semesta ini 

menjadi pembuka.
41

 Yang seringkali diterjemahkan Tuhan 

dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sangat luas 

mencakup antara lain pemeliharaan penolong pemilik yang 

memperbaiki tuan dan Wali Konsep ini bermakna bahwa 

ekonomi Islam berdiri di atas kepercayaan bahwa Allah 

adalah satu-satunya pencipta pemilik dan pengendali alam 

raya yang dengan takdirnya menghidupkan dan mematikan 

serta mengendalikan alam dengan ketetapan-nya  dengan 

keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah 

semesta alam maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam 

tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia 

tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi 

keuntungan akhirat ayat 77 surat al-qasas mengingatkan 

                                                           
41 Mustafa Edwin Nasution, Et.Al. Pengenalan Ekslusif Islam, 
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manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan 

urusan dunia artinya urusan dunia merupakan sarana untuk 

memperoleh kesejahteraan akhirat orang bisa berkompetisi 

dalam kebaikan untuk urusan-urusan dunia tetapi sejatinya 

mereka sedang berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat.  

     Menurut Kahf (1992) kegiatan produksi dalam prespektif 

Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya 

kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam 

Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
42

 

     Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif 

berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional tadi 

hanya bedanya lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai 

moral disamping utilitas ekonomi bahkan sebelum itu Islam 

Menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan menurut 

ajaran Islam manusia adalah khalifah Allah atau wakil Allah 

dimuka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi 

dengan jalan beribadah kepadanya.  

     Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah 

orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau 

masyarakat fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin 

dilakukan bila seseorang tidak bekerja atau berusaha. dengan 

demikian bekerja dan berusaha itu menempati posisi dan 

peranan yang sangat penting, dalam Islam sangatlah sulit 

untuk membayangkan seseorang yang tidak bekerja dan 

berusaha terlepas dari bentuk dan jenis pekerjaannya dapat 

menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah dan bisa 

memakmurkan bumi serta bermanfaat bagi masyarakat. dalam 

peran sebagai khalifatullah yang membawa rahmatan lil 

alamin inilah seseorang produsen tentu tidak akan 

mengabaikan masalah eksternalitas seperti seperti 

pencemaran.
43

 

                                                           
42  Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta atas kesejahteraan dengan Bank Indonesia,( PT Raja 

Grafindo Persada: 2008), 230 
43 Ibid, 106 
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    bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk 

dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar 2 motivasi itu belum 

cukup karena masih terbatas pada fungsi ekonomi Islam 

secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi 

harus pula mewujudkan fungsi sosial. 

     Kita harus melakukan Kita harus melakukan hal kita harus 

melakukan hal ini sebagian harta melekat kita orang miskin 

baik yang meminta maupun tidak meminta Agar mampu 

mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin kegiatan 

produksi harus melampaui surplus untuk mencukupi 

keperluan konsumtif dan meraih keuntungan finansial 

sehingga bisa berkontribusi kehidupan sosial. 

     melalui kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis 

optimalisasi tingkatan optimal. pertama adalah mengupayakan 

fungsinya sumber daya Insani ke arah pencapaian kondisi full 

employment di mana setiap orang bekerja dan menghasilkan 

suatu karya. kecuali mereka yang udzur syar'i seperti sakit dan 

lumpuh optimalisasi berikutnya adalah dalam hal 

memproduksi kebutuhan primer kebutuhan sekunder dan 

kebutuhan tersier secara proporsional. 

     Tentu saja Islam harus memastikan hanya memproduksi 

sesuatu yang halal dan bermanfaat buat masyarakat target 

yang harus dicapai secara bertahap adalah kecukupan setiap 

individu Swasembada ekonomi umat dan kontribusi untuk 

mencukupi umat dan bangsa lain pribadi dan masyarakat 

muslim itu produktif dan kontributif bagi kesejahteraan dan 

keadaban umat manusia Tidak ada ajaran selain Islam yang 

menguduskan kerja produksi seperti ini dalam memandang 

tenaga kerja Islam berada pada posisi yang moderat faktor 

tenaga kerja bekerja dan berusaha itu adalah penting namun 

bekerja dan berusaha haruslah di jalan yang halal dan  perlu 

tetap dijaga harkat dan martabatnya dan tidak bisa hanya 

dipandang sebagai faktor produksi saja. 
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     pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi 

demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak bukan hanya 

sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang 

sehingga memiliki daya beli yang lebih baik karena itu bagi 

Islam memproduksi surplus dan berkembang baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif tidak dengan sendirinya 

mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat Apalah 

artinya produk menggunung jika hanya bisa didistribusikan 

untuk segelintir orang yang memiliki uang banyak . 

 

4. Prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam 

     menurut Yusuf qardhawi faktor produksi yang utama 

menurut Alquran adalah alam dan kerja manusia produksi 

merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan.
44

 

     Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerja 

penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari sang 

pemilik lapangan tersebut Untuk menggarap dengan baik sang 

pemilik memberi modal awal berupa fisik materi yang terbuat 

dari tanah yang kemudian ditiupkan roh dan diberinya ilmu 

Maka ilmu merupakan faktor produksi terpenting yang ketiga 

dalam pandangan Islam teknik produksi mesin serta sistem 

manajemen merupakan buah dari ilmu dan kerja modal adalah 

hasil kerja yang disimpan. 

     jelaslah bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi manusia 

adalah pemegang peran penting termasuk dalam proses 

produksi pemahaman terhadap Peranan manusia dalam proses 

produksi oleh para ekonomi konvensional tanpa revolusi 

semula manusia hanya dipandang dari sisi jumlah fisiknya 

ketika dipandang sebagai tenaga kerja atau labor sadar bahwa 

di samping tenaga manusia juga memiliki aspek keterampilan 

yang sifatnya lebih nonfisik kemudian dibedakan antara 

tenaga kerja terampil dan tidak terampil selanjutnya 

dibedakan pula manusia antara pemilik dan pengelola dan 

pekerja seperti yang baru saja dibahas. Manusia sebagai faktor 

                                                           
44 Ibid, 109 
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produksi dalam pandangan Islam harus dilihat dalam konteks 

fungsi manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di 

muka bumi sebagai makhluk Allah yang paling sempurna 

manusia memiliki unsur rohani dan unsur materi yang 

keduanya saling melengkapi karena unsur rohani tidak dapat 

dipisahkan dalam mengkaji proses produksi dalam hal 

Bagaimana manusia memandang faktor-faktor produksi yang 

lain menurut cara pandangan Alquran dan hadis.  

     Alquran dan Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi 

Wasallam memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip 

produksi sebagai berikut :
45

 

a. tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah 

memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalannya Allah 

menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada 

diantara keduanya karena sifat Rahman dan Rahim kepada 

manusia karenanya sifat tersebut juga harus melandasi 

aktivitas manusia dalam pemanfaatan Bumi dan langit dan 

segala isinya. 

b. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi 

menurut Yusuf qardhawi Islam membuka lebar 

penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada 

penelitian eksperimen dan perhitungan akan tetapi Islam 

tidak membenarkan penuhanan terhadap hasil karya ilmu 

pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Alquran 

dan hadis. 

c. teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan 

kemampuan manusia 

d. dalam berinovasi dan bereksperimen pada prinsipnya 

agama Islam menyukai kemudahan menghindari mudharat 

dan memaksimalkan manfaat dalam Islam tidak terdapat 

ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan 

berjalan dalam kesulitannya. 

 

                                                           
45 Ibid, 110 
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Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain :
46

 

1) memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap 

tahapan produksi. 

2) mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi 

polusi memelihara keserasian dan ketersediaan sumber 

daya alam.produksi dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai 

kemakmuran kebutuhan yang harus dipenuhi harus 

berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama yakni terkait 

dengan kebutuhan untuk tegaknya kaidah agama 

terpeliharanya dan keturunan atau kehormatan serta untuk 

kemakmuran material. 

3) produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan 

kemandirian umat untuk itu hendaknya umat memiliki 

berbagai kemampuan keahlian prasarana yang 

memungkinkan terhadap penuhnya kebutuhan spiritual dan 

material juga terpenuhnya kebutuhan pengembangan 

peradaban dimana dalam kaitan tersebut para ahli fiqih 

memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu industri 

perdagangan keuangan merupakan fardhu kifayah yang 

dengan manusia bisa melaksanakan Urusan Agama dan 

dunianya nya. 

4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas 

spiritual maupun mental dan fisik terkait dengan 

kesadaran  rohaniahnya kualitas mental terkait dengan etos 

kerja intelektual kreativitasnya mencangkup kekuatan fisik 

kesehatan efisiensi dan sebagainya menurut Islam kualitas 

rohaniah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya 

sehingga membina kekuatan rohani yang menjadi unsur 

penting dalam produksi Islami. 

 

  

                                                           
46 Ibid, 111 
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5. Pengertian Industri 

     Menurut undang-undang No.3 tahun 2014 tentang 

perindustrian, yang dimaksud dengan industri adalah seluruh 

kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku atau 

memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan 

barang yang punya nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
47

 

     Home industry adalah  rumah usaha produk barang atau 

perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena 

jenis kegiatan ekonomi ini di pusatkan di rumah.  Menurut 

Sadono Sukirno industri mempunyai dua pengertian yaitu 

pengertian secara umum dimana industri diartikan sebagai 

perusahaan yang menjalankan operasi dibidang kegiatan 

ekonomi yang tergolong kedalam sektor sekunder. Sedangkan 

yang selanjutnya adalah pengertian dalam teori ekonomi, 

dimana industri diartikan sebagai kumpulan dari perusahaan-

perusahaan yang menghasilkan barang yang sama dalam suatu 

pasar. Industri itu juga dibagi menjadi tiga yaitu industri 

primer, sekunder, dan tersier.
48

 

     Home industry adalah semua kegiatan ekonomi berupa 

pengelolahan barang menjadi bernilai tinggi untuk 

penggunanya, dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari 

golongan ekonomi lemah atau perusahaan kecil seperti 

industri rumah tangga dan kerajinan.Menurut undang-undang 

No.3 Tahun 2014 tentang perindustrian, yang dimaksud 

dengan industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang 

mengelola bahan baku atau memanfaatkan sumber daya 

industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai 

tambah atau manfaat lebih tinggi.
49

 

                                                           
47Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 Tentang 

Perindustrian 
48 1Riski Ananda, Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi 

Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik di Kelurahan Kubu Gadang), Jurusan 

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau, JPMFISIP Vol. 3 

No. 2 Oktober, (2016). 04. 
49Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 Tentang 

Perindustrian 
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     Menurut UU No, 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. 

Keberadaan industri kecil diharapkan adanya perubahan 

dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berlanjut 

untuk berkembang lebih baik guna meningkatkan 

kesejahteraan hidup. Sehingga menimbulkan tatanan sosial 

yang baru yaitu kelompok masyarakat industri mikro dengan 

intelegensia sosial. Berdasarkan undang-undang No.20 Tahun 

2008 bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha 

kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
50

 

 

6. Jenis-Jenis Industri 

     Sebelum menilai usaha, hendaknya terlebih dahulu perlu 

pemilihan bidang yang ingin ditekuni. Pemilihan bidang ini 

penting agar kita mampu mengenal seluk-beluk usaha tersebut 

dan mampu mengelolahnya. Pemilihan bidang ini harus di 

sesuaikan dengan minat dan bakat seseorang karena minat dan 

bakat merupakan faktor penentu dalam menjalankan usaha. 

Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986 

bahwa. 

a. Industri kimia dasar contohnya seperti industri semen, 

obatobatan, kertas, pupuk dan lain-lainnya.  

b. Industri mesin dan logam dasar, contohnya seperti industri 

pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil dan lain-

lainnya. 

c. Industri kecil contohnya seperti industri roti, kompor 

minyak, makanan ringan, es, minyak gororeng curah dan 

lain-lainnya. 

                                                           
50 UU RI No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah),(Jakarta :Sinar Grafika 2009), Cet. ke-2. 3. 
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Berdasarkan tenaga kerja :  

a. Industri rumah tangga, adalah industri yang jumlah 

karyawannya / tenaga kerjanya berjumlah antara 1-4 orang.  

b.  Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan / 

tenaga kerjanya berjumlah 5-19 orang.  

c.  Industri sedang atau industri menengah yaitu industri yang 

jumlah karyawan / tenaga kerjanya berjumlah 20-99 orang.  

d.  Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan / 

tenaga kerjanya berjumlah antara 100 orang atau lebih. 

Berdasarkan pemilihan lokasi :  

a. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar 

(marked oriented industry) adalah industri yang didirikan 

sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri 

jenis ini akan mendekati kantong-kantong dimana 

konsumen potensial berada. Semakin dekat kepasar akan 

semakin menjadi lebih baik. 

b. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada 

tenaga kerja (man power oriented industry) adalah industri 

yang berada pada lokasi dipusat pemukiman penduduk 

karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan 

banyak pekerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien.  

c.  Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada 

bahan baku (supply oriented industry) adalah jenis industri 

yang mendekati lokasi dimana bahan baku berada untuk 

memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar. 

  

7. Home Industry Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

     Manusia di dalam Islam adalah khalifah di muka bumi. 

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya 

merupakan amanah Allah agar dipergunakan sebaik-baiknya 

bagikesejahteraan bersama. Untuk mencapai suatu tujuan ini, 

Allah memberikan petunjuk melalui para Rasulnya. Petunjuk 

tersebut meliputi segala sesuatu yang di butuhkan manusia 

baik aqidah, akhlak, maupun syariah. Begitupun di dalam 
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berekonomi yang dilakukan dapat membawa maslahah baik 

untuk dirinya maupun orang lain.  

     Sebuah industri, memiliki proses produksi yang didalam 

ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

menciptakan manfaat (utility) baik dimasa sekarang maupun 

dimasa yang akan datang.Sedangkan tujuan dari produksi 

adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan 

maslahah maksimum bagi konsumen. Tujuan tersebut dapat 

diwujudkan dengan berbagai bentuk diantaranya adalah.
51

 

a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.  

b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.  

c. Menyediakan persediaan barang dan jasa dimasa depan.  

d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada 

Allah 

Produksi memiliki tujuan yang sangat jelas yaitu pemenuhan 

sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan 

menimbulkan setidaknya dua implikasi yaitu. 

a. Produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang 

menjadi kebutuhan (needs) meskipun belum tentu 

merupakan keinginan (wants) konsumen. Barang dan jasa 

yang dihasilkan harus memiliki manfaat yang nyata bagi 

kehidupan Islami bukan sekedar memberikan kepuasan 

bagi konsumen.  

b. Kuantitas produk tidak akan berlebihan, tetapi hanya 

sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi yang berlebih 

bukan hanya menimbulkan nis-alokasi sumberdaya 

ekonomi dan lemubaziran (wastage), tetapi juga 

menyebabkan terkurasnya sumberdaya ekonomi secara 

cepat. 

                                                           
51Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009). 233. 
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