
ANALISIS PENGARUH MODAL DAN PERILAKU PRODUSEN  

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI MASA 

PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Jaya Bakery Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung) 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam program studi 

Ekonomi Syariah 

 

 

Disusun Oleh: 

 

GUSTINA SUKMAWATI PUTRI 

NPM. 1751010065 

 

Jurusan : Ekonomi Syariah 

 

 
 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1443 H / 2022 M



ANALISIS PENGARUH MODAL DAN PERILAKU PRODUSEN  

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI MASA 

PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Jaya Bakery Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung) 

 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam program studi  

Ekonomi Syariah 

 

 

Disusun Oleh: 

 

GUSTINA SUKMAWATI PUTRI 

NPM. 1751010065 

 

 

Jurusan : Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

Pembimbing I  : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. 

 

Pembimbing II  : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

 LAMPUNG 

1443 H / 2022 M



ABSTRAK 

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini mau tidak mau 

memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi 

global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat 

signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan 

keberadaan UMKM. Salah satunya yang berdampak pada usaha Jaya 

Bakery di Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah modal 

berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan Jaya Bakery di masa 

pandemi covid-19, Apakah perilaku produsen berpengaruh dalam 

meningkatkan pendapatan Jaya Bakery di masa pandemi covid-19, 

Apakah variabel independent (modal, perilaku produsen) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent (pendapatan), 

Bagaimana tinjauan mengenai pendapatan di Jaya Bakery dalam 

perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah modal berpengaruh dalam meningkatkan 

pendapatan Jaya Bakery di masa pandemi covid-19, Untuk 

mengetahui apakah perilaku produsen berpengaruh dalam 

meningkatkan pendapatan Jaya Bakery di masa pandemi covid-19, 

untuk mengetahui Apakah variabel independent (modal, perilaku 

produsen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependent (pendapatan), untuk mengetahui tinjauan mengenai 

pendapatan di Jaya Bakery dalam perspektif ekonomi Islam. 

Metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber 

data berupa data primer dan data sekunder. Sampel pada penelitian ini 

berjumlah 65 karyawan pabrik Jaya Bakery. Dengan menggunakan uji 

validitas, uji reliabilitas dan uji prasyarat yang menggunakan uji 

normalitas dan uji multikoliearitas. Proses analisis data menggunakan 

analisis regresi lenier berganda dengan alat pengolahan data SPSS 20.  

Berdasarkan hasil penelitian hasil uji T parsial dalam 

penelitian ini didapatkan bahwa nilai T hitung Variabel Modal sebesar 

2.930 > T tabel 1.668 dengan  nilai signifikan 0,006 < 0,05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel (X1) Modal berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel (Y) pendapatan. Hal ini berarti Hipotesis 

diterima dan variable modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan 

Jaya Bakery. Nilai T hitung Variabel Perilaku Produsen sebesar 2.377 

> T tabel 1.668 dengan nilai signifikan 0.006 < 0,05. Maka dapat 



 
 

ii 

disimpulkan bahwa variabel (X2) perilaku produsen berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel (Y) pendapatan. Hal ini berarti 

Hipotesis diterima dan variabel perilaku produsen berpengaruh positif 

terhadap Meningkatnya Pendapatan Jaya Bakery . Berdasarkan hasil 

penelitian hasil uji f dalam penelitian ini didapatkan  bahwa nilai F 

hitung sebesar 103,752 sedangkan nilai F tabel adalah  sebesar 2.865 

maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independent yaitu 

modal dan  perilaku produsen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependent  pendapatan Jaya Bakery dengan tingkat 

signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.  

 

Kata Kunci : Modal, Perilaku Produsen, Pendapatan, Covid-19 
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ABSTRACT 

The current COVID-19 pandemic inevitably has an impact on 

various sectors. At the global economic level, the COVID-19 

pandemic has had a very significant impact on the domestic economy 

of nation-states and the existence of UMKMs. One of them has an 

impact on Jaya Bakery's business in Way Dadi Baru, Sukarame 

District, Bandar Lampung. 

The problems in this study are whether capital has an effect on 

increasing Jaya Bakery's income during the covid-19 pandemic, 

whether producer behavior has an effect on increasing Jaya Bakery's 

income during the covid-19 pandemic, whether the independent 

variables (capital, producer behavior) jointly influence on the 

dependent variable (income), How is the review of income at Jaya 

Bakery in an Islamic economic perspective. The purpose of this study 

was to determine whether capital had an effect on increasing Jaya 

Bakery's income during the covid-19 pandemic, to find out whether 

producer behavior had an effect on increasing Jaya Bakery's income 

during the covid-19 pandemic, to find out whether the independent 

variables (capital, producer behavior) were jointly affect the 

dependent variable (income), to find out a review of income at Jaya 

Bakery in an Islamic economic perspective. This research 

methodology uses quantitative methods. Sources of data in the form of 

primary data and secondary data. The sample in this study amounted 

to 65 employees of the Jaya Bakery factory. By using validity test, 

reliability test and prerequisite test using normality test and 

multicollinearity test. The data analysis process uses multiple linear 

regression analysis with SPSS 20 data processing tools. 

Based on the results of the partial T test results in this study, it 

was found that the T value for the Capital Variable was 2,930 > T 

table 1,668 with a significant value of 0.006 < 0.05. So it can be 

concluded that the variable (X1) Capital has a partial effect on the 

variable (Y) income. This means that the hypothesis is accepted and 

the capital variable has a positive effect on Jaya Bakery's income. The 

calculated T value of Producer Behavior Variable is 2,377 > T table 

1,668 with a significant value of 0.006 < 0.05. So it can be concluded 

that the variable (X2) of producer behavior has a partial effect on the 
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variable (Y) of income. This means that the hypothesis is accepted and 

the producer behavior variable has a positive effect on the increase in 

Jaya Bakery's income. Based on the results of the f test results in this 

study, it was found that the calculated F value was 103.752 while the 

F table value was 2.865, it can be concluded that the two independent 

variables, namely capital and producer behavior jointly affect the 

dependent variable on Jaya Bakery's income with a significant level of 

0.000 < 0.05. Thus it can be concluded that Ho is rejected and Ha is 

accepted. 

 

Keywords : Capital, Producer Behavior, Income, Covid-19 
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MOTTO 

 

                    

                

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib  

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu  

apa yang telah kamu kerjakan. 

(Q.S At-Taubah {9} :105)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menjelaskan pembahasan proposal 

skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan judul 

untuk menjelaskan beberapa istilah dalam proposal ini untuk 

menghindari kekeliruan bagi pembaca.Karena itu, untuk 

menghindari kesalahan disini diperlukan adanya pembatasan 

terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. 

Adapun skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Modal 

Dan Perilaku Produsen Dalam Meningkatkan Pendapatan Di 

Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Jaya  Bakery Way Dadi Baru Sukarame Bandar 

Lampung)untuk itu perlu diuraikan dari istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis adalah proses mengurai suatu hal menjadi berbagai 

unsur yang terpisah untuk memahami sifat, hubungan dan 

peran masing-masing unsur. 

2. Pengaruh adalah suatu  keadaan dimana ada hubungan timbal 

balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang 

mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.
1
 

3. Modal adalah salah satu faktor yang digunakan dalam 

melakukan proses produksi.
2
 

4. Perilaku adalah perbuatan/tindakan dan perkataan seseorang 

yang diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang yang 

melakukannya.
3
 

5. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi 

untuk menghasilkan suatu barang produksi yang akan dijual 

kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 1045 
2 AlamS, Economics IA, (Jakarta: Esensi, 2010), h. 93 
3 Bambang Samsul Arifin, Psikologi Sosial (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2015), h. 8 

1 
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sebanyak-banyaknya dari barang yang diproduksinya.
4
 

6. Meningkatkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) arti kata peningkatan adalah proses, cara, 

perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb).  

7. Pendapatan menurut Reksoprayitno mendefinisikan 

pendapatan sebagai total penerima yang diperoleh pada 

periode tertentu.
5
 

8. Pandemi Covid-19 yaitu WHO (World Health Organization 

atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan 

virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 

Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas 

di dunia.
6
 

9. Perspektif adalah adalah cara melukiskan suatu benda pada 

permukaan yang mendatar bagaimana yang terlihat dengan 

tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi).7 

10. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-

nilai Al-Quran dan Sunnah.
8
 

 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami 

bahwa maksud dari judul ini adalah Analisis Pengaruh Modal, 

Perilaku Produsen Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Masa 

Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

 

 

 

                                                             
4 Sudaryono, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran (Jakarta: 

Lentera Ilmu Cendikia, 2014), h. 14 
5Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada 

Pegawai  Negeri Sipil di Kantor Kabupaten Bireun, ( Jurnal Ekonomika Universitas 

Almuslim Bireuen Aceh, Vol. IV No. 7 Maret, 2013), h. 37. 
6“Tanya Jawab | Covid19,Go.Id,” diakses pada 22 April 2021, 

https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa yang dimaksud dengan pandemic. 
7 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam (Surakarta: Erlangga, 2015), 

h.16  
8 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 19 

https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa
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B. Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah tidak 

asing lagi dalam dunia ekonomi, UMKM merupakan bagian 

terpenting dalam perekonomian Indonesia karena bisa dikatakan 

telah menjadi motor penggerak terbesar perekonomian ketika 

krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998 UMKM ini 

yang justru dapat bertahan diantara perusahaan-perusahaan besar 

lainnya yang runtuh. UMKM merupakan potensi bisnis yang 

sangat digalakkan oleh pemerintah karena semakin banyak 

masyarakat berwirausaha, maka semakin baik dan kokohnya 

perekonomian suatu daerah karena sumber daya lokal, pekerja 

lokal, dan pembiyaan lokal dapat terserat dan bermanfaat secara 

optimal.
9
 

Keberadaan UMKM ini tidak dapat dihapuskan ataupun 

dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena 

keberadaannya UMKM ini sangat bermanfaat dalam hal 

pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu 

menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk 

mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan 

kebudayaan masyarakat setempat.. Disisi lain, UMKM mampu 

menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah 

penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi 

tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan 

UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang 

sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah 

bagi masyarakat untuk bekerja. Program pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu 

instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya 

akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. 

Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam 

menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan 

usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga 

kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan 

                                                             
9 M. Tohar, Membuka Usaha Kecil, Cetakan pertama (Yogyakarta: Karisius, 

2000, h. 45 
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pendapatan bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan 

rendah. 

Dengan adanya Usaha Kecil, Menengah dan Kecil 

(UMKM). Perekonomian nasional mengalami pertumbuhan yang 

begitu besar dan UMKM merupakan salah satu indikator tingkat 

partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan 

perekonomian dan UMKM juga merupakan sector perekonomian 

nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang 

banyak. Oleh karena itu, UMKM dijadikan tulang punggung 

perekonomian nasional. Peranan UMKM yang paling terlihat 

adalah dalam hal penyerapan tenaga kerja yang dapat membantu 

meningkatkan perekonomian masyarakat, karena karakteristik 

tenaga kerja di sektor tersebut tidak membutuhkan banyak kondisi 

seperti perusahaan besar. Pada akhirnya sector UMKM memiliki 

keunggulan kompetitif akan mampu memasuki pasar global.
10

 

 

Tabel 1.1 

Jumlah Perusahaan Dan Tenaga Kerja 

 Pada Industri Mikro dan Kecil Menurt Kabupaten/Kota 2020 

No Kabupaten/Kota 
Jumlah 

(Unit) 

Jumlah 

Tenaga Kerja 

1 Lampung Barat 4 024 7 284  

2 Tanggamus  6 225 11 514 

3 Lampung Selatan 8 402 19 898 

4 Lampung Timur  16 194 38 911 

5 Lampung Tengah 16 700 37 332 

6 Lampung Utara 3 809 7 386 

7 Way Kanan 3 272 6 649 

8 Tulang Bawang 3 411 6 939 

                                                             
10

 Erwansyah, “Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor 

Pangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 
Pada UMKM di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat)” (Disertasi, UIN Raden 

Intan Lampung, 2018) 
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9 Pesawaran  4 310 11 765 

10 Pringsewu  9 597 17 151 

11 Mesuji  1 145 2 207 

12 Tulang Bawang Barat 1 534 3 277 

13 Pesisir Barat 1 882 4803 

14 Bandar Lampung 6 087 14 435 

15 Metro  1 934 3750 

 Jumlah  88 526 193 301 

Sumber: BPS, Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan 2020. 

 

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, jumlah UMKM 

yang ada di Bandar Lampung pada tahun 2020 sebesar 6 087 unit 

UMKM dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 14 435. Melihat 

dari banyaknya UMKM ynag tersebar di Provinsi Lampung 

menunjukan bahwa kegiatan UMKM sangat baik dalam 

membantu perekonomian. 

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini mau tidak 

mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran 

ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang 

sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan 

keberadaan UMKM. 

Laporan Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini 

berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai 

dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya 

tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, 

jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada 

ketidakpastian.
11

 Jika hal ini berlanjut, OECD memprediksi akan 

terjadi penurunan tingkat output antara seperlima hingga 

seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen 

berpotensi turun sekitar sepertiga. 

                                                             
11 Aknolt Kristian Pakpahan, “Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah”. Jurnal (Universitas Katolik Parahyangan : 2020). 
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Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional 

Indonesia. Aknolt Kristian Pakpahan  menyebutkan ada tiga 

implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni 

sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi.
12

 Indonesia yang 

didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga 

terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan 

nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang 

harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 

64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen 

dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga 

kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor 

ekonomi).
13

 

Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan 

bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi 

perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli 

masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor 

perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM.
14

Pada aspek 

konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan 

banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan 

pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan 

daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori 

pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat 

sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena 

ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini 

menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang 

                                                             
12 Aknolt Kristian Pakpahan, “Tanggung Jawab Pemerintah,” Pikiran 

Rakyat, diakses 10 Juni 2021. 
13

 “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha 

Besar (UB) Tahun 2017-2018,” Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 

diakses 30 September 2021, 
https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DAT

A_UMKM_2018-2019 
14 Yusuf Imam Santoso, “Menghitung dampak Covid19 terhadap dunia usaha 

hingga UMKM,” Kontan.co.id, diakses 22 April 2020, 
https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-dunia-

usaha-hingga-umkm?page=all.  

https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019
https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019
https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hingga-umkm?page=all
https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hingga-umkm?page=all
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konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan 

penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu 

kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam 

sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. 

Menurut Kemenkop UKM dalam situasi pandemi ini ada 

sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka 

terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai 

dengan: sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan 

penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek 

pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi 

barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan 

baku mentah.
15

 

Perkembangan dunia usaha saat ini yang semakin berkembang 

pesat, tentunya setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk 

selalu meningkatkan kemampuannya dalam mencapai tujuannya. 

Setiap perusahaan pastinya bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan dimana keuntungan itu dapat digunakan untuk 

mengembangkan perusahaan, hal ini pastinya ditentukan oleh 

faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku dan 

lain sebagainya. 

Faktor –Faktor produksi tidak hanya terdiri dari tenaga kerja, 

modal dan bahan baku tetapi ada juga faktor produksi manajemen, 

peranan manajemen produksi ini adalah melalukan pencernaan, 

mengorganisasikan, dan melaksanakan serta mengevaluasi suatu 

proses produksi. Dalam menajemen mungkin seharusnya 

seseorang memiliki skill khusus, latihan dan pengalaman, 

kekuatan dan kelemahan yang diperlukan untuk 

mempertimbangkan ketika sesorang melakukan seleksi untuk 

rencana suatu usaha.
16

 

Modal merupakan kunci dari berlangsungnya usaha, sebab 

tanpa modal tidak mungkin UMKM dapat menjalankan usaha 

                                                             
15 Riska Rahman, “37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government 

prepares aid,” The Jakarta Post, 16 April 2020, 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37 000-smes-hit-by-covid-19-

crisis-as-government-prepares-aid.html.  
16 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori 

Ekonomi Mikro dan Makro, 57. 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37%20000-smes-hit-by-covid-19-crisis-as-government-prepares-aid.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37%20000-smes-hit-by-covid-19-crisis-as-government-prepares-aid.html
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yang diinginkannya. Fenomena yang dihadapi UMKM memang 

tidak hanya menyangkut modal, tetapi juga lemah dari segi 

sumber daya manusia, teknologi, manajemen, maupun akses 

pasar, sehingga sulit untuk bersaing dan bermitra dengan usaha 

besar.
17

 

Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi 

sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa di 

terima di masyarakat.Adapun permasalahan seorang produsen 

adalah bagaimana dengan modal yang terbatas bisa menciptakan 

barang dengan kualitas dan kuantitas yang cukup.
18

Sedangkan 

teori perilaku produsen adalah teori yang membahas tentang 

bagaimana produsen mendayagunakan sumber daya yang ada agar 

diperoleh keuntungan optimal.
19

Sedangkan perilaku produsen 

adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang 

dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima masyarakat dan 

menghasilkan laba. Di dunia ini pasti ada orang yang baik dan 

jahat begitu pun dengan perilaku produsen ada yang baik ada juga 

buruk, produsen yang baik itu produsen yang melakukan kegiatan 

produksi dengan jujur tidak mengganti barang-barangnya dengan 

yang tidak semestinya, sedangkan produsen yang tidak baik itu 

produsen yang melakukan kegiatan produksi secara tidak jujur 

banyak mengganti bahan-bahan untuk produksinya dengan tidak 

semestinya. Produsen muslim tidak boleh berbuat madharat bagi 

dirinya maupun masyarakat dengan hasil produk yang dibuatnya. 

Islam juga menganjurkan umatnya untuk berproduksi dan 

berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, 

perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Bekerja 

dalam pandangan islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari, tetapi juga merupakan suatu kewajiban agama, 

sehingga perlu diperhatikan cara dan proses kerja yang akan 

membawa konsekuensi terhadap hasil, karena ekonomi Islam 

                                                             
17 Mohammad Jafar Hafsah, 2000, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi, 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 67.  
18 Sukirno, Sadono. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Edisi Ketiga, 192 
19 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikkro dan Makro (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2008), 101. 
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menolak mengambil keuntungan atau pendapatan yang diperoleh 

bukan berdasarkan pada pendapatan yang halal dari usaha. 

Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Al-Qur’an surat AL-

Jumu’ah ayat 10: 

                     

              

Artinya: 

“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah 

kamu dimuka bumi, carilah karuni Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumu’ah {62} 

:10)  

Menurut Sayyid Quthb, fadhl sendiri ditafsirkan dengan 

karunia Allah. Dalam tafsir Sayyid Quthb kata fadhl dijelaskan 

sebagai karunia Allah yang didapat setelah menunaikan shalat 

jum’at, dan manusia boleh bertebaran di muka bumi (mencari 

karunia Allah) dengan halal setelah selesai menunaikan yang 

bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-

banyaknya supaya terhindar dari kecurangan dunia, 

penyelewengan dan lain-lainuntuk kemaslahatan umat manusia, 

yakni di saat kamu melakukan transaksi jual beli dan saat 

menerima dan member, banyak-banyaklah kamu mengingat Allah, 

dan janganlah kamu disibukkan oleh urusan duniamu hingga 

hingga kamu melupakan hal yang bermanfaat bagimu di akhirat 

nanti. Barang siapa yang memasuki sebuah pasar, lalu 

mengucapkan, “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain 

Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah semua 

Kerajaan dan segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala 

sesuatu,” maka Allah akan mencatat baginya satu juta kebaikan 

dan menghapuskan darinya sejuta keburukan (dosa).
20

 

                                                             
20 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an jilid 11, trj. As’ad Yasin, dkk, 

(Jakarta: Gemai Insani, 2004), 275. 
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Jumlah pendapatan yang diperoleh berbagai faktor 

produksi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu barang 

adalah sama dengan harga dari barang tersebut.
21

Pendapatan 

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan, 

tanpa adanya pendapatan mustahilah di dapat 

penghasilan.Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari 

akrtivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut penjualan, 

penghasilan jasa, bunga, dividen, royalty dan sewa. Pendapatan 

merupakan unsur yang paing penting dalam sebuah perusahaan 

atau suatu lembaga keuangan karena pendapatan akan akan 

menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan harus semaksimal mungkin untuk memperoleh 

pendapatan yang diharapkan dengan menggunkan segala sumber 

yang ada dalam perusahaan maupun lembaga keuangan seefisien 

mungkin.
22

 

Pendapatan masyarakat menurut teori ekonomi Islam 

adalah perolehan barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh 

masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat 

islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran 

merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya 

kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya 

pembangunan.Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh 

pendapatan atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya.Setiap 

kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap 

pendapatan yang diterima untuk memnuhi kebutuhan pangan, dan 

beragam kebutuhan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2012) h. 330 
22 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 

169 
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Tabel 1.2 

Gaji Karyawan Jaya Bakery Bandar Lmapung 

No 
Pendidikan 

Karyawan 

Jabatan 

Staff 
Jumlah 

Gaji 

1 S2 Manajer 1 Rp. 

5.000.000 

2 S1 Staff 

Keungan 

4 Rp. 

4.000.000 

3 D3 Staff 

Administrasi 

8 Rp. 

2.800.000 

4 D3 Staff  

Marketing 

8 Rp. 

2.800.000 

5 SMA  Baker  5 Rp. 

2.200.000 

6 SMA Sales  14 Rp. 

1.850.000 

Sumber Data: Jaya Bakery Bandar Lampung 

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas penempatan pendapatan 

karyawan yang dilakukan Jaya Bakery Bandar Lampung 

dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan jabatan serta prsetasi 

dari karyawan yang mampu bekerja sesuai dengan keinginan 

perusahaan, peningkatan pendapatan yang diiringi dengan 

kenaikan jabatan dimaksudkan dalam upaya penciptaan kepuasaan 

kerja yang diberikan karyawan. 

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk 

mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam 

standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar 

distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan 

kepemilikan pribadi.
23

   

 

                                                             
23 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana Renada Media Eka Sarana, 2001). h.132 
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Perkembangan dunia usaha yang semakin berkembang 

pesat, tentunya setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk 

selalu meningkatkan kemampuannya dalam mencapai tujuan, 

setiap perusahaan pastinya bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan dimana keuntungan ini nanti dapat digunakan untuk 

mengembangkan perusahaan, namun pada saat pandemi covid-19 

yang terjadi pada saat ini mengakibatkan dampak terhadap 

berbagai sector perekonomian, terutama pada usaha-usaha yang 

mengakibatkan penurunan omset seperti pada Jaya Bakery. 

Jaya Bakery merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang industri makanan jenis roti, Jaya Bakery memiliki pabrik 

pembuatan di Jalan Pulau Damar Gang Sapta Marga, Sukarame 

Bandar Lampung. Jaya Bakery Lampung didirikan oleh Bapak 

Siyono pada tahun 1997 dan salah satu bakery yang berkembang 

di Provinsi Lampung saat ini, jumlah karyawan yang bekerja pada 

saat ini 65 orang. Jaya Bakery merupakan salah satu bakery yang 

banyak diminati oleh masyarakat, dan kini sudah memiliki banyak 

cabang di penjuru Provinsi Lampung.
24

 

 

Pentingnya penelitian  ini adalah untuk memecahkan 

masalah yang terjadi di masyarakat, memberikan jawaban dan 

solusi yang tepat untuk masyarakat mengenai pengaruh modal dan 

perilaku produsen dalam meningkatkan pendapatan di masa 

pandemi covid-19. 

Alasan dalam memilih Jaya Bakery sebagai tempat objek 

penelitian adalah, karena saya menemukan bahwa di tempat ini 

ada permasalahan yang sesuai dengan judul yang saya angkat dan 

dapat diselesaikan dilokasi tersebut dan juga berdasarkan dari 

observasi skripsi penelitian sebelumnya masih jarang yang 

mengkaji perilaku produsen, selain itu mengapa saya tertarik 

mengambil objek penelitian di Jaya Bakery, karena Jaya Bakery 

sudah memiliki banyak cabang di Bandar Lampung, karyawan 

yang bekerja di Jaya Bakery juga bisa dikatakan cukup ramai dan 

juga pemasarannya luas di berbagai daerah Lampung. 

                                                             
24

 Zulkifli, Manager Umum, wawancara dengan penulis, Jaya Bakery Way 

Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung, 14 Januari 2022 
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Berdasarkan  uraian pada latar belakang diatas, membuat 

peneliti perlu mengkaji permasalahan secara lebih dalam, adapun 

topik yang akan diteliti yaitu tentang  “Analisis Pengaruh Modal 

Dan Perilaku Produsen Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Masa 

Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Jaya  Bakery Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung). 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Perkembangan dunia usaha yang semakin berkembang 

pesat, tentunya setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk 

selalu meningkatkan kemampuannya dalam mencapai tujuan, 

setiap perusahaan pastinya bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan, dimana keuntungan ini nanti dapat digunakan untuk 

mengembangkan lagi perusahaanya, namun pada saat pandemi 

covid-19 yang terjadi pada saat ini mengakibatkan dampak 

terhadap sektor perekonomian. 

Dengan demikian untuk menghindari meluasnya 

pembahasan pada penelitian ini akan dibatasi pada pengaruh 

Modal dan Perilaku Produsen dalam Meningkatkan Pendapatan di 

Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam dengan 

studi kasus pada Jaya Bakery Way Dadi Baru sukarame Bandar 

lampung karena sesuai dengan objek peneliti yang akan di teliti. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah  modal berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan 

Jaya Bakery di masa pandemi covid-19? 

2. Apakah perilaku produsen berpengaruh dalam meningkatkan 

pendapatan Jaya Bakery di masa pandemi covid-19? 

3. Apakah modal dan perilaku produsen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap pendapatan? 

4. Bagamana tinjauan mengenai pendapatan di Jaya Bakery 

dalam perspektif ekonomi islam? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah modal berpengaruh dalam 

meningkatkan pendapatan Jaya Bakery di masa pandemi 

covid-19   

2. Untuk mengetahui apakah modal berpengaruh dalam 

meningkatkan pendapatan Jaya Bakery di masa pandemi 

covid-19   

3. Untuk mengetahui apakah modal dan perilaku  produsen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan 

4. Untuk mengetahui tinjauan mengenai pendapatan di Jaya 

Bakery dalam perspektif ekonomi islam 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang 

diharapkan dapat memberi manfaat dari penulis maupun pihak 

lain yang membutuhkan adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1). Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan dan dapat menmabah khasanah ilmu 

pengetahuan, khususnya tentang pengaruh modal dan perilaku 

produsen  dalam meningkatkan pendapatan di masa pandemi 

covid-19 di Jaya Bakery.  

2). Dapat digunakan sebagai acuan di bidang penelitian 

sejenis. 

 

b. Manfaat Praktis 

1). Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan peneliti khususnya mengenai modal dan perilaku 

produsen dalam meningkatkan pendapatan di masa pandemi 

covid-19 di Jaya Bakery. 

2). Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah dan 

mengembangkan wawasan pembaca terkait modal, perilaku 

produsen dan pendapatan. Selain dari itu bisa dijadikan 

referensi bagi pembaca yang tertarik dan ingin mengkaji lebih 

dalam lagi tentang penelitian ini. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Untuk menghindari adanya temuan-temuan yang sama 

penulis memberikan bebrapa contoh penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian analisis pengaruh modal, perilaku produsen 

dalam meningkatkan pendapatan di masa pandemi covid-19 

dalam perspektif ekonomi Islam, adapun beberapa karya ilmiah 

yang dapat penulis pakai sebagai landasan teoritis dan rujukan 

untuk mendukung dalam penulisan skripsi yang penulis angkat, 

antara lain sebagai berikut: 

 

1. Penelitian Ni Putu Sudarsani (2019) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Pengaruh Modal Kerja Dan Lama Usaha Terhadap 

Pendapatan Usaha Tanaman Hias Di Desa Petiga Kecamatan 

Marga Kabupaten Tabanan”. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel modal kerja dan 

lama usaha terhadap pendapatan usaha tanaman hias di Desa 

Petiga Kecamatan Marga Kabupaten Tebanan. Kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah hasil perhitungan SPSS 22.00 

diperoleh nilai F hitung sebesar 31,088 dengan signifikansi F 

sebesar 0,000, dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 

diperoleh nilai F tabel sebesar 3,15, maka F hitung (31,088) > F 

tabel (3,15), atau signifikansi F sebesar 0,000 menunjukan lebih 

kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua 

variabel independen yaitu modal kerja dan lama usaha secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah pendapatan usaha 

tanaman hias di Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten 

Tabanan diterima. Secara parsial variabel modal kerja 

berpengaruh secara signifikan. Sedangkan lama usaha 

berpengaruh terhadap pendapatan usaha tanaman hias di Desa 

Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, tetapi tidak 

signifikan. Perbedaan penelitian Ni Putu Sudarsani dengan 

penelitian yang akan di teliti adalah analisis pengaruh modal, 

perilaku produsen dalam meningkatkan pendapatan dimasa 
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pandemi covid-19 dalam perspektif Ekonomi Islam (studi pada 

Jaya Bakery).
25 

 

2. Penelitian I Wayan Wira Putra, I Made Jember (2019) dalam 

jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Modal, Teknologi dan 

Kewirausahaan Terhadap Nilai Produksi dan Pendapatan 

Industri Pakaian Jadi” . Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dengan alat analisis yang digunakan adalah 

teknik analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan 

tidak langsung modal, teknologi dan kewirausahaan terhadap 

nilai produksi dan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh modal, teknologi, dan kewirausahaan 

terhadap nilai produksi dan pendapatan industri pakaian jadi di 

Kabupaten Karangasem. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

variabel modal, teknologi dan kewirausahaan terhadap nilai 

produksi dan pendapatan industri pakaian jadi di Kabupaten 

Karangasem. Dari perhitungan uji sobel diketahui bahwa 

variabel nilai produksi memediasi variabel modal dan 

kewirausahaan terhadap pendapatan industry pakaian jadi di 

Kabupaten Karangasem. Perbedaan penelitian I Wayan Wira 

Putra, I Made Jember dengan penelitian yang akan di teliti 

adalah analisis pengaruh modal, perilaku produsen dalam 

meningkatkan pendapatan dimasa pandemi covid-19 dalam 

perspektif Ekonomi Islam (studi pada Jaya Bakery).
26 

 

3. Penelitian San Petro dan, Warjeni Antrianingsih (2021) dalam 

jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Modal, Penerapan Cash 

Basis dan Perilaku Kewirausahaan Terhadap Pendapatan 

Penjual Masker Kota Palangka Raya”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis 

                                                             
25 Ni Putu Sudarsani, “Pengaruh Modal Kerja Dan Lama Usaha Terhadap 

Pendapatan Usaha Tanaman Hias Di Desa Petiga Kecamatan Marga Kabupaten 

Tabanan”. Jurnal (Fakultas Ekonomi Universitas Tabanan, Vol. 13, No. 2, September 

2019). 
26 I Wayan Wira Putra, I Made Jember, “Pengaruh Modal, Teknologi Dan 

Kewirausahaan Terhadap Nilai Produksi Dan Pendapatan Industri Pakaian Jadi”. 

Jurnal (Universitas Undayana : 2019). 



17 

 

yang digunakan adalah menggunakan regresi linear berganda. 

Penelitian ini bertujuan untuk  menguji kembali secara empiris 

pengaruh dari modal, penerapan cash basis dan prilaku 

kewirausahaan terhadap pendapatan penjual masker. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah modal, penerapan cash 

basis, dan perilaku kewirausahaan berpengaruh positif terhadap 

pendapatan penjual masker baik secara parsial maupun simultan. 

Penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya pencatatan 

keuangan berbasis kas, untuk menghindari pencatatan keuangan 

yang bersifat sederhana serta perlunya kegiatan pelatihan 

akuntansi dan pemanfaatan teknologi aplikasi akuntansi UMKM 

melalui media smartphone. Perbedaan penelitian San Petro dan, 

Warjeni Antrianingsih dengan penelitian yang akan diteliti 

adalah analisis pengaruh modal, perilaku produsen dalam 

meningkatkan pendapatan dimasa pandemi covid-19 dalam 

perspektif Ekonomi Islam (studi pada Jaya Bakery).
27 

 

4. Penelitian Abdul Majid Rosidi, Suparno (2018) dalam jurnalnya 

yang berjudul “Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap 

Pendapatan Home Indrustri Sepatu Di Kabupaten Sidoarjo 

(Study Kasus Di Kecamatan Krian)”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis 

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui variabel variabel yang 

mempengaruhi pendapatan kabupaten sepatu tin krian, dimana 

kerajinan masih Meja untuk bersaing dan bertahan sehingga 

dapat dijadikan sebagai salah satu usaha strategis dalam 

mencapai pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dalam penelitian 

ini adalah nilai modal yang signifikan(x1) sama dengan t 0,905 

lebih besar dari 0,05 dan nilai hitungnya sama dengan 

0,120lebih kecil dari t tabel 2,01410 maka dapat disimpulkan H1 

ditolak. Itu berarti kapital (x1) ntidak berpengaruhterhadap 

pendapatan maka terlihat nilai signifikansi tenaga kerja (x2) n 

                                                             
27 San Petro, Warjeni Antrianingsih, “Pengaruh Modal, Penerapan Cash 

Basis dan Perilaku Kewirausahaan Terhadap Pendapatan Penjual Masker Kota 
Palangka Raya”. Jurnal (Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Volume 6 

Nomor 2, Mei 2021). 
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sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan n nilai hitung 3,708 lebih 

besar dari t tabel 2,01410sits dapatdisimpulkan H2 diterima n 

artinya tenaga kerja (x2) berpengaruh positif dan 

signifikanpendapatan (Y). Perbedaan penelitian Abdul Majid 

Rosidi, Suparno dengan penelitian yang akan diteliti adalah 

analisis pengaruh modal, perilaku  produsen dalam 

meningkatkan pendapatan dimasa pandemi covid-19 dalam 

perspektif Ekonomi Islam (studi pada Jaya Bakery).
28 

 
5. Penelitian Aryanto, Nyuru Keiku, Harsono, Arif Dwi Hartanto 

(2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Modal, Usia, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Pelaku 

Usaha Skala Mikro (Studi Pedagang Kaki Lima di Kelurahan 

Gading Kasri, Kota Malang)”. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis yang 

digunakan adalah analisis linear regresi linear berganda. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

modal, usia, dan pendidikan terhadap pendapatan pedagang kaki 

lima (pkl) di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang. Kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah penelitian yang memakai uji 

terhadap koefisien regresi secara parsial (uji t) dengan α = 5% 

menunjukan ketiga variabel (modal, usia dan pendidikan  

berpengrauh) positif dan signifikan terhadap pendapatan PKL di 

Kelurahan Gading Kasri Kota Malang. Hasil Uji F dengan α = 

5% menunjukan bahwa secara bersama-sama variabel modal, 

usia dan pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan PKL di 

Kelurahan Gading Kasri Kota Malang. Perbedaan penelitian 

Aryanto, Nyuru Keiku, Harsono, Arif Dwi Hartanto dengan 

penelitian yang akan diteliti adalah analisis pengaruh modal, 

perilaku  produsen dalam meningkatkan pendapatan dimasa 

                                                             
28 Abdul Majid Rosidi, Suparno, “Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja 

Terhadap Pendapatan Home Indrustri Sepatu Di Kabupaten Sidoarjo (Study Kasus 
Di Kecamatan Krian)”. Jurnal (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 3, 

Nomor 2, September 2018). 
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pandemi covid-19 dalam perspektif Ekonomi Islam (studi pada 

Jaya Bakery).
29 

 

Berdasarkan pada penelitian yang terdahulu dapat 

diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki 

kajian yang berbeda, objek yang berbeda, serta lokasi yang 

menjadi sasaran yang berbeda dengan penelitian terdahulu, 

meskipun dalam pembahasan terdapat kesamaan modal dan 

pendapatan di dalam suatu usaha, dan juga penelitian 

sebelumnya tidak ada kaitannya dengan ekonomi islam hanya 

membahas teori secara umum. 

H. Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini berisi teori dan pengajuan hipotesis. Teori yang 

dibahas penulis dalam penelitian ini yaitu modal, produksi, 

perilaku produsen, dan pendapatan. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan 

dan jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, instrument penelitian, uji validitas 

dan reliabilitas data, uji prasarat analisis, uji hipotesis. 

 

 

 

                                                             
29

 Aryanto Nyuru Keiku, Harsono, Arif Dwi Hartanto, “Analisis 

Pengaruh Modal, Usia, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha 

Skala Mikro (Studi Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gading Kasri, Kota 

Malang)”. Jurnal (Universitas Merdeka Malang : 2020). 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi deskripsi hasil penelitian pengembangan, 

deskripsi dan analisis data hasil uji coba, dan kajian produk 

akhir. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi simpulan dan rekomendasi dari hasil 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. TINJAUAN TENTANG MODAL 

1. Pengertian Modal 

Dalam kamus Bahasa Indonesia "modal" didefinisikan 

sebagai uang pokok, atau uang yang dipakai sebagai induk 

untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya. Definisi itu 

pun memperkuat teori lama ekonomi mikro, dimana modal 

yang berbentuk uang (money) adalah salah satu dari faktor 

produksi, selain manusia (man), bahan baku (material), mesin 

(machine) serta prosedur dan teknologi (method). Dari situ 

jelas bahwa produksi merupakan bagian dari aktivitas 

perniagaan atau bisnis.
30

  

Menurut Adam Smith unsur pokok dari sistem produksi 

yaitu modal. Modal merupakan unsur produksi yang secara 

aktif menentukan tingkat output. Perananya sangat sentral 

dalam proses produksi karena semakin besar modal yang 

digunakan oleh perusahaan maka akan meningkatkan 

produktivitas.
31

 

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai 

pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, 

secara makro modal merupakan pendorong besar untuk 

meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses 

produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu 

mendorong kenaikan produktivitas dan output.
32

 

Pengertian modal menurut Prof. Meij “Modal adalah 

sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat 

dalam neraca sebelah debet, yang dimaksudkan dengan 

barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam 

rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk 

membentuk pendapatan”. 

                                                             
30 Supriyono Soekarno, “Cara Cepat Dapat Modal”,(Gamedia, Jakarta: 2010). 

h 1 
31

 Mulyadi Subri, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Konteks 

Pembangunan…,h. 78 
32

 Sadono Sukirno, Ekonomi Mikro. h.208 
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Menurut Prof. Polak “Modal adalah sebagai kekuasaan 

untuk menggunakan barang-barang modal, dengan demikian 

modal ialah terdapat di neraca sebelah kredit, adapun yang 

dimaksud dengan barang modal adalah barang-barang yang 

ada dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi yang 

terdapat di neraca disebelah debet”.
33

 

Menurut Sukirno modal adalah pengeluaran sector 

perusahaan untuk membeli atau memperoleh barang-barang 

modal yang baru yang lebih modern atau untuk menggantikan 

barang-barang modal lama yang sudah tidak digunakan lagi 

atau yang sudah usang.
34

 

Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang 

digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan.Dalam bahasa Inggris modal disebut dengan 

kapital, yaitu barang yang dihasilkan oleh alam atau manusia 

untuk membantu memproduksi barang lainnya yang 

dibutuhkan manusia dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan.
35

 Modal adalah faktor produksi yang ketiga, ia 

adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan 

lagi. Dia adalah “alat produksi yang diproduksi” atau dengan 

kata lain “alat produksi yang di produksi”.
36

 

Pada intinya modal adalah aset utama perusahaan untuk 

menjalankanı bisnis dimana umumnya berbentuk dana atau 

uang. Dengan uang maka bisnis bisa berjalan dengan lancar 

untuk mendukung proses produksi hingga pemasaran. 

 

 

 

 

                                                             
33

 Bambang, Riyanto, 2001. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi. 

Keempat, Cetakan Ketujuh, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, Djarwanto, 2001), h. 18 
31 Mamuaya, Yeskri Meikel Davidson, Pratomo, Gigih, “Analisis Pengaruh 

Upah Dan Modal Terhadap Penyerapan      Tenaga Kerja Pada Usaha Kecil Menengah 

Industri Laundry Di Kota Surabaya,” ECONOMIE, Vol. 01, No. 2, (2020), h. 131 
35 Chomas Gary Ganda Tua Sibarani, dkk, “Dasar-Dasar Kewirausahaan”, 

(Yayasan Kita Menulis: 2019). h 5 
36 Muhammad Sharif Chaudhry, “Sistem Ekonomi Islam”,  (Jakarta : 

Prenadamedia Group, 2012), h. 201 
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2. Jenis Modal Berdasarkan Sumber Modal 

a. Modal Internal 

Sumber modal internal merupakan modal yang didapatkan 

dari perusahaan itu sendiri biasanya dari hasil 

penjualan.Modal internal sulit digunakan untuk 

mengembangkan bisnis karena sifatnya yang terbatas dan 

sulit mengalami peningkatan signifikan. 

b. Modal Eksternal 

Sumber modal eksternal adalah modal yang berasal dari 

luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para 

kreditur ataupun dari pemegang saham yang dapat ambil 

bagian dalam perusahaan. Adanya keterbatasan pada 

modal intemal, sehingga perlu adanya modal ekstemal 

yang bisa didapatkan dari luar dan sifatnya tidak 

terbatas.Modal ekstemal ini umumnya didapatkan dan 

pinjaman bank, koperasi atau sumber modal 

lainnya.Modal ekstemal juga bisa didapatkan dari investor 

yang menanamkan modalnya kepada perusahaan Anda.
37

 

 

3. Jenis Modal Berdasarkan Fungsi 

Modal berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu modal perseorangan dan modal sosial. Berikut 

penjelasan dari keduanya: 

a. Modal Perseorangan 

Jenis modal perseorangan adalah modal yang berasal dari 

seseorang yang memiliki fungsi untuk memudahkan 

berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada 

pemiliknya. Misalnya: deposito, property pribadi, saham, 

dan lainnya. 

b. Modal Sosial 

Jenis modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh 

masyarakat dimana modal tersebut memberikan 

keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam 

                                                             
37Ibid 5 
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melakukan kegiatan produksi.Misalnya jalan raya, 

pelabuhan, pasar dan lainnya.
38

 

 

4. Jenis Modal Berdasarkan Wujud 

Jenis-jenis modal juga dibedakan berdasarkan bentuknya 

yaitu modal konkret atau modal aktif dan modal abstrak atau 

modal pasif. Penjelasan modal konkret dan modal abstrak 

yaitu: 

a. Modal Konkret (Modal Aktif) 

Modal konkret adalah modal aktif yang berarti dapat diliht 

secara kasat mata atau berwujud. Yang termasuk modal 

konkret seperti bahan baku, tempat, mesin, gudang dan 

bentuk sarana prasarana lainnya. 

b. Modal Abstrak (Modal Pasif) 

Modal abstrak adalah kebalikan dari modal konkret 

dimana tidak dapat terlihat secara kasat mata.Meskipun 

begitu, modal ini juga penting untuk keberlangsungan 

perusahaan seperti skill tenaga kerja, hak cipta dan hal 

pendirian.
39

 

 

5. Indikator Modal  

Indikator modal usaha adalah sebagai berikut:
40

 

a. Modal sebagai syarat usaha 

Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan 

kegiatan usaha. Tanpa modal usaha setiap perusahaan 

akan susah untuk melakukan operasi. Oleh karena itu 

dibutuhkan sejumlah dana sebagai syarat terbentuk nya 

usaha. 

b. Pemanfaatan modal tambahan 

Dana yang diperoleh perusahaan sangat penting, apalagi 

jika perusahaan dapat menerima tambahan dana sehingga 

dapat meningkatkan kegiatan produksinya. 

                                                             
38Ibid 6 
39Ibid 7 
40

 Endang Purwanti, pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, 

strategi pemasaran terhadap perkembangan UMKM di Desa Kayaan dan Kalilono 
Salatiga, Vol 5 No9 (2012) 
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c. Besar modal 

Modal adalah faktor usaha yang harus dimiliki perusahaan 

sebelum melakukan kegiatan operasi. Besar kecilnya 

modal akan mempengaruhi besar kecilnya kegiatan 

operasi yang juga akan mempengaruhi pendapatan 

perusahaan. 

 

6. Modal Dalam Pandangan Islam 

Dalam bahasa arab modal atau harta disebut al-amal 

(mufrad tunggal) atau al-anwal (jamak). Secara harfiah, al-

amal (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. 

Adapun dalam istilah syar’i, harta diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut 

syar’I (hukum Islam) seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan 

hibah pemberian.
41

 

Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti 

semua harta yang bernilai dalam perdagangan syar’i dimana 

aktivitas manusia ikut berperan dalam usaha produksinya 

dengan tujuan pengembangan. Istilah modal tidak harus 

dibatasi pada harta-harta ribawi saja, tetapi ia juga meliputi 

semua jenis harta yang bernilai terakumulasi selama proses 

aktivitas perusahaan dan pengontrolan perkembangan pada 

periode-periode lain.
42

 

Dalam pandangan Al-Qur’an, uang merupakan modal 

serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan 

yang terpenting. Manusia menduduki tempat diatas modal 

disusul dengan sumber daya alam. Pandangan ini berbeda 

dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang 

memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak 

jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau 

ditelantarkan.
43

 

 

 

                                                             
41An-Nabbani, Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif 

Islam, (Surabaya: Raisalah Gusti, 1996), h.41  
42Ibid   
43Racmat Syafee’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)  
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Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 279: 

                          

                    

Atinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan 

sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan 

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya 

dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279).44 

 

Berdasarkan tafsir Al-Muyassar mengenai ayat di atas yaitu: 

Bila kalian tidak meninggalkan apa yang Allah larang 

terhadap kalian, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi 

peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Bila kalian kembali 

kepada Illah kalian dan meninggalkan riba, maka kalian 

berhak mengambil piutang kalian tanpa tambahan. Dengan itu 

kalian tidak menzhalimi siapa pun dengan mengambil apa 

yang lebih dari harta pokok, dan kalian juga tidak di zhalimi 

oleh siapa pun dengan membayar yang kurang dari hak 

kalian.
45

 

Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya 

mendorong sirkulasi harta diantara semua bagian masyarakat, 

berikut ini ayat yang menjelaskan bahwasanya harta harus 

berputar. (Q.S. Al-Hasyr ayat 7): 

                      

                     

                                                             
44Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV 

Penerbit J-ART), 2005, h.47  
45Tafsir Al-Muyassar  https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-

baqoroh-271-280/ (Diakses 18 November 2021) 

https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-baqoroh-271-280/
https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-baqoroh-271-280/
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Artinya: “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan 

Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk 

beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), 

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang 

yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar 

di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang 

diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah 

kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”. 

(Q.S. Al-Hasyr [59]: 7).  

 

Berdasarkan tafsir Al-Muyassar mengenai ayat di atas yaitu: 

Apa yang Allah berikan kepada Rasul-Nya sebagai fai’ dari 

harta para penghuni negeri yang musyrik tanpa mengerahkan 

kuda dan unta, maka ia adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Ia 

di distribusikan untuk kemaslahatan umum kaum Muslimin, 

untuk para kerabat Rasulullah, yaitu Bani Hasyim dan Bani 

al-Muthalib, juga untuk anak-anak yatim, yaitu anak-anak 

miskin yang ditinggal wafat bapak-bapak mereka saat belum 

baligh, juga orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang 

membutuhkan dan tidak memiliki apa yang mencukupi dan 

memenuhi kebuutuhan mereka, dan juga ibnu sabil, yaitu 

musafir yang bekalnya habis dan terputus dari hartanya. Hal 

ini agar harta tidak hanya beredar di tangan orang-orang kaya 

saja dan dihalangi dari orang-orang fakir dan miskin. Apa 

yang Rasullullah berikan kepada kalian berupa harta, atau apa 

yang Rasulullah syariatkan, maka ambillah ia, dan apa yang 

Rasul larang kalian untuk mengambil dan melakukannya, 

maka hentikanlah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan 

melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan 

larangannya. Sesungguhnya Allah Maha keras azabnya bagi 
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siapa yang mendurhakainya dan menyelisihi perintah dan 

larangannya.
46

 

Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban 

menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan 

tidak habis digunakan. Karena itu seorang wali yang 

menguasai harta orang-orang yang tidak tau atau belum 

mampu mengurus hartanya diperintahkan untuk 

mengembangkan harta yang berada dalam kekuasannya itu 

dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu 

dari keuntungan perputaran modal bukan dari pokok 

modalnya. Menurut Jumingan modal adalah jumlah aktiva 

lancar, jumlah ini merupakan modal kerja bruto (gross 

working capital). Definisi ini bersifat perhitungan karena 

menunjukan jumlah dana yang digunakan untuk maksud-

maksud operasi jangka pendek. Waktu tersedianya modal 

akan bergantung pada macam dan tingkat likuiditas dari 

unsure-unsur aktiva lancar misalnya kas, surat-surat berharga, 

piutang, dan persediaan.
47

  

 

Modal juga penting bagi kehidupan manusia untuk hidup 

berkelanjutan, seperti dalam surah Al-Imron ayat 14 yang 

berbunyi:  

                      

                    

                       

       

                                                             
46Tafsir Al-Muyassar https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html 

(Diakses 18 November 2021) 
13Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ke Empat, (Bandung: 

Bumi Aksara, 2011), h.66 

 

https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html
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Artinya:  

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia 

cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-

perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam 

bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan 

sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi 

Allah-lah tempat kembali yang baik”.(Q.S. Al-Imron [3]: 14). 

 

Berdasarkan tafsir Al-Muyassar mengenai ayat di atas yaitu: 

Dijadikan indah bagi manusia untuk mencintai apa saja yang 

mereka sukai, berupa wanita, anak-anak, kekayaan yang 

melimpah seperi emas, perak dan kuda-kuda yang baik, dan 

binatang-binatang ternak semisal unta,sapi dan kambing, 

serta tanah yang di jadikan untuk bercocok tanam dan 

berladang. Semua itu adalah pesona kehidupan dunia dan 

perhiasannya yang akan sirna. Dan Allah di sisiNYA terdapat 

tempat kembali dan pahala yang baik, yaitu surga.
48

 

Jadi harta juga merupakan modal bagi kita agar mendapat 

keuntungan, dan kita mencari keuntungan tetapi tidak boleh 

berlebihan dalam menggunakannya serta lalai terhadap apa 

yang sudah menjadi perintah dan larangan-Nya. Maka 

sebaiknya kita jadikan sebagai modal untuk kesejahteraan 

dunia dan akhirat. 

 

B. TINJAUAN TENTANG PRODUKSI 

1. Pengertian Produksi 

Produksi dapat diartikan penghasil sejumlah output. 

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam 

menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa yang 

kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. 

Menurut Sugiarto, produksi adalah suatu kegiatan yang 

mengubah input menjadi output. Kegiatan tersebut dalam 

ekonomi biasa dinyatakan dalam fungsi produk, fungsi produk 

menunjukan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan 

                                                             
48Tafsir Al-Muyassar https://tafsirweb.com/1146-surat-ali-imran-ayat-14.html 

(Diakses 19 November 2021) 

https://tafsirweb.com/1146-surat-ali-imran-ayat-14.html
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dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan 

teknologi tertentu.
49

 

 

2. Fungsi Produksi 

Menurut Sadono Sukirno fungsi produksi adalah 

hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi 

yang diciptakannya.Dan suatu kurva yang menunjukkan 

tingkat produksi yang dicapai dengan berbagai jenis tenaga 

kerja yang digunakan.
50

Fungsi produksi yaitu suatu fungsi 

yang menunjukkan hubungan matematik antara input yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu input dan tingkat input 

tertentu.51 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi produksi 

merupakan upaya menghasilkan suatu input dari perusahaan 

yang ada hubungannya dengan faktor-faktor produksi yang 

akan menghasilkan output perusahaan berupa produk maupun 

jasa. 

 

3. Faktor-faktor Produksi  

Faktor produksi adalah jenis-jenis sumber daya yang 

digunakan dan diperlukan dalam suatu proses untuk 

menghasilkan barang dan jasa.
52

 Faktor-faktor produksi yang 

tersedia dalam perekonomian akan menentukan sampai di 

mana suatu negara dapat menghasilkan barang dan jasa. 

Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dapat 

dibedakan menjadi empat jenis antara lain:
53

 

 

 

                                                             
49Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008) 231 
50 Adimarwan A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada 2007 )h.102 
51 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada 2013), h.193 
52 Panggih Setiaji YH, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Industri 

Kecil Batu Bata” (Skripsi Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung, Bandar 

Lampung, 2018), h.23 
53 Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2013), h.6-7 
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a. Tanah dan Sumber Alam 

Faktor produksi ini disediakan oleh alam. Faktor produksi ini 

meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan dan 

sumber alam yang dapat dijadikan modal seperti air yang 

dibendung untuk irigasi atau untuk pembangkit tenaga listrik. 

b. Tenaga Kerja 

Faktor produksi ini bukan saja berarti jumlah buruh yang 

terdapat dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja 

meliputi juga keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. 

c. Modal  

Faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh 

manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang 

dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Contohnya adalah 

seperti sistem pengairan, jaringan jalan raya, bangunan pabrik 

dan pertokoan, mesin-mesin dan 

peralatan pabrik serta alat-alat pengangkutan. 

d. Keahlian Keusahawan 

Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan 

pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai 

kegiatan usaha. Dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi, 

para pengusaha akan memerlukan ketiga faktor produksi yang 

lain yaitu tanah, modal dan tenaga kerja. Keahlian 

keusahawan meliputi kemahirannya mengorganisasi berbagai 

sumber atau faktor produksi secara efektif dan efisien 

sehingga usahanya berhasil dan berkembang serta dapat 

menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat. 

 

4. Nilai Produksi 

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan 

jumlah barang yang dihasilkan di industry. Naik turunnya 

permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang 

bersangkutan akan berpengaruh apabila permintaan hasil 

produksi barang perusahaan meningkat, maka produsen 

cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Teori 

produksi merupakan suatu aktifitas yang memberikan nilai 

guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 
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manusia. Sebuah fungsi produksi dapat berbentuk tabel atau 

matematis yang menunjukan jumlah output maksimum yang 

dapat dihasilkan berdasarkan suatu kelompok input yang 

dispesifikasi dengan mengingat teknologi yang ada.
54

  

 

5. Pengertian Perilaku Produsen 

Menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, 

sikap, dan tingkah.
55

Sedangkan menurut sosiologi perilaku 

manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh 

manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, etika dan 

kekuasaan.
56

Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan 

produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi 

sehingga bisa di terima di masyarakat.Adapun permasalahan 

seorang produsen adalah bagaimana dengan modal yang 

terbatas bisa menciptakan barang dengan kualitas dan 

kuantitas yang cukup.
57 Sedangkan menurut Ahmad Syafii 

dkk mendefinisikan perilaku produsen sebagai kemampuan 

dalam menggunakan sumber daya (input) untuk 

menghasilkan, mengelola atau menyediakan barang ataupun 

jasa yang akan memberikan nilai maksimal kepada 

konsumennya. 

Teori perilaku produsen adalah teori yang membahas tentang 

bagaimana produsen mendayagunakan sumber daya yang ada 

agar diperoleh keuntungan optimal.
58

Sedangkan perilaku 

produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga 

produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima 

masyarakat dan menghasilkan laba. 

                                                             
54 Hajrah H, “Pengaruh Nilai Produksi, Investasi, dan Jumlah Unit Usaha 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil Menengah Di Kota 

Makassar”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2017), h.33. 
55 Yasin Sulcham, Kamus lengakap Bahasa Indonesia (Jakarta: CV Putra 

Karya, 2004), 274. 
56http://id.wikipedia.org/wiki/perilakumanusia. diakses pada tanggal 23 

November 2018. 
57 Sukirno, Sadono. Pengantar Teori Mikro ekonomi. Edisi Ketiga, 192. 
58 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikkro dan Makro (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2008), 101. 

http://id.wikipedia.org/wiki/perilakumanusia
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Perilaku produsen dalam kegiatan produksi adalah sebagai 

berikut: 

a) Perencanan 

Seorang produsen harus mempunyai rencana-rencana 

tentang tujuan dan apa yang sedang atau akan dicapai. 

Perencanaan yang baik harus memenuhi persyaratan 

berikut ini: 

1. faktual dan realistik: artinya apa yang dirumuskan 

sesuai fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi 

tertentu yang dihadapi perusahaan. 

2. Logis dan rasional: artinya apa yang dirumuskan 

dapat diterima oleh akal sehingga perencanaan dapat 

dijalankan. 

3. Fleksibel: artinya perencanaan yang baik adalah yang 

tidak kaku yaitu dapat beradaptasi dengan perubahan 

di masa yang akan dateng. 

4. Komitmen: artinya perencanaan harus melahirkan 

komitmen terhadap seluruh isi perusahaan (karyawan 

dan pimpinan) untuk bersama-sama berupaya 

mewujudkan tujuan perusahaan. 

5. Komprehensif: artinya perencanaan harus menyeluruh 

dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait 

langsung terhadap perusahaan. 

 

b) Pengorganisasian 

Produsen harus dapat mengatur keseluruhan sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian ini, 

rencana dilakukan dalam sebuah pembagian kerja yang 

terdapat kejelasan tentang bagaimana tujuan dan rencana 

akan dilaksanakan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan. 

Produsen harus dapat mengalokasikan keseluruhan 

sumberdaya yang ada (dimiliki) oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuan dan rencana perusahaan yang telah 

ditetapkan. Dalam pengorganisasian ini, rencana dan 

tujuan perusahaan diturunkan dalam sebuah pembagian 
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kerja yang terdapat kejelasan tentang bagaimana rencana 

dan tujuan perusahaan akan dilaksanakan, 

dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. 

c) Pengarahan 

Langkah berikutnya yang harus dilakukan produsen 

adalah bagaimana keseluruhan rencana yang telah 

diorganisir tersebut dapat diimplementasikan.Agar 

rencana terwujud, produsen wajib mengarahkan dan 

membimbing anak buahnya. 

d) Pengendalian 

Produsen harus melakukan kontrol terhadap apa yang 

telah dilakukan. Hal ini terkait dengan pencapaian tujuan 

perusahaan. Karena, walaupun rencana yang sudah ada 

dapat diatur dan digerakkan dengan jitu tetapi belum 

menjamin bahwa tujuan akan tercapai dengan sendirinya. 

Untuk itu perlu dilakukan pengendalian (kontrol) dan 

pengawasan dari produsen atau pengusaha (pimpinan) 

yang bersangkutan. 

 

6. Perilaku Produsen Dalam Islam 

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan 

barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh 

konsumen.Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan 

sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi sering kali 

dilakukan oleh seseorang sendiri.Seseorang memproduksi 

sendiri barang dan jasa yang dikonsumsinya. Seiring dengan 

semakin beragamnya kebutuhan konsumsi dan keterbatasan 

sumber daya yang ada (termasuk kemampuannya), maka 

seseorang tidak dapat lagi menciptakan sendiri barang dan 

jasa yang dibutuhkannya, tetapi memperoleh dari pihak lain 

yang mampu menghasilkannya.  

Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang 

berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun 

substansinya sama. Berikut ini bebrapa pengertian produksi 

menurut para ekonom Muslim kontemporer. 
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a. 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”. 

b. Mannan: “Menekankan pentingnya motif alturisme 

(altruism) bagi produsen yang islami sehingga ia 

menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto Optimality dan 

Given Demand Hypothesis yang banyak dijadikan sebagai 

konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional”. 

c. Rahman: “Menekankan pentingnya keadilan dan 

kemerataan produksi (distribusi produksi secara merata)”. 

d. Ul Haq:  “Menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah 

memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan 

fardlu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang 

pemenuhannya bersifat wajib”. 

e. Siddiqi: “Mendefinisikan kegiatan produksi sebagai 

penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilain 

keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (mashlahah) bagi 

masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen 

telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi 

masyarakat maka ia telah bertindak Islami”.
59

 

 

Dalam definisi-definisi tersebut di atas terlihat sekali 

bahwa kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam 

pada akhirnya mengerucut pada manusia dan eksistensinya, 

meskipun definisi-definisi tersebut berusaha mengelaborasi 

dari perspektif yang berbeda.Kahf misalnya memberi tekanan 

pada tercapainya tujuan kegiatan produksi yang harus selaras 

dengan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan 

akhirat.Mannan melalui penolakannya terhadap konsep Pareto 

Optimality pada dasarnya juga mempromosikan suatu ide 

mengenai pentingnya distribusi alokatif yang lebih adil di 

                                                             
59Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.230-231 
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antara manusia yang dipercayai bisa mengangkat harkat hidup 

manusia.Selain itu, senada dengan hal ini Rahman 

sebagaimana disebut di muka juga meng advokasikan 

kemerataan produksi yang berarti bisa menciptakan 

pemerataan kesejahteraan manusia.Kahf dan Ul 

Haqmengategorikan kegiatan produksi sebagai wajib 

kifayahPengategorian ini penting untuk menjamin 

berlangsungnya kegiatan produksi sebagai jalan untuk 

mencapai kesejahteraan (manusia) di dunia dan akhirat. 

 

Dari berbagai definisi di atas, maka bisa disimpulkan 

bahwa kepentingan manusia, yang sejalan dengan moral 

Islam, harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi 

Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan 

mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka 

meningkatkan mashlahah bagi manusia. Oleh karena itu, 

produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan 

output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan 

hasilnya. 

 

7. Tujuan Produksi Menurut Islam 

Sebagaimana telah dikemukakan, kegiatan produksi 

merupakan respons terhadap kegiatan konsumsi, atau 

sebaliknya.Produksi adalah kegiatan menciptakan suatu 

barang atau jasa, sementara konsumsi adalah pemakaian atau 

pemanfaatan hasil produksi tersebut.Kegiatan produksi dan 

konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkait 

satu dengan lainnya. 

Tujuan kegatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa 

yang memberikan machiebeh maksimum bagi konsumen. 

Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah 

meningkatkan kemaslahatan yang bisa wujudkan dalam 

berbagai bentuk di antaranya: 

 pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan 

moderat, 

 menemukan kebutuhan masyarakat dan 
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pemenuhannya, 

 menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan, 

 pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah 

kepada Allah. 

 

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu 

pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. 

Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi Pertama, 

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 riil bagi kehidupan yang 

Islami, bukan sekadar memberikan kepuasan maksimum bagi 

konsumen. Karenanya, prinsip costumer satisfaction atau 

given demand hipótesis yang banyak dijadikan pegangan 

produsen kapitalis tidak dapat dimplementasikan begitu saja2 

Kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya 

sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa 

secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber 

daya ekonomi dan kemubaziran (wastage), tetapi juga 

menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara 

cepat.Semakin menipisnya persediaan sumber daya alam dan 

kerusakan lingkungan hidup meru pakan salah satu masalah 

serius dalam pembangunan ekonomi modern saat ini. 

Meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan 

manusia tidak berarti bahwa produsen sekadar bersikap 

reaktif terhadap kebutuhan konsumen.Produsen harus 

proaktif, kreatif dan inovatif menemukan berbagai barang dan 

jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia.Penemuan ini 

kemudian disosialisasikan atau dipromosikan kepada 

konsumen sehingga konsumen mengetahuinya. Sikap proaktif 

menemukan kebutuhan ini sangat penting, sebab terkadang 

konsumen juga tidak mengetahui apa yang sesungguhnya 

dibutuhkannya. Sikap proaktif ini juga harus berorientasi ke 

depan (future view), dalam arti Pertama menghasilkan barang 

dan jasa yang bermanfaat bagi kehi dupan masa mendatang, 
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kedua, menyadari bahwa sumber daya ekonomi, baik natural 

resources atau non natural resources, tidak hanya 

diperuntukkan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga 

untuk generasi mendatang. 

Orientasi ke depan ini akan mendorong produsen untuk 

terus menerus melakukan riset dan pengembangan (research 

and development) guna menemukan berbagai jenis 

kebutuhan, teknologi yang diterapkan, serta berbagai standar 

lain yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Efisiensi 

dengan sendirinya juga akan senantiasa dikem bangkan, 

sebab dengan cara inilah kelangsungan dan kesinambungan 

(sustainability) pembangunan akan terjaga Dengan konteks 

ini, maka produksi yang berwawasan lingkungan (green 

production) akan menjad konsekuensi logis. Ajaran Islam 

memberikan peringatan yang keras terhadap perilaku manusia 

yang gemar membuat kerusakan dan kebina saan, termasuk 

kerusakan lingkungan hidup, demi mengejar kepuasan. 

Implikasi dari aktivitas di atas adalah tersedianya secara 

memada berbagai kebutuhan bagi generasi mendatang. 

Konsep pembangunan yang berkesinambungan (sustainable 

development), yang relatif baru dikembangkan dalam 

pembangunan ekonomi konvensional, pada dasarnya adalah 

suatu konsep pembangunan yang memberikan perse diaan 

memadai bagi generasi mendatang Alam ini bukan hany 

diperuntukkan bagi manusia di satu masa atau tempat saja, 

tetapi untuk manusia di sepanjang zaman hingga Allah 

menentukan hari penghabisan alam semesta (yaum al 

qiyamah). Padahal, dalam dunia nyata sering kal terjadi 

hubungan berkebalikan (trade off) antara kegiatan ekonomi 

saat ini dengan di masa depan. Manusia memang memiliki 

kecenderungan berperilaku mementingan diri sendiri dan 

berbuat kerusakan demi mengejar kepentingannya, karenanya 

perilaku seperti ini harus dihin dari. Misalnya, demi 

kepentingan produksi banyak produsen melakukan 

pengrusakan lingkungan hidup Eksplorasi gas dan minyak 
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bumi dilakukan secara besar-besaran sehingga otomatis akan 

mengurangi cadangan bagi masa depan Semakin banyak 

produksi saat ini semakin sedikit cadangan bagi masa depan. 

Untuk itulah produksi dalam perspektif Islam harus 

memerhatikan kesinambungan pembangunan. 

Tujuan yang terakhir, yaitu pemenuhan sarana bagi 

kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini 

merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran 

Islam Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan 

berkah, yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh 

pengusaha itu sendiri. Selain untuk pemenuhan kebutuhan 

manusia sendiri, produksi harus berorientasi kepada kegiatan 

sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan ini akan membawa 

implikasi yang luas, sebab produksi tidak akan selalu 

menghasilkan keuntungan material Ibadah sering kali tidak 

secara langsung memberikan keuntungan material. bahkan 

sebaliknya justru membutuhkan pengorbanan material 

Kegiatan produksi tetap harus berlangsung meskipun ia tidak 

memberikan keuntungan materi, sebab ia akan memberikan 

keuntungan yang lebih besar berupa pahala di akhirat nanti. 

C. TINJAUAN TENTANG PENDAPATAN 

1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau 

penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya 

selama periode yang dipilih dan pernyataan pendapatan yang 

berakibat dari investasi yang bolal, perdagangan, memberikan 

jasa atau aktivitas lain yang bertujuan mencari keuntungan.
60

 

Teori Adam Smith menyatakan pertumbuhan ekonomi 

dapat dicapai melalui pertumbuhan penduduk dan total output 

yang dihasilkan. Total output menggambarkan tingkat 

produksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh ketersediaan 

sumber daya alam, tenaga kerja dan persediaan barang. Untuk 
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memaksimalkan pertumbuhan output, maka segala sumber 

daya alam yang ada harus dikelola secara efektif dan efisien 

oleh tenaga kerja dengan barang modal. Dengan pertumbuhan 

output yang maksimal akan mampu menghasilkan pendapatan 

ataupun keuntungan yang maksimal pula.
61

 

Menurut Greogori Mankiw menyebutkan pendapatan 

masyarakat sebagai pendapatan perorangan (personal income) 

yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis 

ekonomi non perusahaan.
62

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah 

hasil kerja (usaha atau sebagainya).
63

 Sedangkan pendapatan 

dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh 

perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk 

upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.
64

 

Menurut Sadono Sukirno pendapatan adalah pendapatan 

uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi 

berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa 

pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha 

perorangan dan pendapatan dari kekayaan.Besarnya 

pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.
65

 

Menurut Rahardja dan Manurung pendapatan adalah total 

penerimaan (uang atau bukan uang) seseorang atau rumah 

tangga selama periode tertentu.
66

 

Menurut Suryananto pendapatan adalah penerimaan 

bersih seseorang. Pendapatan atau juga disebut juga income 

dari seseorang warga masyarakat adalah hasil “penjualan”nya 

dari-faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor 

produksi. Dan sektor produksi ini “membeli” faktor-faktor 
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produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses 

produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. 

Harga faktor produksi di pasar factor produksi (seperti halnya 

juga untuk barang-barang di pasar barang) ditentukan oleh 

tarik menarik, antara penawaran dan permintaan.
67

 

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi 

banyaknya barang yang dikonsumsikan, bahwa sering kali 

dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang 

yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas 

barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum 

adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsikan 

adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya 

penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi 

kualitas yang lebih baik.
68

 

Pendapatan ekonomi didefinisikan sebagai jumlah uang 

yang bisa dibelanjakan oleh suatu rumah tangga selama satu 

periode tertentu tanpa meningkatkan atau menurunkan asset 

bersihnya.
69

 

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju 

tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif 

rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan 

tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka 

akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk 

berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, 

produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan 

masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat 

suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan 

kemajuan daerah tersebut tinggi pula.
70
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Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk yang 

berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan 

barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan 

penurunan kewajiban. 

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:
71

 

1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang 

bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan 

atau pemberian.  

2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga 

ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor 

produksi.  

3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan 

sampingan. 

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi 

masyarakat.Hubungan antara pendapatan dan konsumsi 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai 

permasalahan ekonomi.Kenyataan menunjukkan bahwa 

pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, 

dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi 

juga turun.Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung 

kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan 

atau pendapatannya.
72

 

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau 

pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. 

Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya 

beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, 

kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti 

pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah 

terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan 

menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat. 
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2. Karakteristik Pendapatan 

Walaupun jenis pendapatan yang dimiliki setiap 

perusahaan berbeda-beda, tetapi dari sudut akuntansi seluruh 

pendapatan tersebut mulai dari kelompok pendapatan yang 

berasal dari penjualan barang jadi hingga pendapatan dari 

penjualan jasa memiliki karakteristik yang sama dalam 

pencatatannya. Karakteristik pendapatan dibagi menjadi dua 

karakteristik yaitu: 

a) Jika bertambah saldonya, harus dicatat disisi kradit. Setiap 

pencatatan di sisi kredit berarti akan menambah saldo 

pendapatan tersebut. 

b) Jika berkurang saldonya harus dicatat di sisi debet. Setiap 

pencatatan di sisi debet berarti akan mengurangi saldo 

pendapatan tersebut. 

Karakteristik pendapatan adalah: 

1) Bahwa pendapatan itu muncul dari kegiatan-kegiatan 

pokok perusahaan dalam mencari laba. 

2) Bahwa pendapatan itu sifatnya berulang-ulang atau 

berkesinambungan kegiatankegiatan pokok tersebut pada 

dasarnya berada dibawah kendali manajemen.
73

 

 

3. Indikator Pendapatan  

Beberapa indikator pendapatan, yaitu sebagai berikut: 

a) Pendapatan yang diterima perusahaan harus memberikan 

keuntungan sehingga perusahaan dapat menutupi semua 

kewajiban dan meningkatkan usahanya. 

b) Pendapatan yang diterima perusahaan harus memenuhi 

kepuasaan hati para pemilik perusahaan. 

c) Pendapatan tersebut bersumber dari kegiatan operasi 

perusahaan. 

d) Pendapatan tersebut harus dapat membalas jasa dan 

pekerjaan yang telah dilakukan perusahaan. 

 

 

                                                             
73Hery dan Widyawati Lekok.Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta: Bumi 

Aksara (2012: hal. 24). 



44 

 

4. Jenis Pendapatan 

Pendapatan Ekonomi adalah sejumlah uang yang dapat 

digunakan oleh keluarga dalam suatu periode tertentu untuk 

membelanjakan diri tanpa menguragi atau menambah aset 

neto. Sumber-sumber penghasilan ekonomi antara lain upah, 

gaji, pendapatan bunga dari deposito, pendapatan sewa, 

penghasilan transfer dari pemerintah dan lain-lain. Pendapatan 

uang adalah sejumlah uang yang diterima keluarga pada 

periode tertentu sebagai balas jasa atas faktor produksi yang 

diberikan.
74

 

Menurut Kusnadi bahwa pendapatan dapat diklasifikasikan 

menjadi dua bagian yaitu : 

a) Pendapatan Operasional. pendapatan yang timbul dari 

penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam 

periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang 

menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan 

langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang 

bersangkutan. 

b) Pendapatan Non Operasional Pendapatan yang diperoleh 

perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi bukan 

diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan.
75

 

Untuk keperluan manajerial, pendapatan dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti berikut : 

a) Pendapatan Total, yaitu jumlah seluruh pendapatan dari 

penjualan. Seperti, pendapatan total yang berarti hasil 

perkalian dari jumlah unit terjual dengan harga jua per 

unit. 

b) Pendapatan Rata-rata, yaitu pendapatan rata-rata dari 

setiap unit penjualan. Oleh karena itu, maka pendapatan 

rata-rata dapat juga dirumuskan sebagai hasil bagi dari 

pendapatan total dengan jumlah unit yang terjual. 

c) Pendapatan tambahan atau penerimaan marginal yaitu 
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tambahan pendapatan yang didapat untuk setiap tambahan 

satu unit penjualan produksi.
76

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume 

pendapatan dalam perusahaan adalah sebagai berikut: 

a) Kondisi dan kemampuan penjualan 

b) Kondisi pasar 

c) Modal 

d) Kondisi operasional perusahaan
77

 

Pendapatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

sebagai berikut: 

a) Produk  

Salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah 

desain produk yaitu mereka merupakan pemberi saran 

perbaikan yang diperlukan desain produk dengan akibat 

dari keluhan para pelanggan. 

b) Harga  

Jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk dengan akibat dari keluhan 

para pelanggan. 

c) Distribusi 

prantara barang dari produsen ke konsumen, semakin luas 

pendistribusiannya maka akan mempengaruhi penjualan 

promosi. 

d) Promosi  

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan 

dengan tujuan utama menginformasikan, mempengaruhi 

dan mengingatkan konsumen agar memilih program yang 

diberikan perusahaan. 

Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain dipengaruhi:
78

 

1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang 

bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan 
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warisan atau pemberian. 

2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga 

ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar 

faktor produksi. 

3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan 

sampingan. 

5. Sumber Sumber Pendapatan 

Suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang 

besar harus mempunyai pendapatan yang memadai. 

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk 

menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan 

seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber 

pendapatan masyarakat terdiri dari:
79

 

 

a) Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh 

secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan 

b) Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber 

dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: 

penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain 

c) Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang 

bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, 

ternak, kiriman dan pemberian orang lain. 

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang 

berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya sebagai 

balas jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini 

berupa:
80

 

a) Pendapatan dari usaha, meliputi: hasil bersih dari hasil 

usaha sendiri, komisi dan penjualan 

b) Pendapatan dari investasi 

c) Pendapatan dari keuntungan sosial. 
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6. Konsep Pendapatan Dalam Islam 

Dalam Islam, pendapatan masyarakat adalah perolehan 

barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat 

berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. 

Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sarana 

merupakan masalah ynag sulit dicapai, namun berkurangnya 

kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya 

pembangunan.Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh 

pendapatan atau upah atas pekerjaan yang 

dilakukannya.Setiap kepala keluarga mempunyai 

ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai kebutuhan sandang 

pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya. 

Dalam Islam kebutuhan memang menjadi alasan untuk 

mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam 

standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar 

distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan 

kepemilikan pribadi.
81

 

Istilah pendapatan atau keuntungan adalah sinonim dengan 

istilah laba (Indonesia), profit (Inggris), dan riba (Arab). 

Dalam Al Qur‟an, dijelaskan dengan surah Al-Baqarah(2): 29, 

yaitu 

                     

                      

Artinya:  

“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi 

untuk kamu”(Q.S. Al-Baqarah (2):29)” 

 

Maka tidak ada alasan kekayaan sumber daya tersebut 

tetap terkonsentrasi pada beberapa pihak saja. Oleh karena itu, 

Islam menekankan keadilan distributive dan menerapkan 

                                                             
81 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana Renada Media Group, 2007), h. 132 
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dalam system ekonominya program untuk redistribusi 

pendapatan dan kekayaan sehingga setiap individu 

mendapatkan jaminan standar kehidupan yang manusiawi dan 

terhormat. 

Profit merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan 

yang didapat melalui proses pemutaran modal dalam kegiatan 

ekonomi. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta 

melalui berbagai kegiatan ekonomi dan melarang untuk 

menganggurkannya agar tidak habis dimakan zakat.
82

 

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang saat baik atas 

masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua 

belah pihak, kelas pekerja dan para tanpa melanggar hak-hak 

yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) 

kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil 

dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan 

aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan 

kepentingannya sendiri. 

Oleh karena itu Al-Quran memerintahkan kepada majikan 

untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang 

seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat 

yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. 

Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika 

dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi 

kemampuannya. 

Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat al-Jasiyah 

ayat 22. 

                       

             

Artinya: 

”Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 

benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang 

dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”(Q.S 

AlJasiyah:22) 
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Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena 

mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap 

manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah 

dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Ayat ini 

menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja 

sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses 

produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa 

diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka, hal itu 

dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini 

memperjelas bahwa upah setiap orang itu harus ditentukan 

berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja sama 

produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak 

lebih dari apa yang telah dikerjakannya. 

Menurut ulama Malikiyah, pendapatan bersih atau laba 

dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

a) Ar-Ribh At-Tijari (laba usaha), Ribh tijari dapat diartikan 

sebagai pertambahan pada harta yang telah dikhususkan 

untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan 

perjalanan bisnis. Dalam hal ini termasuk laba hakiki 

sebab laba itu muncul karena proses jual beli. 

b) Al-Ghallah, yaitu pertambahan yang terdapat pada barang 

dagangan sebelum penjualan. 

c) Al-Faidah, yaitu pertambahan pada barang milik yang 

ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian 

dan penjualan, yaitu sesuatu yang baru berkembang dari 

barang-barang yang dimiliki. 

 

Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam mengambil laba. Kriteria-Kriteria Islam 

secara umum yang dapat member pengaruh dalam penentuan 

batasan pengambilan keuntungan yaitu:
83

 

a) Kelayakan dalam penetapan laba 

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan 

dalam mengambil laba dengan menentukan batas laba 

                                                             
83 Husein Syahatah, Pokok-Pokok Pikiran Akuntan Islam, (Jakarta: Akbar 

Media Eka Sarana, 2000), h. 157 
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ideal (yang pantas dan wajar) yang dapat dilakukan 

dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering 

menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan 

menigkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan 

membawa pada penambahan laba. 

b) Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba 

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara laba 

dengan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan 

modal.Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula 

laba yang diinginkan para pedagang. 

c) Masa perputaran modal 

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang 

diinginkan oleh pedagang atau seseorang pengusaha, 

yaitu semakin panjang perputaran dan bertambahnya 

tingkat resiko maka semakin besar pula laba yang 

diinginkan. Begitu pula sebaliknya, semakin 

berkurangnya tingkat bahaya maka pedagang akan 

menurunkan standar labanya. 

d) Cara menutupi harga penjualan jual beli dengan harga 

tunai sebagai mana juga boleh dengan kredit, dengan 

syarat adanya keridhoan di antara keduanya. 

 

D. KERANGKA BERFIKIR 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting, maka dapat disusun 

suatu kerangka fikir dalam penelitian ini seperti yang disajikan 

dalam gambar dibawah ini: 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. PENGUJUIAN HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
84

 

Pada penelitian kuantitatif, hipotesis lazim dituliskan dalam sub-

bab tersendiri. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban 

rumusan masalah penelitian dimana hipotesis nol atau tidak 

berpengaruh dilambangkan dengan H0 dan hipotesis alternative atau 

berpengaruh dilambangkan dengan Ha. 

 

 

                                                             
84

 Sugiyona, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2014) h.64 
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1. Pengaruh Modal Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Modal dapat digunakan untuk membeli bahan baku dan 

peralatan untuk meningkatkan proses produksi. Dengan demikian, 

bahan baku dan peralatan produksi akan perbengaruh terhadap 

meningkatkan pendapatan.   

Ha : Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan didapatkan 

bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan Jaya Bakery. 

 

2. Pengaruh Perilaku Produsen Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Perilaku produsen adalah perilaku seorang produsen 

digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah usaha yang dimiliki 

oleh perorangan atau perusahaan dalam memproduksi kebutuhan-

kebutuhan konsumennya. Sehingga produsen dapat melakukan 

pengambilan keputusan mengenai seberapa banyak peralatan 

produksi dan jumlah tenaga kerja untuk memenuhi permintaan 

konsumen-konsumennya terhadap produk yang dihasilkan.  

Ha  : Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan didapatkan 

bahwa perilaku produsen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan Jaya Bakery. 

 

3. Pengaruh Modal Dan Perilaku Produsen Dalam Meningkatkan 

Pendapatan 

Modal bertujuan untuk meningkatkan produksi dan 

produktifitas yang lebih tinggi yang akan mengakibatkan surplus 

yang begitu besar. Dengan asumsi faktor-faktor produksi lain 

konstan maka semakin besar modal yang ditanamkan akan 

menambah produksi dan meningkatkan pendapatan, sehingga 

modal berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan. Perilaku 

produsen juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan 

pendapatan.  

Ha : Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan didapatkan 

bahwa modal dan perilaku produsen secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Jaya 

Bakery. 
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