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ABSTRAK 

Pengembangan usaha kecil sebagai basis ekonomi kerakyatan 

merupakan salah satu langkah strategi yang perlu ditindak lanjuti 

dengan langkah nyata. Usaha roti di Kota Bandar Lampung tidak 

terlepas dari setiap perusahaan harus mengadakan persediaan bahan 

baku. Persediaan bahan baku penting untuk mendukung kelancaran 

proses produksi dan penjualan untuk itu persediaan tidak boleh kurang 

dari jumlah yang dibutuhkan. Tujuan utama dalam usaha 

menghasilkan tingkat laba yang maksimal merupakan hal yang paling 

penting dalam suatu perusahaan. Laba dapat memeberikan suatu 

manfaat yang ekonomis yang tinggi bagi perusahaan sebagai alat 

untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan, agar perusahaan 

dapat menjalankan kegiatanya secara terus menerus dan 

berkesinambungan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 

teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi, bertujuan untuk menggali lebih mendalam mengenai 

informasi dari objek yang akan diteliti.  Adapun yang menjadi 

populasi yaitu 30 karyawan CV Jaya Bakery. Sampel yang digunakan 

yaitu purposive sampling dengan ciri-ciri yang telah ditentukan oleh 

peneliti agar mendapatkan hasil yang baik.  

Dari hasil penelitian yang didapati bahwa pengembangan 

usaha pada jaya bakery dalam melakukan pengoptimalan persediaan 

bahan baku belum secara optimal hal ini karena penggunaan metode 

manual yang digunakan. Namun dengan persediaan bahan baku yang 

belum optiml dalam pengembangan usahanya, untuk sdm yang 

digunakan dalam CV Jaya bakery telah memenuhi standar dari 

perusahaan, yang nantinya akan membantu dalam perkembangan 

usaha tersebut.  

 

Kata Kunci: Persediaan Bahan Baku, Tenaga Kerja, 

Pengembangan Usaha 
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ABSTRACT 

The development of small businesses as the basis of the 

people's economy is one of the strategic steps that needs to be 

followed up with concrete steps. The bakery business in Bandar 

Lampung City is inseparable from every company having to hold a 

supply of raw materials. Inventory of raw materials is important to 

support the smooth running of the production process and sales for 

which inventory should not be less than the required amount. The 

main goal in an effort to produce the maximum level of profit is the 

most important thing in an enterprise. Profit can provide a high 

economic benefit for the company as a tool to support the company's 

operational activities, so that the company can carry out its activities 

continuously and sustainably. 

This research uses a qualitative approach, with data 

collection techniques by means of observation, interviews and 

documentation, aiming to dig deeper into the information of the object 

to be studied.  The population is 30 employees of CV Jaya Bakery. The 

sample used is purposive sampling with characteristics that have been 

determined by the researcher in order to get good results. 

From the results of the research, it was found that the 

business development at Jaya Bakery in optimizing raw material 

inventory has not been optimally this is due to the use of manual 

methods used. However, with the supply of raw materials that have 

not been optimized in business development, the human resources 

used in CV Jaya bakery have met the standards of the company, which 

will later help in the development of the business. 

 

Keywords: Raw Material Inventory, Labor, Business Development 
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MOTTO  

 قُْل يَا قَْوِم اْعَولُوا َعلَٰى َهَكانَتُِكْن إِنِّي َعاِهٌل ۖ فََسْوَف تَْعلَُووىَ  (٩٣) 

“Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya 

aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.” 

(QS. Az-Zumar [39]) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul 

proposal penelitian ini, dan untuk menghindari kesalah 

pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan 

beberapa kata yang menjadi judul proposal penelitian ini. 

Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah ANALISIS 

PERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN TENAGA 

KERJA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA 

PADA PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi 

pada CV Jaya Bakery Lampung) 

Oleh karena itu, dijelaskan terlebih dahulu istilah-istilah 

secara terperinci yang terkandung pada judul tersebut. 

1. Analisis adalah penelaahan atau penilaian serta pemahaman 

sebuah karya seseorang.
1
 Penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
2
 

2. Persediaan merupakan aset termahal dari sebuah perusahaan, 

persediaan dapat mewakili 50% dari keseluruhan modal yang 

diinvestasikan.
3
menurut manager diseluruh dunia pengelolaan 

persediaan yang baik sangat penting. Disatu sisi perusahaan 

akan berusaha mengurangi biaya dengan mengurangi jumlah 

persedian. Tatepi disisi yang lain tanpa adanya persediaan 

sebuah perusahaan tidak dapat berjalan dan dapat terhenti 

proses produksinya dan konsumen menjadi kecewa saat 

barang tidak tersedia.  

3. Bahan baku merupakan salah satu unsur penting dalam 

proses produksi, dengan tersedianya bahan baku dalam jumlah 

                                                           
1 Semi Atar, Kritik Sastra, (Bandung: Angkasa, 1988), h. 14 
2 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 43 
3 Jay Render, Heizer, Manajemen Operasi, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 

h 123 
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dan waktu yang tepat akan memperlancar proses produksi 

dalam perusahaan, sehingga diharapkan dengan lancarnya 

proses produksi tersebut dapat menghasilkan produk yang 

sesuai dengan keinginan konsumen baik jumlah dan 

waktunya.
4
  

4. Tenaga kerja dikelompokan menjadi dua yaitu angkatan 

kerja dan bukan angkatan kerja. Yaitu angkatan kerja (labor 

force) besarnya penyediaan tenaga kerja dalam masyarakat 

adalah jumlah orang yang menawarkan jasa untuk produksi.
5
 

Diantaranya sebagian sudah aktif dalam kegiatan 

menghasilkan barang atau jasa, golongan ini disebut golongan 

yang bekerja (employed persons). Golongan yang siap bekerja 

dan sedang berusaha mencari pekerjaan disebut pencari kerja 

atau pengangguran. 

5. Pengembangan Usaha merupakan Usaha atau bisnis 

merupakan kegiatan menghasilkan produk untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harapan 

mendapatkan keuntungan melalui penciptaan nilai dan proses 

transaksi dari kesimpulan tersebut dapat menunjukkan bahwa 

mengembangkan usaha sama artinya mengembangkan 

kegiatan, mengembangkan produk, penjualan pengembangan 

konsumen, meningkatkan laba, serta mengembangkan nilai 

produk manfaat produk serta distribusi produk.
6
 

6. Etika Bisnis Islam Bisnis merupakan suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk 

menyediakan barang dan jasa untuk tujuan memperoleh 

keuntungan. Sedangkan etika adalah komponen pendukung 

terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilaku nya.
7
 

Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu 

kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan 

                                                           
4 Dewi dan Kristato, Akutansi Biaya, (Bogor: Penerbit IN MEDIA, 2017), h 

21 
5 Simanjuntak Payman, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, 

(Jakarta: LP-FEUI, 1985), h 3 
6 Amirullah, dan Imam Hardjanto, Pengantar Bisnis, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2005), h 333 
7 Kadir, Abdul, Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran, (Jakarta: AMZAH, 

2013), h 111  
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meningkatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang Terpuji 

yang harus dipatuhi dan dijalankan.  

Berdasarkan uraian penegasan yang diatas maka penulis 

bermaksud dalam judul penelitian tersebut untuk menganalisis 

bagaimana persediaan bahan baku dan tenaga kerja terhadap 

pengembangan usaha pada pespektif etika bisnis islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan usaha kecil sebagai basis ekonomi 

kerakyatan merupakan salah satu langkah strategi yang perlu 

ditindak lanjuti dengan langkah nyata. Usaha roti di Kota Bandar 

Lampung tidak terlepas dari setiap perusahaan harus mengadakan 

persediaan bahan baku, karena tanpa adanya persediaan bahan 

baku akan mengakibatkan terganggunya proses produksi dan 

pengusaha akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan 

yang seharusnya didapatkan.  

Persediaan bahan baku yang ada pada setiap perusahaan 

tentunya berbeda-beda dari segi jumlah maupun jenisnya hal ini 

dikarenakan tergantung pada skala produksi dan produk apa yang 

akan dihasilkan. Persediaan bahan baku penting untuk mendukung 

kelancaran proses produksi dan penjualan untuk itu persediaan 

tidak boleh kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Jika pasokan 

bahan baku tersendat atau kosong maka aktivitas produksi akan 

terganggu ataupun bisa terhenti. Terganggunya proses produksi 

akan berpengaruh terhadap jumlah output atau jumlah produk 

yang dihasilkan, maka hal ini tentu akan berpengaruh pada tingkat 

penjualan dimana perusahaan tidak mampu untuk memenuhi 

permintaan konsumen. Untuk itu jumlah persediaan bahan baku 

yang diperlukan harus cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu 

sedikit. Jika jumlahnya terlalu besar, maka akan membebani 

perusahaan dalam bentuk biaya. Jika persediaan bahan baku 

terlalu sedikit akan berpengaruh pada kelancaran aktivitas 

produksi. Untuk itu perusahaan harus mengetahui berapa jumlah 

dan kapan bahan baku dipesan agar ongkos simpan dan ongkos 

pesan dapat minimal. 



 

 
 

4 

Tujuan utama dalam usaha menghasilkan tingkat laba 

yang maksimal merupakan hal yang paling penting dalam suatu 

perusahaan. Laba dapat memeberikan suatu manfaat yang 

ekonomis yang tinggi bagi perusahaan sebagai alat untuk 

menunjang kegiatan oprasional perusahaan, agar perusahaan dapat 

menjalankan kegiatanya secara terus menerus dan 

berkesinambungan (going concern). Tujuan tersebut dapat 

tercapai maka semua kegiatan yang berlangsung dalam 

perusahaan serta fungsi harus berjalan baik dan terkontrol. Selain 

itu, laba juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dalam usaha 

menghasilkan laba selalu di barengi dengan pengorbanan 

sejumlah sumber daya yaitu biaya. 

Dalam usaha toko roti dan kue diLampung sangat 

berkembang pesat, salah satu toko roti dan kue yang paling 

banyak peminatnya yaitu Jaya Bakery, peneliti sangat tertarik 

dengan hal ini sebab toko roti dan kue di Jaya Bakery memiliki 

harga yang sangat terjangkau. Mulai dari kalangan atas hingga 

bawah pun semua bisa mencoba roti dan kue ini. Berikut 

merupakan usaha toko roti dan kue lainnya di provinsi Lampung 

terkhususnya di Kota Bandar Lampung: 

 

Tabel 1.1 Toko Roti di Bandar Lampung 

Nama Toko Alamat 

Yussy Akmal Jl. ZA Pagar Alam 

 

Yummy Pay Jl Kimaja Way Halim 

 

La Kita Jl Kyai Maja Kedaton 

 

Si Oemar Jl Harapan Jaya Sukarame 

 

Holland Bakery  Jl Monginsidi Gotong Royong 

 

Jaya Bakery  Jl ZA Pagar Alam 

 

Shereen Cake Jl Jenderal Sudirman  
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Jon’s  Jl Jenderal Sudirman 

 

Banana Foster  Jl ZA Pagar Alam 

 

 

 Banyaknya usaha sejenis ini, Jaya Bakery harus terus 

meningkatkan kualitasnya untuk menjaga cita rasa dari toko kue 

dan roti ini agar dapat berkembang usahanya. CV Jaya Bakery 

adalah usaha dibidang industri makanan yang melayani 

pemesanan roti dan kue lainnya baik satuan maupun borongan. 

CV Jaya Bakery memiliki beberapa pelanggan tetap yang 

biasanya memesan setiap satu tahun sekali. Dalam masa pandemic 

covid-19 ini Jaya Bakery mengalami penurunan produksi yang 

membuat keadaan industry ini tidak stabil sehingga sistem 

manajemen sangat terganggu. 

Dalam perindustrian ini CV Jaya Bakery sudah berdiri 

sejak 1997 yang dimulai hanya sebatas menitipkan dari warung ke 

warung saja. Peneliti memilih CV Jaya Bakery ini karena dari 

proses penentuan persediaan bahan bakunya menggunakan 

metode manual saja. Perkembangan CV Jaya Bakery ini tidak 

terlepas dari konsistensi dalam memuaskan pelanggan terutama 

dalam kualitas cita rasa. Hal ini dikarenakan dengan kualitas rasa 

dan harga yang terjangkau memberikan dampak positip terhadap 

keberlangsungan perusahaan. Dengan kualitas rasa dan harga yang 

terjangkau akan membuat konsumen dapat menciptakan loyalitas 

konsumen terhadap suatu produk. Maka dari itu suatu perusahaan 

diharapkan dapat melakukan pengendalian terhadap kualitas yang 

baik agar konsumen merasa percaya dan peningkatan penjualan 

semakin baik. Karena ketika konsumen merasa tidak puas hal ini 

akan meragukan konsumen terhadap kualitas produk selanjutnya 

dan tidak kembali menjadi konsumen tetap. 

Selain menciptakan pengendalian kualitas rasa dalam 

usaha juga harus memperhatikan pengendalian persediaan bahan 

baku yang digunakan. Dimana masalah persediaan bahan baku 

dapat menjadi kendala karena bahan baku yang dapat kosong 
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sewaktu-waktu sehingga terkadang tidak ada pilihan lain selain 

menggunakan bahan baku pengganti dari pada harus 

menghentikan kegiatan proses produksinya dengan resiko yang 

bisa saja dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan 

karena bahan yang digunakan berbeda dari bahan yang biasa 

dipakai. Serta jika penggunaan bahan baku yang disimpen terlalu 

lama akan menyebabkan rusaknya cita rasa pada roti tersebut. 

Berikut merupakan hasil dari Observasi Bahan Baku yang 

digunakan untuk proses produksi dilapangan adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.2 Volume Pemakaian Bahan Baku 

Tepung TeriguTahun 2021
8
 

Bulan Jumlah 

Persediaan 

Bahan 

Baku (Kg) 

Jumlah 

Pemakaian 

Bahan 

Baku (Kg) 

Bahan 

Tersisa 

Jumlah 

Produksi 

Januari  3100 kg 3100 kg 0 kg 31.000 pcs 

Febuari  3000 kg 2995 kg 5 kg 29.950 pcs 

Maret  2995 kg 2994 kg 1 kg 29.940 pcs 

April  2990 kg 2988 kg 2 kg 29.880 pcs 

Mei  3000 kg 3000 kg 0 kg 30.000 pcs 

Juni  2985 kg 2980 kg 5 kg 29.800 pcs 

Juli 3200 kg 3195 kg  5 kg 31.950 pcs 

Agustus 3300 kg 3298 kg 2 kg 32.980 pcs 

September 3135 kg 3133 kg 2 kg 31.330 pcs 

Oktober 3220 kg 3219 kg 1 kg 32.190 pcs 

November 3180 kg 3172 kg 8 kg 31.720 pcs 

Desember 3152 kg 3147 kg 5 kg 31.470 pcs 

Total 37. 257 kg 37. 221 kg 36 kg 372.210 pcs 

 

                                                           
8 Erfan, Accounting, wawancara dengan penulis, CV. Jaya Bakery Royal 

Bandar Lampung 2022 
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Dari tabel diatas dijelaskan bahwa, pembelian bahan baku 

tepung terigu sangat berbeda-beda tiap bulannya hal ini 

dikarenakan menyesuaikan antara tingkat permintaan dengan 

produksi. Bahan baku tepung terigu ini diperoleh dari tiga 

pemasok yang berada di Lampung dan ada yang berada di luar 

Lampung yaitu dari Jakarta. Rata-rata kebutuhan bahan baku 

pembuatan roti dalam sebulan kurang lebih adalah 300 sampai 

350 karung tepung terigu. Pembelian ini dilakukan sebanyak dua 

kali dalam sebulan. Bagian produksi akan membeli kembali bahan 

baku jika sudah tersisa 5 karung. Untuk dua kali pembelian CV 

Jaya Bakery membeli sebanyak 300 karung tepung terigu dengan 

berat 25 kg setiap karungnya pada setiap pembelian. Untuk 

menghasilkan sebuah roti dan kue CV Jaya Bakery memerlukan 1 

kg tepung terigu untuk menghasilkan 10 pcs roti dan bolu gulung. 

Perusahaan ini tidak memakai metode untuk melakukan 

persediaan bahan baku, bahan baku yang pertama masuk ke toko 

adalah bahan baku yang pertama kali akan digunakan terlebih 

dahulu. Pemakaian bahan baku dapat mengalami kenaikan atau 

penurunan. Salah satu penyebab penurunan pemakaian bahan 

baku adalah apabila terjadi penurunan penjualan sedangkan 

pemakaian bahan baku dapat mengalami kenaikan jika terjadi 

kenaikan penjualan dan ada permintaan musiman seperti pada saat 

hari raya dan tahun baru, sehingga CV Jaya Bakery akan 

memproduksi lebih banyak roti. Berdasarkan tabel diatas 

menyatakan bahwa CV Jaya Bakery dalam sehari mampu 

memproduksi kurang lebih 30.000 pcs. Selain pada persediaan 

bahan baku yang mengalami permasalahan, CV Jaya Bakery juga 

mengalami permasalahan terkait SDMnya dimana ketika 

persediaan tersebut telah siap namun tenaga kerja pada CV Jaya 

Bakery mengalami permasalahan yaitu ketidak hadirannya 

karyawan untuk bekerja berikut merupakan tenaga kerja pada CV 

Jaya Bakery yaitu: 
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Tabel 1.3 Jam Kerja Produksi Tahun 2021
9
 

PERIODE 

(Bulanan) 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Jumlah  

Hari 

Kerja 

Jam 

Proses 

Acktual 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja Tidak 

hadir  

Januari  83 6 498 16 

Febuari  83 6 498 20 

Maret  83 6 498 17 

April  83 6 498 10 

Mei  83 6 498 5 

Juni  83 6 498 13 

Juli  83 6 498 11 

Agustus  83 6 498 13 

September 83 6 498 9 

Oktober 83 6 498 7 

November  83 6 498 0 

Desember  83 6 498 5 

 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa ketidak 

hadiran karyawan pada CV Jaya Bakery sering terjadi, hal ini 

dapat menghambat proses produksi. Pada bulan Febuari terdapat 

banyak karyawan yang tidak hadir, karena pada tahun ini masa 

pandemi sangat menyerang yang mengakibatkan karyawan sakit 

dan tidak dapat bekerja. Jika hanya satu atau dua orang yang tidak 

hadir, perusahaan mampu menggantikannya dengan karyawan 

lain. Jika banyak yang tidak hadir maka perusahaan tidak dapat 

melakukan proses produksinya dan tidak ada keseimbangan antara 

persediaan bahan baku yang telah disediakan pada CV Jaya 

Bakery. Dan tenaga kerja yang sedikit tidak bisa untuk 

memproduksi persediaan bahan baku yang terlalu banyak. Hal ini 

akan mengakibatkan hasil produksi yang tidak sesuai dengan 

target pada CV Jaya Bakery Lampung. 

                                                           
9 Erfan, Accounting, wawancara dengan penulis, CV. Jaya Bakery Royal 

Bandar Lampung 2022 
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Dalam etika bisnis islam mengenai jual beli ini sangat 

penting untuk dipraktikan dalam bisnis adalah tentang kejujuran. 

Karena tanpa adanya sikap kejujuran, maka bisnis akan sulit untuk 

maju dan berkembang ditengah ketatnya persaingan. Dalam islam 

telah mengatur nilai-nilai etika yang berbasis kepada moralitas, 

sosial dan dihubungkan ke dalam nilai spiritual yang menjadi 

tjuan pencapaian seseorang sehingga pada dasarnya tiap-tiap 

manusia akan selalu mematuhi aturannya demi keseimbangan dan 

kemaslahatan yang menjadi tujuan pencapaian sesorang dalam 

melakukan bisnis.  

 

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT 

berfirman: 

                           

                   

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil 

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui.”(QS.Al-Baqarah/2:188) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah dalam berbisnis 

tidak boleh dengan cara yang bathil, bathil yang dimaksud adalah 

mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak 

direstui pemiliknya. Atau membelanjakan harta bukan pada 

tempatnya. Larangan tersebut ialah tidak merugikan pihak lain 

dalam menginginkan hartanya seperti mempersengketa harta 

kehadapan hakim dengan tujuan memakan sebagian dari pada 

harta benda orang lain.  

Dalam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk 

dikonsumsi sendiri atau dijual dipasar, tetapi setiap kegiatan 

produksi harus mewujudkan fungsi sosial, dalam ekonomis bisnis 

islam terdapat keyakinan adanya Allah SWT sehingga peran dan 
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kepemilikannya dalam ekonomi bisnis islam dipegang oleh Allah. 

Sehingga mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. 

Proses produksi merupakan serangkaian kegiatan untuk 

menghasilkan barang bukan hanya sekedar untuk individu 

melainkan untuk masyarakat agar mencapai kemaslahatan. 

Serangkaian tersebut dilakukan dengan tuntunan Allah dan Rasul 

serta kebebasan mengelola berbagai macam yang ada di muka 

bumi diberi kewenangan kepada manusia untuk mengelolah 

dengan baik.  

 

C. Fokus dan Sub Fokus 

Fokus penelitian merupakan suatu penentu konsentrasi sebagai 

pedoman arah suatu penelitian dalam ipaya mengumpulkan data 

mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan 

pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut 

benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping itu 

juga focus penelitian juga merupakan batas ruang dalam 

pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak 

terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam 

pengembangan pembahasan. 

Dengan demikian focus sang peneliti akan menganalisis 

persediaan bahan baku dan tenaga kerja terhadap pengembangan 

usaha pada perpektif etika bisnis islam dan terdapat kendala 

didalamnya. Dari focus ini dibagi menjadi 4 (empat) sub focus 

penelitian yaitu: 

1. CV Jaya bakery sebagai penunjang dalam pengembangan 

usaha 

2. Tenaga kerja CV Jaya Bakery dalam pengembangan usaha 

3. Mengoptimalisasi bahan baku dalam pengembangan usaha 

4. Supplier bahan baku pada pengembangan usaha CV Jaya 

Bakery dan solusi-solusi yang digunakan untuk mengatasi 

supplier bahan baku 
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Mengoptimalkan Pesediaan Bahan Baku yang 

Tepat dalam Pengembangan Usaha CV Jaya Bakery Lampung? 

2. Bagaimana Produktivitas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan 

Pengembangan Usaha CV Jaya Bakery Lampung? 

3. Bagaimana Persediaan Bahan Baku dan Tenaga Kerja dalam 

Perspektif Etika Bisnis Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk Menjelaskan Cara Mengoptimalkan Bahan Baku dalam 

Pengembangan Usaha di CV Jaya Bakery Lampung. 

2. Untuk Menjelaskan Produktivitas Tenaga Kerja dalam 

Pengembangan Usaha di CV Jaya Bakery Lampung. 

3. Untuk Menjelaskan Pandangan Etika Bisnis dalam Islam 

Mengenai Analisis Persediaan Bahan Baku dan Tenaga Kerja. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, manfaat yang dapat diambil 

dari penelitian ini diantara lain: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang bermanfaat bagi bidang keilmuan manajemen. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi rujukan 

guna penelitian selanjutnya. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi semua pelaku usaha dalam memberikan 

pengalaman dan kesan yang baik kepada konsumen 

sehingga memperoleh respon dan penilaian yang baik guna 

menunjang keberlanjutan usaha.  
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2. Secara Praktis 

a. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan pola 

piker yang dinamis lalu meluangkan dalam bentuk karya 

ilmiah. Menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam mendukung penelitian yang dilakukan pada Jaya 

Bakery Kota Bandar Lampung, maka ada beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu 

bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil 

analisis yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian yang 

relevan menurut penelitian terdahulu. 

1. Penelitian dengan judul Pengaruh pengendalian persediaan 

bahan baku terhadap proses produksi produk montea pada PT. 

Triteguh Manunggal Sejati. Terbit di Jurnal Ekonomi Balance 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Volume 14 No 9 Tahun 2018. 

Hasil uji regresi linear sederhana diperoleh Y= 8,461+ 768, 

yang berarti bahwa nilai konstanta sebesar 8,461 dengan 

koefisien regresi 768 yang menyatakan arah pengaruh variabel 

X terhadap Y bernilai positif dan nilai sig0,004<0,05 yang 

berarti bahwa pengendalian persediaan bahan baku 

berpengaruh signifikan terhadap proses produksi produk 

mountea pada PT. Triteguh Manunggal Sejati Kabupaten 

Gowa. Adapun pengaruh variabel pengendalian persediaan 

bahan baku terhadap proses produksi ialah sebesar 60% 

sedangkan sisanya 40% dipengaruhi oleh objek lain. Penelitian 

ini menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana.
10

 

Persamaan: Menggunakan variabel  bebas yaitu persediaan 

bahan baku dan variabel terikat yaitu terhadap pengembangan 

usaha.   

Perbedaan: Yang berbeda dari penelitian yang akan dilakukan 

adalah Pada perspektif etika bisnis islam dan Metode yang 

digunakan menggunakan metode kualitatif. 

                                                           
10 Muh, Ramli, Pengaruh Pengendalian Persediaan Bahan Baku Terhadap 

Proses Produksi Produk Montea, (Makassar: Jurnal, 2018) 
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Hasil: Berdasarkan hasil uji regresi linear menentukan bahwa 

variabel x dan y bernilai positip yang berarti pengendalian 

persediaan bahan baku berpengaruh signifikan terhadap proses 

produksi. 

2. Penelitian dengan judul Pengaruh pengendalian kualitas bahan 

baku dan pengendalian kualitas proses produksi terhadap 

kuantitas produk cacat dan dampaknya pada biaya kualitas 

(Cost of Quality). Terbit di Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis 

Vol 8 No 2 September 2017. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pengendalian kualitas bahan baku dan pengendalian 

kualitas proses produksi memiliki pengaruh negatif terhadap 

kuantitas produk cacat begitu pula terhadap biaya kualitas 

sedangkan kualitas produk cacat memili pengaruh positif 

terhadap biaya kualitas. Analisis data menggunakan analisis 

jalur (path analysis).
11

 

Persamaan: Menggunakan variabel  bebas yaitu  persediaan 

bahan baku. 

Perbedaan: Yang berbeda dari penelitian yang akan dilakukan 

adalah Pada perspektif etika bisnis islam. 

Hasil: Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis jalur 

(Path analysis) penelitian bahwa pengendalian kualitas bahan 

baku dan proses produksi memiliki pengaruh negative terhadap 

kuantitas produk cacat. 

3. Pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten. Hal ini mendukung 

baik secara teori maupun kenyataannya yang sebenarnya 

bahwa pada usaha pembuatan pangsit jumlah modal dan 

jumlah tenaga kerja berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap keuntungan, sedangkan variabel jam kerja dan merek 

dagang secara parsial dengan tingkat signifikan 5% dalam 

penelitian ini ternyata tidak berpengaruh secara signifikan 

                                                           
11 Midian Immanuel Sihombing dan Sumartini, Pengaruh pengendalian 

kualitas bahan baku dan pengendalian kualitas proses produksi terhadap kuantitas 

produk cacat dan dampaknya pada biaya kualitas (Cost of Quality), (Bandung: 

Jurnal, 2017) 
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terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit di Kabupaten 

Klaten.
12

  

Persamaan: Menggunakan variabel  bebas yaitu tenaga kerja,  

serta variabel terikat pada pengembangan  usaha.   

Perbedaan: Yang berbeda dari penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada metode yang akan diteliti. 

Hasil: Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa tenaga kerja 

berpengaruh 5% signifikan terhadap keuntungan usaha. 

4. Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja dan Bahan Baku 

Terhadap Keuntungan pada Pengusaha Batik di Kampung 

Batik Kauman Surakarta” variabel independennya modal, 

tenaga kerja, bahan baku, teknik sampel yang digunakan 

dengan menggunakan metode Slovin. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari hasil regresi untuk variabel modal 

(XI) dan variabel bahan baku (X3) mempunyai pengaruh 

terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh pengusaha batik, 

sedangkan variabel upah tenaga kerja tidak mempunyai 

pengaruh terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh 

pengusaha batik, dan dari ketiga variabel tersebut faktor bahan 

baku yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

tingkat keuntungan pengusaha batik di Kampung Batik 

Kauman.
13

  

Persamaan: Menggunakan variabel bebas yaitu persediaan 

bahan baku, dan tenaga kerja, dan menggunakan  metode 

analisis. 

Perbedaan: Yang berbeda dari penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada objek penelitiannya. Serta pada variabel 

independen. 

Hasil: Berdasarkan hasil penelitian tenaga kerja berpengaruh 

sangat besar terhadap keuntungan pada usaha batik. 

5. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keuntungan Usaha 

Pada Klaster Industri Pengolahan Kopi di Kabupaten 

                                                           
12 Irham, Analisis Modal dan Sumber Daya Manusia terhadap pendapatan 

pengusaha, (Jawa Tengah: Skripsi, 2017) 
13  Andita Dian Puspitasari, Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja dan 

Bahan Baku Terhadap Keuntungan pada Pengusaha Batik di Kampung Batik 

Kauman, (Surakarta: Skripsi, 2015) 
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Temanggung” variabel independen yang digunakan modal 

usaha, pengalaman usaha, tenaga kerja, tingkat pendidikan, 

kemitraan usaha, teknologi, dan jangkauan pemasaran, teknik 

sampel yang digunakan pemilihan secara acak (random), hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal usaha, 

pengalaman usaha, teknologi, dan jangkauan pemasaran secara 

bersama-sama mempengaruhi keuntungan usaha pada tingkat 

signifikan 10% , berdasarkan uji beda dua rerata terdapat 

perbedaan produksi, biaya, dan keuntungan usaha pada klaster 

industri pengolahan kopi di Kabupaten Temanggung.
14

  

Persamaan: Menggunakan variabel  terikat yaitu dalam  

pengembangan usaha dan variabel bebas yaitu  tenaga kerja, 

dan menggunakan  metode analisis. 

Perbedaan: Yang berbeda dari penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada objek dari penelitian tersebut. Hasil: Berdasarkan 

hasil penelitian tenaga kerja berpengaruh 10%signifikan  

terhadap keuntungan usaha. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode  melakukan 

observasi langsung dan wawancara serta mengumpulkan data 

berupa dokumen yang berkaitan dengan persediaan. Yang 

bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan 

akurat mengenai sistim pengendalian persediaan bahan baku. 

 Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu: penelitian yang bersifat 

memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

lengkap terhadap suatu yang akan diteliti. Sifat penelitian ini 

untuk menggambarkan atau mengangkat data sesuai dengan 

keadaan yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif ini 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, 

                                                           
14 Thithut Laksono Handito, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Keuntungan Usaha Pada Klaster Industri Pengolahan Kopi di Kabupaten 

Temanggung, (Jawa Tengah: Skripsi, 2011) 
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memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang ada dan 

sedang terjadi.
15

 

2. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di CV Jaya Bakery Kota Bandar 

Lampung. Penelitian ini akan dilakukan setiap hari 

dikarenakan untuk melihat seberapa optimalnya Persediaan 

Bahan baku per harinya. Objek penelitian ini beralamatkan di 

Jalan, Pulau Damar No 69, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, 

Kota   Bandar Lampung. 

3. Sumber Data 

 Penulis memperoleh data dari dua sumber agar memperoleh 

hasil yang lengkap, tepat dan benar yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Metode pengumpulan data yang diperoleh langsung 

dengan cara survey lapangan secara wawancara penelitian 

dengan narasumber. Data diperoleh melalui hasil 

wawancara dari hasil penelitian lapangan dengan piha-pihak 

terkait seperti karyawan CV Jaya Bakery. 

b. Sumber Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data berupa riset yaitu, 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca 

buku, jurnal, data badan pusat statistic dan sumber-sumber 

lainnya yang berkaitan dengan judul.  

4. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Populasi 

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang 

hendak dikenai hasil penelitian. Kelompok subjek ini harus 

memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik bersama 

yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain. 

Selain itu, populasi diartikan sebagai keseluruhan objek 

penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-

benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang 

menjadi objek penelitian.
16

 Adapun yang menjadi populasi 

                                                           
15  Rony Kountur, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h 43 
16 Safari, Imam Asyaari, Suatu Pendekatan Praktis Metodologi dan Sosial, 

(Surabaya: Usaha Sosial, 1981), h 69 
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dalam penelitian ini adalah CV Jaya Bakery Sukarame, 

Kota Bandar Lampung. 

b. Sampel  

Sampel merupakan bagian populasi yang diambil 

untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang dijadikan 

informan dalam suatu penelitian. Sampel adalah bagian dari 

jumlah karakteristik yang dimiliki pada populasi.
17

 

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan dengan 

teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik pengambilan data dengan pertimbangan 

tertentu.
18

Dalam pemilihan sampel secara purposive pada 

sebuah penelitian akan berpedoman pada syarat-syarat yang 

harus dipenuhi sebagai berikut: 

1)  Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri,  

sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan 

ciri-ciri pokok populasi. 

2) Subjek yang digunakan sebagai sampel harus benar-

benar merupakan subjek yang paling banyak 

mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan 

cermat didalam studi pendahuluan. 

Purposive sampling yaitu suatu cara pemilihan sejumlah 

elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, 

dimana pemilihan dilakukan berdasarkan keputusan 

terhadap populasi yang memenuhi kriteria yaitu; 

1) Merupakan karyawan CV Jaya Bakery yang mengetahui 

secara detail terkait persediaan bahan baku. 

2) Merupakan pelaku karyawan CV Jaya Bakery khususnya 

Baker. 

3) Bersedia menjadi subjek penelitian. 

 Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada 

karyawan CV Jaya Bakery dengan jumlah 30 karyawan. 

Dengan melakukan wawancara kepada penanggung jawab, 

                                                           
17 Sugiyo no, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Afabeta, 2011), h 81 
18 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif 10 ed, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h 218 
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dan sisa dari 29 karyawan menggunakan angket yang diisi 

oleh karyawan CV Jaya Bakery. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara bagaimana 

data mengenai variabel-variabel dalam penelitian dapat 

diperoleh. Pengumpulan data, yaitu prosedur yang amat 

penting dalam penelitian karena data ini akan digunakan 

untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah. 

1) Observasi 

 Observasi penelitian dimulai dengan mencatat, 

menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan 

tentang pelaksanaan dan hasil program yang dilihat dari 

ada  atau tidaknya perkembangan usaha yang dimiliki 

warga belajar. Penelitian ini menggunakan teknik 

observasi nonpartisipan, karena peneliti tidak terlibat 

dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam 

penelitian ini observasi dilakukan untuk melihat 

danmengamati keadaan objek penelitian yaitu keadaan 

lingkungan keluarga- keluarga dalam hal menanamkan 

kedisiplinan anak di masyarakat.
19

 

2) Wawancara 

 Merupakan pertemuan dua orang atau lebih 

yang bertujuan bertukar informasi dan ide melalui Tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.
20

 Metode wawancara dalam konteks 

ini berarti proses memperoleh suatu data dengan 

melakukan komunikasi langsung dengan responden 

penelitian.
21

 

 

                                                           
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 

h 204 
20 Sugiono, Memahami penelitian kualitatif (Bandung: ALFABETA, 2014), 

h 6 
21 Supardi, Manajemen Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII 

Press, 2005), h 121 
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3) Dokumentasi  

Adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-

dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang 

lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu 

cara yang dapat dapat dilakukan penelitian kualitatif 

untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek 

melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang 

ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang 

bersangkutan.
22
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22 Haris Hendiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 143 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Manjemen Operasi 

a. Pengertian Manajemen Operasi 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya 

mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur 

berdasarkan urutan sesuai dari dari fungsi-fungsi manajemen 

itu. Dengan demikian, manajemen merupakan suatu proses 

untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen 

sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
23

  

Kegiatan operasi dan produksi pada hakikatnya sudah 

dilakukan setiap orang sejak  lama sebagai upaya 

memenuhi kebutuhannya. Eksistensi dari ilmu pengetahuan 

secara bertahap dan konsisten telah memberikan sumbangsih 

yang besar bagi kemajuan dibidang industri khususnya 

dibidang manajemen produksi dan operasi. Manajemen 

operasi akan terus berkembang dengan adanya sumbangsih 

dari disiplin ilmu, teknik industri dan sains manejmen. 

Tentunya bidang-bidang ini berkontribusi bagi peningkatan 

produktivitas operasi.  

 

b. Klasifikasi Manajemen Operasi 

1) Fokus pada Biaya  

   Fokus biaya terdiri dari tiga klasifikasi 

perkembanganya yaitu   konsep awal, masa pengelolaan 

secara ilmiah dan masa produksi masal. 

2) Fokus pada Kualitas 

     Fokus pada kualitas berlangsung sekitar tahun 1980-

1995. Pada masa ini sebuah pradigma memanfaatkan 

strategi pemanufakturan yang berfokus pada kualitas 

                                                           
23Malayu, Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), h 9 
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sebagai senjata persaingan. Sistem produksi ketepaan 

waktu (just in time), pengendaliian kualitas secara 

menyeluruh (total quality control) dan otomatisasi 

produksi diperkenalakan oleh Taichi Ohno, W.E, Deming 

dan J.M Juran. Keberadaan manejmen mutu sebagai bukti 

perhatian manejemen produksi dan operasi terhadap 

kualitas. Kondisi demikian secara massif merombak 

tatanan proses produski dan bisnis yang ada sebeleumnya 

dengan kualitas sebagai fokusnya. 

3) Fokus pada Kostumisasi  

 Proses otomitisasi produksi secara terkomputerisasi 

yang terjadi pada masa produksi ketat ( fokus kualitas ) 

membawa kemajuan hingga saat ini. Sejarah 

perkembangan manajemen operasi kini sudah memasuki 

Fase Kostumisasi. Sejak tahun 1995 sampai dengan 

2000an,  Bisnis dan produksi berada pada Vase ke 

kostumisasi massal ditandai dengan Globalisasi, internet, 

perencanaan sumber daya perusahaan, organisasi 

pembelajaran, penetapan standar kualitas internasional, 

penjadwalan terbatas, Manajemen rantai pasokan, 

kostumisasi massal, Memproduksi sesuai pesanan. 

Kostumisasi massal pada umumnya berbeda dengan 

produksi massal. Jika pada produksi massal, 

penekanannya terletak pada kuantitas. Di mana 

perusahaan memproduksi secara serentak tanpa 

memperhatikan permintaan pasar. Sedangkan kostumisasi 

massal titik berat berada pada memanfaatkan teknologi 

manufaktur untuk menghasilkan produk sesuai dengan 

kebutuhan pasar melalui strategi diferensiasi dan 

berada.
24

 

 

c. Strategi Manajemen Operasi 

 Manajemen operasi bertujuan mengatur operasi bisnis 

milik perusahaan (Bahan mentah, tenaga kerja, mesin, 

dan kelengkapan) sehingga proses produksi berlangsung 

                                                           
24 Rusdiana, Manajemen Operasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h 17 
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efektif dan efisien.
25

 Berikut ini lima manfaat 

operasional. 

1) Peningkatan efisien  

Salah satu tujuan yang paling penting adalah 

efisiensi. Peningkatan efisiensi dalam produk 

digunakan untuk mencapai tujuan sesuai visi misi 

perusahaan tetapi saling berkelanjutan. Namun, selain 

memiliki visi dan misi pengetahuan yang baik akan 

operasional sangat berguna. Tanpa pengetahuan yang 

baik, Menejemen perusahaan tak akan aku capai 

tujuan dengan se efisien.  

2) Peningkatan efektifitas produksi  

Produksi perusahaan sangatlah penting. 

Menejemen operasi dan produksi yang digunakan 

untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Tidak hanya itu peningkatan produktivitas dalam 

bisnis juga dipengaruhi oleh sistem diterapkan. Orang 

orang dalam perusahaan berhasil menerapkan 

produktivitas yang baik perusahaan dapat 

dikendalikan dengan baik sehingga dapat menghindari 

hal hal yang kurang menguntungkan. Bahkan 

produktivitas dapat mempercepat tujuan akhir untuk 

memberikan manfaat dari segi tujuan. 

3) Menekan biaya produksi  

Hemat biaya produksi barang atau jasa dalam 

perusahaan berpengaruh besar terhadap Sisi ekonomis 

perusahaan. Seluruh kegiatan perusahaan tidak boleh 

lepas dari keuangan dan pengeluaran serta pendapatan 

yang dihasilkan selama periode tertentu. 

Pembengkakan biaya produksi bisa berdampak besar 

terhadap sebuah perusahaan bahkan membuat 

perusahaan bangkrut. Karena itu, penerapan 

operasional yang tepat dapat membantu perusahaan 

                                                           
25 Luthfi, Parunduri, Manajemen Operasional, (Jakarta: Yayasan Kita 

Menulis, 2020), h 162 
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melacak pengeluaran dan pendapatan sehingga terjadi 

keseimbangan ekonomis dalam bisnis. 

4) Peningkatan kualitas produksi  

Tidak hanya pada ekonomi dan produktivitas 

perusahaan diwajibkan untuk meningkatkan kualitas 

produk sesuai tujuan pasar dan produk yang sesuai. 

Perusahaan dapat menyelidiki dan melakukan 

serangkaian riset pasar untuk mencari Tahu apa yang 

sedang dibutuhkan oleh pasar. Tidak hanya itu, 

dengan controlling atau mengawasi, produk yang 

dihasilkan diharapkan tetap konsisten dari segi 

kualitas. Produk yang memiliki kualitas tinggi mampu 

meningkatkan pendapatan dan kepercayaan dari 

pelanggan 

5) Pengurangan waktu proses  

Inti dari tujuan ini adalah untuk mengurangi 

waktu dan proses produksi. Dalam produksi barang 

atau jasa, perusahaan pasti mempunyai waktu 

maksimum produksi. Terkadang waktu yang 

digunakan tidak sesuai dan terjadi hal hal yang tidak 

menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena ini 

tujuannya manajemen diperlukan untuk mengontrol 

waktu yang digunakan untuk produksi dan aktivitas 

lain tidak hanya itu, operasional yang akan 

dilaksanakan dengan baik akan bermanfaat untuk 

mengurangi waktu produksi. 

 

d. Fungsi dan Peran Manajemen Operasi 

 Selain memberikan manfaat, Menejemen operasional 

juga memiliki beragam fungsi yang tentunya dapat 

memberikan perusahaan kemampuan untuk bergerak 

lebih efektif. Dikelompokkan berdasarkan tugasnya 

fungsi Manajemen operasi yaitu:
26

 

 

 

                                                           
26 Rusdiana, Manajemen Operasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h 17  
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1) Keuangan  

Keuangan adalah komponen penting untuk 

memastikan bahwa semua keuangan telah 

dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dilaksanakan 

dengan benar untuk memastikan terciptanya 

penciptaan barang dan jasa yang optimal. 

Pemanfaatan keuangan yang tepat akan 

memungkinkan terciptanya suatu produk atau layanan 

yang akan memenuhi kebutuhan konsumen secara 

keseluruhan. 

2) Strategi 

Jika menggunakan strategi dalam manajemen 

operasi, ini mengacu pada tahap perencanaan yang 

dapat membantu melalui sumber daya yang 

dioptimalkan dan mengembangkan keunggulan 

kompetitif atas bisnis lain. Banyak strategi bisnis 

termasuk konfigurasi rantai pasokan, penjualan, 

kapasitas untuk menyimpan uang, dan pemanfaatan 

sumber daya manusia yang optimal. 

3) Operasi fungsi manajemen  

Operasi ini berkaitan dengan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan kontrol 

keseluruhan dari semua kegiatan dalam operasi. Ini 

adalah fungsi utama Menejemen operasi dan secara 

efektif akan membantu dalam mengubah bahan baku 

dan upaya manusia menjadi barang dan layanan yang 

tahan lama yang dapat dimanfaatkan konsumen. 

4) Design produk  

Dengan tersedianya teknologi baru, penjualan 

suatu produk menjadi jauh lebih sederhana. Salah satu 

tugas utama Menejemen operasi adalah untuk 

memastikan bahwa suatu produk dirancang dengan 

baik dan memenuhi tren pasar dan kebutuhan 

konsumen. Konsumen modern lebih mengutamakan 

kualitas daripada kuantitas, oleh karena itu sangat 
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penting untuk mengembangkan produk berkualitas 

yang tahan lama dan berkualitas tinggi. 

5) Manajemen rantai pasok  

Menejemen rantai pasokan melibatkan pengelolaan 

proses produksi dari bahan baku ke produk jadi. Ia 

mengantar segala sesuatu mulai dari produksi, 

pengiriman, distribusi dan pengiriman produk. 

Manajer operasi mengelolaProses rantai pasokan 

dengan mempertahankan kendali manajemen 

persedian, proses produksi, distribusi, penjualan, dan 

sumber pemasok untuk memasok barang barang yang 

dibutuhkan dengan harga yang wajar. Proses rantai 

pasokan yang dikelola dengan baik atau menghasilkan 

proses produksi yang efisien, biaya overhead yang 

rendah, dan pengiriman produk yang tepat waktu 

kepada konsumen. 

6) Mengelola kualitas  

  Manajer mutu memainkan peran penting dalam 

menjual suatu produk. Manajer operasi 

mengalokasikan tugas manajemen mutu untuk Tim 

dan kemudian mengawasi tugas mereka. Manajer 

mengidentifikasi cacat proyek dan memperbaiki 

mereka untuk memastikan kualitas. Untuk ini, sistem 

tertentu digunakan yang mengukur dan menjaga 

kualitas produk. 

7) Mengelola kualitas  

Manajemen mutu memainkan peran penting dalam 

menjual suatu produk. Manajer operasi 

mengalokasikan tugas manajemen mutu untuk Tim 

dan kemudian mengawasi tugas mereka. Manajer 

mengidentifikasi cacat proyek dan memperbaiki 

mereka untuk memastikan kualitas. Untuk ini sistem 

tertentu digunakan yang mengukur dan menjaga 

kualitas produk. 
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8) Perkiraan permintaan  

Berfokus pada kebutuhan pelanggan adalah salah 

satu fungsi utama Menejemen operasi. Manajer 

operasi yang baik memastikan bahwa pelanggan 

mendapatkan nilai layanan terbaik, artinya menerima 

apapun yang mereka inginkan, dan secara cepat dan 

tepat waktu. Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan memiliki konsekuensi termasuk kehilangan 

kepercayaan, hubungan yang rusak, dan publisitas 

negatif. Oleh karena itu manajer operasi yang baik 

mengantisipasi kemungkinan tantangan dan 

menyiapkan tindakan balasan untuk memastikan 

bahwa tidak ada kegagalan operasional yang dapat 

mempengaruhi memenuhi kebutuhan.  

 

e. Indikator Manajemen Operasi 

 Salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis 

adalah dengan menyeimbangkan strategi bisnis dengan 

pengelolaan sebagai berikut:
27

 

1) Quality adalah kualitas yang dapat diterjemahkan 

sebagai upaya membuat produk dengan lebih baik dari 

kondisi sebelumnya atau lebih baik dalam pemenuhan 

spesifikasi. 

2) Cost ditujukan sebagai ukuran biaya yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan suatu proses. Suatu proses 

semakin baik apabila memerlukan biaya lebih murah 

dengan output yang sama. 

3) Delivery/responsif, dimaksudkan sebagai kecepatan 

perusahaan mengantarkan barang dan jasanya kepada 

pelanggan. Suatu proses semakin baik jika dapat 

melakukannya lebih cepat, termasuk ke dalam 

pengertian responsif adalah fleksibilitas perusahaan 

dalam membuat barang dan jasa yang dibutuhkan 

pelanggan. 

                                                           
27 Rusdiana, Manajemen Operasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h 20  
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4) Safety, dimaksudkan untuk menyatakan tingkat 

keamanan dan keselamatan kerja bagi karyawan dan 

diperluas hingga keamanan dampak proses bagi 

lingkungan. Proses yang lebih aman harus terus 

diupayakan dalam perbaikan proses. 

 

2. Persediaan Bahan Baku 

a. Pengertian Persediaan Bahan Baku 

 Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan 

produksi akan memerlukan persedian bahan baku, karena 

dengan tersedianya bahan baku maka diharapkan sebuah 

perusahaan dapat melakukan proses produksi sesuai 

kebutuhan atau permintaan konsumen.  Menurut William 

K.Carter yang diterjemahkan oleh Krista S.E.Ak dalam 

bukunya Akuntansi Biaya mendefinisikan persediaan bahan 

baku langsung sebagai berikut semua biaya bahan baku yang 

membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukan 

secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk.
28

 Dalam 

perusahaan manufaktur, bahan dibedakan menjadi bahan 

baku dan bahan penolong. Bahan baku direct materials 

besarnya penggunaan bahan baku yang dimasukkan kedalam 

proses produksi untuk menghasilkan produk jadi.merupakan 

bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi.  

 Bahan baku ini dapat diidentifikasikan dengan produk 

atau pesanan tertentu dan nilainya relative besar. Biaya yang 

timbul karena pemakaian bahan baku disebut biaya bahan 

baku. Dengan adanya persedian bahan baku yang cukup juga 

diharapkan dapat memperlancar kegiatan produksi 

perusahaan dan dapat menghindari terjadinya kekurangan 

bahan baku. Keterlambatan jadwal pemenuhan produk yang 

dipesan konsumen, dapat merugikan perusahaan dan 

berdampak buruk pada citra perusahaan. Persediaan 

merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi 

perusahaan yang secara kontinu diperoleh, diubah, yang 

kemudian dijual kembali. Sebagian besar dari sumber 

                                                           
28 Wiliam K Carter, Akuntansi Biaya, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h 40 
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sumber perusahaan juga sering dikaitkan di dalam persedian 

yang akan digunakan dalam perusahaan manufaktur. Dengan 

tersedianya persedian maka diharapkan perusahaan dapat 

melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau 

permintaan konsumen. Selain itu dengan adanya persediaan 

yang cukup di gudang juga diharapkan dapat memperlancar 

kegiatan produksi atau pelayanan kepada konsumen. Berikut 

dijelaskan pengertian persedian menurut para ahli 

diantaranya mengemukakan bahwa “ Persedian adalah bahan 

atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk 

memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam 

proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau 

untuk suku cadang dari peralatan atau mesin”.
29

 

  

b. Jenis-jenis Persediaan Bahan Baku 

  Persediaan  Sebagai cadangan bahan mentah yang 

dimiliki oleh perusahaan oleh perusahaan memiliki beberapa 

macam karakteristik yang dibedakan berdasarkan fungsi dan 

kegunaannya. Diketahui bahwa persedian dapat dibedakan 

menurut fungsinya, tetapi perlu diketahui bahwa persedian 

ini merupakan cadangan dan karena itu harus dapat 

digunakan secara efisien. Disamping perbedaan menurut 

fungsi, persedian dapat dibedakan atau dikelompokkan 

menurut jenis dan posisi barang tersebut di dalam urutan 

pengerjaan produk, setiap jenis mempunyai karakteristik 

khususnya tersendiri dan cara pengolahan yang berbeda jenis 

persediaan dapat dibedakan atas: 

1) Perdiaan bahan mentah (raw material), yaitu persedian 

barang barang berwujud seperti baja, kayu, dan 

komponen komponen lainnya yang digunakan dalam 

proses produksi. 

2) Persedian komponen komponen rakitan (Purches 

Part/Components), yaitu persedian barang barang yang 

terdiri dari komponen komponen yang diperoleh dari 

                                                           
29Resiska, Vikaliana, Manajemen Persediaan,  Bandung: Media Sains 

Indonesia, 2020), h 9 
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perusahaan lain, di mana secara langsung dapat di rakit 

menjadi suatu produk. 

3) Persedian bahan pembantu atau Penolong (supplies), 

yaitu Persediaan barang barang yang diperlukan dalam 

proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau 

komponen barang jadi. 

4) Persedian barang dalam proses (work in process), yaitu 

persedian barang barang yang merupakan keluaran dari 

tiap tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah di 

olah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses 

lebih lanjut menjadi barang jadi. 

5) Persedian barang jadi (finished goods), yaitu persedian 

barang barang yang telah selesai diproses atau di olah 

dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirimkan 

kepada pelanggan.
30 

Jenis ini bahan baku dibagi menjadi dua yaitu:
31 

1) Bahan Baku Langsung 

 Bahan baku langsung atau direct material adalah 

semua bahan baku yang merupakan bagian daripada 

barang jadi yang dihasilkan. Biaya dikeluarkan untuk 

membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan 

yang erat dan kesinambungan dengan jumlah barang jadi 

yang dihasilkan. 

2) Bahan baku tidak langsung 

     Adalah bahan yang penting untuk memfasilitasi 

proses produksi tetapi tidak terlihat secara langsung 

dalam proses akhir. 

 

c. Fungsi dan Syarat Persediaan Bahan Baku 

Adapun beberapa fungsi persediaan dalam memenuhi 

kebutuhan perusahaan sebagai berikut : 

                                                           
30 Resiska, Vikaliana, Manajemen Persediaan,  Bandung: Media Sains 

Indonesia, 2020), h 11 
31 Skousen, Stice, Akutansi Keuangan, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h 

89  
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1) Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan 

baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan.  

2) Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak 

baik sehingga harus dikembalikan.  

3) Menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang 

atau inflasi. 

4) Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara 

musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika 

bahan itu tidak tersedia di pasaran. 

5) Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan 

diskon kuantitas. 

6) Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan 

tersedianya barang yang diperlukan.
32

 

Merupakan seluruh salah satu elemen paling aktif dari 

perusahaan yang secara terus menerus diperoleh, 

dimodifikasi dan dijual kembali. Bahan baku adalah seluruh 

bahan produksi yang meliputi semua bahan yang digunakan 

dalam dalam suatu perusahaan, kecuali berbagai macam 

bahan yang secara fisik akan dijadikan satu dengan produk 

yang dihasilkan dari suatu perusahaan.
33

 

Fungsi-fungsi persediaan bahan baku penting artinya 

dalam upaya meningkatkan operasi perusahaan, baik yang 

berupa operasi internal maupun operasi ekternal sehingga 

perusahaan seolah-olah dalam posisi bebas. Fungsi-fungsi 

persediaan adalah: 

1. Fungsi Decoupling 

   Fungsi Decoupling adalah fungsi persediaan yang 

memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan 

pelanggan tanpa tergantung dengan supplier. 

2. Fungsi Economi Lot Sizing 

 Fungsi Economi Lot Sizing adalah fungsi persediaan 

yang perlu mempertimbangkan penghematan atau 

                                                           
32 Herjanto, Eddy, Sains Manajemen – Analisis Kuantitatif untuk 

Pengambilan Keputusan, (Jakarta: Grasindo, 2009), h 111 
33 Assauri, Sofjan, Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi Revisi, 

(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h 120 
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potongan pembeliaan, biaya pengangkutan perunit 

menjadi lebih murah dan sebagainya. 

3. Fungsi Antisipasi 

   Fungsi Antisipasi adalah fungsi persediaan yang 

berfungsi apabila perusahaan menghadapi fluktuasi 

permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan 

berdasarkan pengalaman atas data masa lalu, yaitu 

permintaan musiman.
34

 

Persediaan yang ideal harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut:  

1) Peningkatan layanan terhadap pelanggan, melalui 

pemberian layanan berupa penyediaan bahan atau barang 

yang dibutuhkan pelanggan (service availability).  

2) Penekanan biaya. Persediaan tidak hanya sekedar 

menyediakan bahan atau barang sesuai kebutuhan saja, 

tetapi harus mempertimbangkan hal-hal lain seperti 

ketepatan waktu, ketepatan mutu, biaya yang ekonomis, 

dan ketepatan jumlah.
35

  

  

d. Pemilihan Bahan Baku 

   Dalam setiap perencanaan, pemilihan bahan baku adalah 

faktor utama yang harus diperhatikan, tujuan pemilihan 

bahan baku agar bahan yang digunakan untuk pembuatan 

kue dan roti dapat digunakan seefisien mungkin dalam 

proses penggunaannya. Adapun hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan bahan baku yaitu:
36

 

 

4. Efisiensi Bahan Baku 

Dengan memegang prinsip ekonomi dan 

berlandaskan pada perhitungan-perhitungan yang 

                                                           
34 Freddy, Rangkuti, Manajemen Persediaan . (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), h 56 
35 Siagian, S, Pengaruh Strategi Pengorganisasian Pembelajaran dan 

Kemampuan Berpikir Logis Terhadap Hasil Belajar teknik Digital (Studi Eksperimen 

pada siswa SMK Swasta teladan Medan), Disertasi, (Jakarta: PPs Universitas Negeri 

Jakarta, 2005) h 132 
36 Ibid, h.112 
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memadai, maka diharapkan biaya produksi pada tiap-tiap 

unit kecil. Hal ini dimaksudkan agar hasil produksi dapat 

bersaing dipasaran terhadap produk lainnya dengan 

spesifikasi yang sama 

5. Bahan Mudah Didapat 

Dalam suatu perencanaan apakah produk mudah 

didapatkan atau tidak. Namun walaupun sudah 

direncanakan dengan baik, tetapi tidak didukung pleh 

persediaan dari supplier, maka perencanaan mengalami 

kesulitan dikemudian hari karena terjadi hambatan bahan 

baku tersebut. Terlebih dulu harus memperhatikan 

komponen pengganti bahan baku agar dapat tersedia 

dipasaran. 

6. Spesifikasi Bahan Yang Dipilih 

Pada bagian ini penempatan bahan baku harus sesuai 

dengan fungsi dan kegunaannya. Agar tidak terjadi beban 

yang berlebihan dari bahan yang tidak mampu menerima 

beban tersebut. Dengan demikian perencanaan bahan 

baku yang digunakan harus sesuai dengan fungsi yang 

berbeda antara bagian satu dengan bagian lainnya. 

Dimana fungsi dari masing-masing tersebut saling 

mempengaruhi bagian yang satu dengan bagian lainnya. 

7. Kekuatan Bahan  

Bahan yang digunakan haruslah mengetahui dasar 

kekuatan bahan serta sumber pengadaannya. Mengingat 

pengecekan dan penyesuaian suatu produk kembali 

kepada kekuatan bahan yang digunakan.  

 

e. Indikator Persediaan Bahan Baku 

Adapun indikator persediaan bahan baku yaitu:
37

 

1) Volume produksi selama suatu periode waktu tertentu 

Jumlah atau volume produksi adalah hasil produksi 

yang seharusnya diproduksi oleh suatu perusahaan dalam 

satu periode. Tujuan dari perencanaan volume produksi 

                                                           
37 A.Rusdiana & Moch.Irfan, Sistem Informasi Manajemen, 

(Bandung:Pustaka Setia, 2014), h 341   
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adalah untuk mengatur banyaknya pesanan kerja yang 

datang dari pusat kerja untuk mencapai suatu aliran yang 

sesuai dan seimbang. 

2) Volume minimal bahan baku langsung (safety stock) 

Adalah persediaan minimal bahan baku yang harus 

dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses 

produksi. Persediaan besi ditentukan oleh:  

a) Kebiasaan leveransir menyerahkan bahan baku yang 

dipesan apakah selalu tepat waktu atau tidak. Bila 

leveransir selalu tepat menyerahkan pesanan kita 

maka resiko kehabisan bahan baku relative kecil, 

sehingga persediaan besi tidak perlu terlalu besar. 

Sebaliknya biaya bahan baku yang dipesan, maka 

resiko kehabisan bahan baku relative besar, sehingga 

perlu persediaan besi yang cukup besar pula. 

b) Jumlah bahan baku yang dibeli setiap kali pemesanan.  

Jumlah bahan baku yang dibeli besar berarti 

persediaan rata rata di atas safety stock besar pula, 

sehingga resiko kehabisan bahan baku relative kecil. 

c) Dapat diperkirakan atau tidak kebutuhan bahan baku 

secara tepat. Bagi perusahaan yang dapat 

memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku secara 

tepat, maka resiko kehabisan bahan baku kecil (karena 

bahan baku yang dibutuhkan sudah disediakan 

sepenuhnya). 

d) Perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku 

dan biaya extra karena kehabisan bahan baku. Biaya 

penyimpanan tampak besar daripada biaya extra 

akibat kehabisan bahan baku maka tidak perlu adanya 

persediaan besi yang terlalu besar. 

3) Besarnya pembelian yang ekonomis 

Sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus 

dibeli pada periode mendatang. Ini harus dilakukan bahan 

secara hati-hati terutama dalam hal jumlah dan waktu 

pembelian. Bahan baku yang harus dibeli diperhitungkan 

dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Bahan baku yang 
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harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan 

factor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku. 

Jumlah Pembelian yang Paling Ekonomis (Economical 

Order Quanlitiy/ EOQ). EOQ merupakan jumlah barang 

bahan langsung yang harus dibeli setiap kali dilakuakan 

pembelian sehingga akan menimbulkan biaya yang 

paling rendah akan tetapi tidak akan mengakibatkan 

kekurangan bahan baku langsung.     

4) Taksiran perubahan harga beli bahan baku langsung pada 

waktu yang akan datang 

Penentuan taksiran bahan baku yang dipakai untuk 

menghasilkan sejumlah produk tertentu, perlu dilakukan 

penaksiran kuantitas tiap-tiap bahan baku yang 

dibutuhkan dan taksiran harganya masing-

masing.Penaksiran kuantitas bahan baku yang akan 

dikonsumsi dalam setiap satuan produk didasarkan pada 

spesifikasi teknis, percobaan atau data masa 

lalu.Penaksiran harga bahan baku yang dapat didasarkan 

pada harga kontrak pembelian dalam jangka waktu 

tertentu.Atau jika bahan baku harus dibeli dari waktu ke 

waktu, dan harganya tergantung pada keadaan harga 

pasar.Maka penaksiran harga dapat didasarkan pada 

daftar harga yang dipublikasikan. 

5) Biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku 

langsung 

Biaya penyimpanan merupakan Biaya yang 

dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan 

bahan baku yang telah dibeli. Biaya ini berubah-ubah 

semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan 

maka biaya pemesanan akan semakin besar pula 

misalnya, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya 

perbaikan kerusakan.  

6) Tingkat kecepatan bahan baku langsung menjadi rusak  

Turunnya kualitas pada bahan baku yang digunakan 

apabila disimpan dalam jumlah tertentu. Untuk menjaga 
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persediaan bahan baku secara optimal dengan 

menggunakan biaya total yang minimal. 

 

f. Persediaan Bahan Baku Menurut Pandangan Islam 

Persediaan merupakan bagian utama dalam perusahaan 

khususnya perusahaan dagang dan seringkali merupakan 

perkiraan yang nilainya cukup besar dan melibatkan modal 

kerja yang besar. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, 

perusahaan akan menghadapi resiko dimana pada suatu 

waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para 

pelanggannya. Tentu saja kenyataan ini dapat berakibat 

buruk bagi perusahaan, karena secara tidak langsung 

perusahaan menjadi kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan. 

Dalam hal ini yang meliputi barang-barang milik perusahaan 

dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode waktu 

tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam 

pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan 

baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses 

produksi. Oleh karena itu persediaan sebaiknya dapat 

dikelola dengan baik.
38

 

  Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah 

SWT sebagai Rabb dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan ini 

menjadi pembuka kitab suci umat Islam, dalam ayat:
39 

                           

             

“Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit 

dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-

Nya. Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

                                                           
38 http://Pengendalian Persediaan dan Dampaknya Bagi Perusahaan – 

PengusahaMuslim.com 
39 Muhammad Rofiq, Teori Produksi dalam Islam, Makalah yang 

dipublikasikan, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar, Menganti Gresik 2016, hal 1. 

https://pengusahamuslim.com/4457-pengendalian-persediaan-dan-dampaknya-bagi-perusahaan.html
https://pengusahamuslim.com/4457-pengendalian-persediaan-dan-dampaknya-bagi-perusahaan.html
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terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

berfikir.” (Q.S Al-Jaatsiyah:13).
40

  

    Pada QS Al Jaatsiyah telah menetapkan bahwa manusia 

berperan sebagai khalifah, bumi adalah lapangan dan medan, 

sedang manusia adalah pengelola segala apa yang terhampar di 

muka bumi untuk di maksimalkan fungsi dan kegunaannya. 

Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah pengelola 

resources yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan 

optimal agar kesejahteraan dan keadilan ditegakkan.  

  Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baiknya orang adalah 

orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat. 

Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin dilakukan 

bila seseorang tidak bekerja atau berusaha. Dengan demikian, 

bekerja dan berusaha itu menempati posisi dan peranan yang 

sangat penting dalam Islam.
41

Bagi Islam, memproduksi sesuatu 

bukanlah sekedar untuk mengkonsumsi sendiri atau dijual ke 

pasar. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas 

pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa 

setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi social. 

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi dalam Islam antara 

lain adalah. 

1) Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap 

tahapan produksi.  

2) Mencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi 

polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber 

daya alam.  

3) Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu 

dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan 

yang harus dipenuhi harus dalam prioritas yang ditetapkan 

agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya 

akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan 

keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.  

                                                           
40 Al-Quran Surat Jatsiyah Ayat 13, Al-Quran dan Terjemahnya, 

Mubarokatan Toyyibah, Kudus, 1998, hal. 325 
41  Muhammad Rofiq, Op, Cit, hal. 1 
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4) Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan 

kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki 

berbagai keahlian, kemampuan dan prasarana yang 

memungkinkan terpenuhinya kebutuhan sprituak dan 

material.  

5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas 

spiritual maupun mental dan fisik. 

 

3. Tenaga Kerja (Labour) 

a. Pengertian Tenaga Kerja 

   Kerja sebagai sebuah aktivitas yang menjadikan 

manusia produktif dan bernilai di mata Allah dan rosul nya 

serta di mata masyarakat. Menurut Ibnu khaldun kerja 

merupakan implementasi fungsi kekhalifahannya manusia 

yang diwujudkan dalam menghasilkan suatu nilai tertentu 

yang ditimbulkan dari hasil kerja. Adapun tenaga kerja 

sebagai pelaku dalam aktivitas kerja kini memiliki makna 

yang cukup luas. Dahulu mungkin masih sebatas diartikan 

sebagai modal produksi yang dimanfaatkan dari fisik 

manusia nya saja yang bermanfaat bagi kelangsungan usaha. 

Namun kini tidak hanya mencakup kegiatan fisik yang dapat 

dimanfaatkan dan disebut tenaga kerja melainkan secara 

utuh sumber daya manusia tergolong sebagai tenaga kerja 

karena selain kegiatan fisik yang mencakup kemampuan non 

fisik seperti ide dan kreativitas tujuan utama bekerja adalah 

untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seperti 

kepemilikan yang halal dan tercukupi kebutuhan dasar 

manusia untuk mampu hidup berkelanjutan.       

 Tenaga kerja dikelompokan menjadi dua yaitu 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yaitu angkatan 

kerja (labor force) besarnya penyediaan tenaga kerja dalam 

masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasa 

untuk produksi. Diantaranya sebagian sudah aktif dalam 

kegiatan menghasilkan barang atau jasa, golongan ini 

disebut golongan yang bekerja (employed persons). 
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Golongan yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari 

pekerjaan disebut pencari kerja atau pengangguran
42

  

 Tenaga kerja adalah semua sumber daya manusia 

yang terlibat dalam sebuah pekerjaan. Hal tersebut juga 

ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. Tenaga kerja berasal dari kata tenaga dan kerja. 

Tenaga dapat diartikan sebagai energi yang dikeluarkan oleh 

seseorang atau sesuatu, sedangkan kerja adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk mencari nafkah atau disebut juga mata 

pencaharian. Jadi tenaga kerja adalah orang yang 

mengeluarkan energinya untuk melakukan suatu kegiatan 

untuk mencari nafkah atau mata pencaharian. 

        Adapun pengertian tenaga kerja menurut Moekijat yang 

dikutib oleh Sulistiyani adalah tiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat.
43

 Adapun karyawan itu 

adalah aset utama bagi perusahaan ang menjadi perencana 

dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Sedangkan 

karyawan terdiri dari karyawan tetap dan karyawan 

honorarium. Yang dimaksud dengan karyawan tetap adalah 

orang/pribadi yang bekerja pada pemberi kerja (perusahaan) 

yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu 

secara berkala sedangkan karyawan honor adalah pribadi 

yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian 

waktu kerja, yang menerima atau memperoleh gaji tertentu 

selama batas waktu perjanjian kerja. 

 Faktor produksi yang paling utama yang menentukan 

kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak 

                                                           
42 Simanjuntak P. J, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, 

(Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, 2001) h 97 
43 Moekjiat, Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja, (Bandung: 

Pionir Jaya, 1988), h 112 



 

 
 

40 

ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang 

pandai mengelolanya.
44

 Tenaga kerja adalah faktor yang 

dominan dalam kegiatan produksi, karena tenaga kerja itulah 

yang berperan mengalokasikan dan memanfaatkan faktor 

produksi lain guna menghasilakn suatu output yang 

bermanfaat.
45

 Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia 

kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk 

dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan 

jasa jika ada permintaaan terhadap tenaga mereka dan jika 

mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
46

 Tenga 

kerja merujuk pada kemampuan manusiawi yang dapat 

disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya produksi 

barang-barang dan jasa-jasa.
47

 Sehingga dapat di simpulkan 

bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja 

(berusia 15-64 tahun) atau tiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

b. Spesialisasi Tenaga Kerja 

 Pembagian kerja didasarkan atas konsep yang sangat 

sederhana. Spesialisasi tenaga kerja untuk suatu tugas 

tunggal dapat menghasilkan produktivitas dan efisiensi lebih 

besar dibandingkan dengan banyak tugas untuk seorang 

pekerja. Konsep ini dimaksudkan jika seseorang yang 

mengerjakan tugas terbatas harus ahli pada bidangnya. 

Adapun beberapa faktor spesialisasi tenaga kerja untuk 

meningkatakan keluaran yaitu: 

1) Peningkatan keterampilan para pekerja 

                                                           
44 Mulyadi S, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam  Perspektif 

Pembangunan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h 4 
45 Mulyadi S, Ekonomi Sumber  Daya Manusia dalam  Perspektif 

Pembangunan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h 37 
46 Mulyadi, Subri, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003), h 54 
47 Rosyidi, Suherman, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori 

Ekonomi Mikro dan Makro (Edisi Revisi), (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 

h 112 
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2) Penghematan waktu kerja karena pertukaran pekerjaan 

3) Penambahan peralatan dan mesin 

 

c. Faktor Produktivitas Tenaga Kerja 

 Produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan 

antara hasil yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan 

sumberdaya (masukan) yang dipergunakan per satuan waktu, 

sedangkan faktorfaktor yang mempengaruhi produktivitas 

tenaga kerja terdiri atas tiga bagian, yakni: 
48

 

1) Kualitas dan kemampuan tenaga kerja, yang dapat 

dipengaruhi oleh pendidikan, latihan motivasi kerja, etos 

kerja, sikap mental dan kondisi fisik tenaga kerja.  

2) Sarana pendukung tenaga kerja, mencakup lingkungan 

kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Lingkungan kerja 

meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, sarana 

produksi dan teknologi, sedangkan kesejahteraan tenaga 

kerja tercermin dalam sistem upah dan jaminan sosial.  

3) Supra sarana yang meliputi kebijakan pemerintah. 

 Dalam teori human capital, peningkatan produktivitas 

tenaga kerja dapat dilakukan melalui investasi 

sumberdaya manusia (SDM). Investasi sumberdaya 

manusia dapat dilakukan dalam bentuk  

a) Pendidikan dan latihan 

b) Migrasi; dan  

c) Perbaikan gizi dan kesehatan  

 adapun faktor yang mempengaruhi produktifitas 

tenaga kerja lainnya yaitu
49

 

a) Tingkat Pendidikan 

Faktor pendidikan tenaga kerja terhadap 

produktivitas tenaga kerja. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka akan semakin tinggi produktivitas kerjanya 

                                                           
48 Simanjuntak J, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: FE 

UI, 1985), h 67 
49 M, Utami. Pengaruh Aktivitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Perusahaan 

Dalam Memprediksi Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012). Skripsi, universitas Negeri Padang 



 

 
 

42 

sebab orang tersebut akan memiliki wawasan dan 

pengetahuan yang lebih luas. Begitu pun sebaliknya, 

jika pendidikan seseorang rendah maka wawasan dan 

pengetahuannya juga akan rendah sehingga akan 

berdampak kepada menurunnya produkstivitas kerja. 

Pendidikan tidak hanya akan menambah wawasan dan 

pengetahuan tetapi juga dapat meningkatkan 

keterampilan kerja sehingga akan meningkatkan 

produktivitas kerja. 

b) Usia  

Produktivitas tenaga kerja merupakan barometer 

seberapa jauh pekerja dipergunakan dengan efektif 

dalam suatu proses produksi untuk mencapai output 

yang diharapkan. Salah satu unsur penunjangnya yaitu 

tingkat usia tenaga kerja. Pekerja dengan tingkat usia 

produktif yaitu 15-50 tahun dapat beradaptasi dengan 

cepat dengan tugas yang baru serta mudah memahami 

dan menggunakan teknologi. Namun lain halnya 

dengan pekerja usia non produktif, di mana 

kemampuan fisik yang tentunya semakin berkurang 

dan sulit beradaptasi dengan teknologi, sehingga 

produktivitas kerjanya pun akan menurun. 

c) Pengalaman Kerja 

Di samping faktor tingkat usia, pengalaman kerja 

juga dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. 

Umur karyawan mempunyai pengaruh terhadap 

kemampuan untuk bekerja. Dengan adanya 

pengalaman kerja yang memadai, maka dapat 

menunjukkan tingkat penguasaan tenaga kerja dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga dapat 

dikatakan menjadi ahli atau spesialisasi pada 

bidangnya masing-masing. Berbeda dengan pekerja 

yang kurang pengalaman kerja, akan sulit untuk 

beradaptasi dengan suasana kerja yang baru, 

kemudian cenderung kaku dalam menyelesaikan 

pekerjaan 
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d) Jenis kelamin  

       Jenis kelamin juga merupakan faktor penting yang 

menentukan produktivitas kerja. Pada umumnya 

tingkat produktivitas pekerja laki-laki cenderung lebih 

tinggi dibanding dengan pekerja wanita. Penyebabnya 

antara lain bahwa laki-laki memiliki kekuatan fisik 

yang lebih besar daripada wanita, yang di mana 

tenaga kerja industri kecil lebih banyak mengandalkan 

kekuatan fisik. Selain itu, wanita yang sudah 

berkeluarga cenderung lebih sulit untuk membagi 

waktunya untuk bekerja karena sebagian besar 

waktunya digunakan untuk mengurus rumah tangga. 

 

d. Indikator Tenaga Kerja 

Mengukur tenaga kerja dapat dilihat dari produktivitas 

kerja, maka diperlukan suatu indikator sebagai berikut: 

1) Kuantitas Kerja (Quantity of work) 

 Adalah kuanitas kerja yang dicapai berdasarkan 

syarat-syarat kesesuaian dan kemampuannya yang tinggi 

pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan 

kemajuan serta perkembangan organisasi melalui 

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan secara 

sistematis sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin berkembang pesat. Kualitas kerja 

karyawan adalah seorang pegawai yang memenuhi syarat 

kualitatif yang dituntut oleh pekerjaannya, sehingga 

pekerjaan itu benar-benar dapat diselesaikan.
50

 

2) Kualitas Kerja (Quality of work) 

Kualitas kerja adalah wujud perilaku atau kegiatan 

yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

atau tujuan yang dicapai secara efektif dan efisien. 

Adapun indikator dari kualitas kerja karyawan yaitu
51
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a) Potensi diri, merupakan kemampuan, kekuatan, baik 

yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, 

yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya 

terlihat atau dipergunakan secara maksimal. 

b) Hasil kerja optimal, harus dimiliki oleh seorang 

pegawai, pegawai  kerjanya yang terbaik, salah 

satunya dapat dilihat dari  kerja dan kuantitas kerja. 

Antusiasme, merupakan suatu sikap dimana seorang 

pegawai melakukan kepedulian terhadap pekerjaannya 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan 

yaitu kehadiran, pelaksanaan tugas motivasi kerja, 

komitmen kerja. 

c) Proses kerja, merupakan suatu tahapan penting 

dimana pegawai menjalankan tugas dan perannya 

dalam suatu organisasi, melalui proses kerja ini 

kinerja karyawan dapat dilihat dari kemampuan 

membuat perencanaan kerja, kreatif dalam 

melaksanakan pekerjaan, mengevaluasi tindakan 

kerja, melakukan tindakan perbaikan. 

d) Antusiasme, merupakan suatu sikap dimana 

seorang pegawai melakukan kepedulian terhadap 

pekerjaannya yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pelayanan yaitu kehadiran, 

pelaksanaan tugas motivasi kerja, komitmen 

kerja.
52

 

3) Ketepatan Waktu (Pomptness) 

Yaitu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu 

penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang 

direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk 

selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu 

pada pekerjaan yang lain.  Indikatornya sebagaimana 

yaitu: 

a) Penataan rencana kegiatan/rencana kerja 

b) Ketepatan rencana kerja dengan hasil kerja 
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c) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas
53

 

4) Kemampuan (Capability) 

Yaitu diantara beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang dapat 

diintervensi atau diterapi melalui pendidikan dan 

latihan adalah faktor kemampuan yang dapat 

dikembangkan. Indikator yang digunakan untuk aspek 

kemampuan yaitu: 

a) Kemampuan yang dimiliki 

b) Keterampilan yang dimiliki 

c) Kemampuan memanfaatkan sumber daya atau 

potensi
54

 

5) Komunikasi (Communication)  

Merupakan interaksi yang dilakukan oleh atasan 

kepada bawahan untuk mengemukakan saran dan 

pendapatnya dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. Komunikasi akan menimbulkan kerja sama 

yang lebih baik dan akan terjadi hubungan-hubungan 

yang semakin harmonis diantara pegawai dan para 

atasan yang juga dapat menimbulkan perasaan senasib 

sepenanggungan.Indikator untuk komunikasi 

sebagaimana yaitu: 

a) Komunikasi intern (ke dalam) organisasi 

b) Komunikasi ekstern (ke luar) organisasi 

c) Relasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas
55

 

 

e. Tenaga Kerja Menurut Pandangan Islam 

Sebagaimana diketahui bahwa sistem masyarakat 

Islam bersumber dari Aqidah Islam, yang pelaksanaannya 

dijalankan secara operasional lewat petunjuk syari’at 
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Islam.
56

 Maka dari sini dapat dipahami bahwa sistem 

ketenagakerjaan pun harus bersumber dari sistem tersebut, 

dengan terlebih dahulu dirumuskan dalam bentuk syari’at 

Islam. Hal ini tidak berarti, bahwa setiap individu Islam 

mutlak bersikap pasif dan tidak berusaha memahami sistem 

tersebut, maka setiap individu dan kelompok-kelompok 

tertentu dalam Islam, dapat mengembangkan konsep- konsep 

yang cocok dengan bidang kehidupannya, dengan tetap 

berada pada Aqidah Tauhid.  

Secara rinci istilah tenaga kerja kedalam istilah human 

resource dimana didalamnya terkumpul semua atribut atau 

kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk 

memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan 

jasa.
57

 Definisi ini semakin meluaskan pandangan kita akan 

makna tenaga kerja yang terdapat unsur-unsur yang berada 

didalamnya seperti intelektual, keterampilan, kejujuran, 

ketakwaan, tanggung jawab dan lan-lain. Kerja dan tenaga 

kerja dalam Islam menjadi kewajiban bagi umat yang 

mampu untuk mencapai sebuah kesuksesan bahkan memiliki 

kemuliaan tersendiri hingga telah tertulis didalam Al-

Qur’an. Firman Allah di surah An-Najm ayat 39 tertulis: 

             

  “Dan bahwasanya seorang manusia tiada 

memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”( An-

Najm ayat 39) 

          

 Menurut ayat ini, tidak ada jalan yang mudah menuju 

kesuksesan karena untuk mencapainya dibutuhkan 

perjuangan dan usaha. Kerja keras sebagai bentuk usaha dan 

semakin tinggi usahanya maka semakin tinggi pulalah 

imbalan yang akan diterima. Oleh karena itu dalam Islam 

                                                           
56 Sayyid Qutub, (Judul asli tak tercantumkan), diterjemahkan oleh H.A. 

Mu’thi Nurdin, masyrakat Islam, (Cet. II; Bandung: Yayasan at-Taufik dan PT. al-

Ma’arif, 1978), hal. 118  
57 Suherman, Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori 

Ekonomi Mikro & Makro, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2011), h 155  
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mendorong umatnya yang menjadi tenaga kerja untuk 

meningkatkan kualitas diri baik melalui pendidikan, 

pelatihan keterampilan dan juga peningkatan kualitas diri 

dari sisi moral. 

 Islam memandang kerja sebagai unsur produksi 

didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung 

jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung 

jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta 

yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan 

manusia, sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan 

ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran 

untuk mendapatkan imbalan yang pantas.
58

 Kesatuan dari 

kerja dan tenaga kerja dalam mengelola amanah Allah 

secara bertanggung jawab dan mampu menghasilkan sesuatu 

yang membawa manfaat atau maslahah. Seorang pelaku 

ekonomi yang Islami akan berorientasi mencari maslahah 

maksimum, karenanya mereka tidak hanya 

mempertimbangkan manfaat dari kerja yang dilakukan, 

tetapi juga kandungan berkah yang ada dalam kerja yang 

bersangkutan.  

 Pekerjaan dipandang sebagai bagian dari Ibadah 

sehingga bagaimana manusia dapat memanfaatkan 

kemampuannya seoptimal mungkin guna menghasilkan daya 

hasil yang baik dan mampu memenuhi keseimbangan 

kebutuhan dasar hidupnya dan kehidupan sosialnya.  

 

4. Etika Bisnis dalam pandangan Islam (Business Ethics) 

a. Pengertian Etika Bisnis 

   Istilah etika secara umum merujuk pada baik 

buruknya perilaku manusia. Etika merupakan dasar baik dan 

buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan 

individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika 

bukan hanya larangan-larangan norm  atif, tetapi lebih 

merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi 
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intelegensi manusia. Karena melibatkan kemampuan 

operasionalisasi intelegensi manusia, etika juga disebut 

dengan sistem filsafat, atau filsafat yang mempertanyakan 

praksis manusia berkaitan dengan tanggung jawab dan 

kewajibannya.
59

 Etika Bisnis dapat diartikan sebagai 

pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan 

pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan 

moralitas yang berlaku secara universal dan secara 

ekonomi/sosial, dan pengetrapan norma dan moralitas ini 

menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.
60

  

   Dalam islam etika bisnis merupakan suatu proses dan 

upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang 

selanjutnya melakukan hal yang benar berkenaan dengan 

aktivitas bisnisnya. Konsep umum yang dilakukan terkait 

perilaku moral dan tanggung jawab. Etika bisnis islam ini 

adalah suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan 

dengan kegiatan bisnis suatu kegiatan usaha. Etika bisnis 

islam ini merupakan studi tentang seseorang atau organisasi 

melakukan usaha atau kegiatan bisnis yang saling 

menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.  

 

b. Cara Berperilaku Etis dalam Berbisnis 

1) Jujur dalam menjalankan bisnis  

 Hal ini meliputi seluruh dalam mengelola usaha. 

Contohnya adalah memiliki komitmen untuk 

memproduksi barang yang berkualitas sesuai standar 

yang dijanjikan, serta memenuhi ketentuan secara 

hukum, dan menaati setiap janji yang diberikan kepada 

pembeli. Jujur memiliki pengertian terbuka, yaitu 

kewajiban menyampaikan segala hal yang harus 

diketahui oleh siapa pun, seperti misalnya komposisi 

makanan atau adanya kandungan zat berbahaya. Jujur 

juga termasuk dalam kewajiban membayar pajak. 

                                                           
59 Muhammad, Paradigma, Metodelogi & Aplikasi Ekonomi Syariah, 
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(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 9 



 

 
 

49 

2) Menaati tata nilai 

 Setiap aktivitas bisnis sebenarnya diatur oleh nilai, 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis berlaku 

secara universal dan semuanya wajib untuk ditaati. 

Prinsip saling menguntungkan harus diperhatikan, saling 

menghormati, selalu menyampaikan informasi, mencegah 

kerugian semua pihak, terbuka, adil, Santun, mau 

melayani, dan seterusnya. 

3) Konsisten antara apa yang diucapkan dengan apa yang 

dilakukan.  

 Kita harus bekerja Keras untuk memberi contoh yang 

baik dan selalu bertindak positif. Semua ini akan menjadi 

patokan dalam setiap keputusan yang dibuat. 

 

c. Kaidah-Kaidah Berbisnis Dalam Islam 

1) Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap 

tahapan produksi 

2) Mencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi 

polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber 

daya alam 

3) Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

individu dan masyarakat serta mecapai kemakmuran. 

Kebutuhan yang harus dipenuhi harus dalam prioritas 

yang ditetapkan agama, yaitu terkait dengan kebutuhan 

untuk tegaknya agama/kaidah, terpeliharanya nyawa, akal 

dan keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran 

material. 

4) Produksi dalam islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan 

kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki 

berbagai keahlian, kemampuan dan prasarana yang 

memungkinkan terpenuhi kebutuhan spiritual dan 

material. 

5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik 

kualitas spiritual maupun mental dan fisik. 
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d. Prinsip-Prinsip Berbisnis Dalam Islam 

1) Beriorientasi Pelanggan (Customer Oriented) 

  Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip 

customer oriented, yaitu prinsip bisnis yang selalu 

menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip 

tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta 

amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi 

perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai 

dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat 

merugikan salah satu pihak. 

2) Transparansi 

 Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis 

merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, 

kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. 

Transparansi terhadap kosumen adalah ketika seorang 

produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, 

unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak 

membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip 

kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra 

kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan 

sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak 

menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan 

keuangan, mapuun laporan lain yang relevan. 

3) Persaingan yang Sehat 

  Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan 

segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip 

muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk 

berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa 

persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan 

pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan 

sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Rasululllah SAW 

memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik 

dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur 

dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi 

dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan 

dosa yang harus dijauhi.  
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4) Fairness 

 Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para 

Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari 

muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW 

selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk 

keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang 

lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga 

hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai 

bentuk dari keadilan. Keadilan kepada konsumen dengan 

tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian 

bagi konsumen. Wujud dari keadilan bagi karyawan 

adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak 

mengekploitasinya dan menjaga hak- haknya. 

 

e. Konsep Bisnis Dalam Islam 

 Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan 

segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan 

barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat 

sehari-hari. 
61

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh 

pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara 

mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. 

 Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai 

serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang 

tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya 

(barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara 

perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan 

haram)
62

 

 Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam 

mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki 

tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu 

sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta 
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kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari 

nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan 

berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari 

rizki. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah QS. Al 

Mulk ayat 15 : 

                     

               

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian 

dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali 

setelah) dibangkitka”(QS. Al-Mulk ayat 15) 

  

 Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah 

menganjurkan mengenai kehalalan rizki dan jangan lah 

menafkahkan harta dijalan kemaksiatan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukainya. 

 

f. Larangan Dalam Etika Bisnis Islam 

   Sebagai umat Islam kita boleh berbisnis apa saja 

asalkan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menentang 

syariat. Oleh karena itu ada beberapa bentuk-bentuk dalam 

berbisnis yang dilarang oleh Islam,antara lain sebagai 

berikut:  

1) Pemalsuan dan Penipuan 

 Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena 

dapat menyebabkan kerugian, kezaliman,serta dapat 

menimbulkan permusuhan dan percekcokan. Penipuan 

dalam kualitas, misalnya dengan mencampur barang baik 

dengan yang buruk atau barang yang dijual memiliki 

cacat tapi disembunyikan.Dalam Al-qur’an sangat tidak 

setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Allah 

SWT berfirman dalam (QS: An-Nisaa’ :145) 
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“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) 

pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan 

kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang 

penolongpun bagi mereka.”(QS: An-Nisaa ayat 145) 

 

 Ayat ini menyiaratkan bahwa tempat penyiksaan di 

akhirat itu bertingkat sebagaimana surga. Adapun orang 

munafik dimasukan ditempat penyiksaan paling bawah 

yang merupakan tempat bagi orang yang paling burul 

(jahat). Karena mereka telah kafir, munafik serta menipu 

Rasulullah dan orang-orang Mukmin. Ruh ereka paling 

hina dan paling nista. Maka dari itu layak dimasukan 

ketempat yang paling bawah (siksa paling dasyat dan 

hina). Siksaan amat pedih yang telah disediakan oleh 

Allah ini dapat dihindari jika mereka berhenti dari 

kekafiran dan kemunafikan. 

 

2) Riba 

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara 

etimologis berarti tambahan (azziyadah),
63

 

berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw)
64

 dan 

meningkat (al-irtifa'). Sehubungan dengan arti riba 

dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab 

kuno menyatakan sebagai berikut; arba fulan 'ala 

fulan idza azada 'alaihi (seorang melakukan riba 

terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur 

tambahan atau disebut liyarbu ma a'thaythum min 

                                                           
63 Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa M. Thalib, 

(Surabaya: alIkhlas, 1993), hlm. 125. 
64 .  Menurut Syaikh Abul A'la al-Maududi An-Numuw adalah pertumbuhan 

dan Al-'Uluw adalah tinggi, lihat, Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba, hlm. 110. 
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syai'in lita'khuzu aktsara minhu (mengambil dari 

sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari 

apa yang diberikan).
65

 

 

3) Gharar  

 Gharar secara bahasa berarti pertaruhan (Al-

Mukhtharah) dan ketidakjelasan (Al-Jahalah). 

Istilah gharar banyak ditemukan dalam Ekonomi Islam, 

karena kegiatannya termasuk proses jual beli.  

 Jual beli gharar adalah jual beli barang yang tidak 

pasti, sehingga tidak nyata bentuk, wujud, dan hal lain 

pada barang yang akan dibeli tersebut. Maka, jual beli ini 

dilarang karena ketidakpastiannya. Itulah mengapa 

mengenal jual beli gharar termasuk salah satu hal yang 

penting agar tidak terjebak dalam jual beli yang dilarang. 

 

4) Ihtikar 

 Ihtikar berasal dari kata hakara yang artinya az-zulm 

(aniaya) dan isa' al-mu'asyarah (merusak pergaulan). 

Secara istilah berarti menyimpan barang dagangan untuk 

menunggu lonjakan harga. Ihtikar adalah penimbunan 

barang dagangan dari peredarannya.
66

 Imam al-Ghazali 

mengartikan sebagai penjual makanan yang menyimpan 

barang dagangannya dan menjualnya setelah harganya 

melonjak. Adapun Ihtikar adalah menyimpan barang oleh 

produsen, baik berupa makanan, pakaian, dan segala 

barang yang dapat merusak pasar.
67

 

 Semua pendapat tersebut secara esensi mempunyai 

pengertian yang sama, yaitu menyimpan barang yang 

dibutuhkan masyarakat dan memasarkannya setelah 

                                                           
65 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran 

Muhammad Abduh, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan 

Academia, 1996), hlm. 37. 
66 Asy-Syaukani, Nail Al-Authar min Asrar Muntaqa Al-Akhbar. Cetakan 

kedua, tahun 1429 Penerbit Dar Ibnul Qayyim. 
67 Ash. Syurbasi, Dr. Ahmad, Sejarah dan Biografi Empat Madhzab, 

(Jakarta: Amzah, 2008), h 111 
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harga melonjak, namun dari jenis barang yang disimpan 

atau ditimbun terjadi perbedaan. Imam asy-Syaukani dan 

madzab Maliki tak merinci barang apa yang disimpan 

tersebut. Berbeda dengan pendapat keduanya, Imam al-

Ghazali mengkhususkan ihtikar kepada jenis makanan. 

 

5) Maysir  

Maysir merupakan salah satu larangan yang harus 

dihindarkan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini 

dikarenakan maysir dapat memberikan kerugian bagi 

salah satu pihak ketika melakukan transaksi. 

Maysir atau Qimar adalah suatu bentuk permainan yang 

didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain 

menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari 

pemain yang kalah dan sebaliknya. Contoh dari maysir 

ini adalah judi atau taruhan. 

 Al-Qur’an telah melarang maysir/gharar, hal ini dapat 

Anda lihat pada QS. Al Maidah ayat 90 berikut: 

                            

                      

 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 

itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-

Maidah ayat 90) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam masyir artinya 

peluang seseorang untuk mendapatkan keuntungan 

finansial berupa sejumlah harta milik pihak lawan ketika 

Ia memenangkan suatu suatu prediksi yang didasarkan 

pada untung-untungan semata.  
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