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ABSTRAK 

 

Manajemen pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola sumber 

daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk memberikan 

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pencapaian tujuan. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah singkong atau 

ubi kayu. Manajemen pengelolaan onggok singkong terdiri dari suatu produksi, 

distribusi, konsumsi pada industri tapioka. Industri tapioka menghasilkan limbah 

berupa limbah padat dalam bentuk onggok dan air limbah. Limbah padat yang 

dihasilkan dari proses produksi tapioka relatif bernilai ekonomi karena dapat 

digunakan sebagai bahan baku pakan ternak dan industri lainnya seperti: asam 

sitrat, pakan ternak, bioethanol, dan industri pangan. Onggok merupakan sisa 

gilingan tapioka yang berasal dari singkong atau ubi kayu atau yang disebut 

ampas singkong setelah diambil acinya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat 

adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan 

distribusi dan pemasaran. Penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah 

yang memadai dan penguatan masyarakat umtuk memperoleh informasi, 

pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakuakan secara multi aspek, baik 

dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana manajemen 

pengelolaan onggok singkong pada PT. Budi Starch dan Sweetener? Bagaimana 

pemberdayaan onggok singkong terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat 

perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen 

pengelolaan onggok singkong pada PT. Budi Starch & Sweetener, untuk 

mengetahui berbagai potensi pemanfaatan limbah industri tapioka berdasarkan 

ekonomi dan lingkungan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

metode deskriptif kualitatif, sumber data dari data primer dan data sekunder, 

teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, kuesioner, 

dan dokumentasi, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa 

gedung ketapang serta manajer, staf maupun karyawan PT. Budi Starch & 

Sweetener Div.Tapioka dan menggunakan metode simpel random sampling. 

Untuk menganalisis penulis  menggunakan editing dan systematizing, dengan 

metode berfikir deduktif.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan 

onggok singkong yang dilakukan pada PT. Budi Starch & Sweetener Div. 

Tapioka belum berjalan dengan baik, seharusnya perusahaan memberikan 

pelatihan atau keterampilan kepada masyarakat agar masyarakat berperan aktif 

dalam bekerja sehari-hari untuk pendapatan setiap harinya. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemberdayaan belum maksimal dilakukan oleh PT. Budi Starch & Sweetener 

selain itu, PT Budi Starch & Sweetener juga memberikan dampak positif bahwa 

adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat baik yang bekerja di PT maupun 

membuka usaha lain diluar PT yang berdampak pada peningkatan pendapatan 

masyarakat dan dampak negatif bahwa adanya pencemaran bagi lingkungan dan 

bau menyengat yang mengganggu masyarakat dan sampai saat ini masyarakat 

sudah terbiasa akan bau itu.  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 

MOTTO 

                          

         

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian 

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 

benar)”.(Q.S Ar-Rum: 41)
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2015), h. 408 



 

 

 

PERSEMBAHAN 

Teriring do‟a dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, penulis 

mempersembahkan Skripsi ini sebagai tanda bukti cinta dan kasih sayang yang 

tulus kepada: 

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Abdul Rahim Sirait dan Ibu 

Nurhayati dengan pengorbanan dan doa restunya  sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. 

2. Adik-adikku tercinta yang selalu memberi dukungan kepada penulis. 

3. Keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi serta sabar dalam 

menanti keberhasilanku. 

4. Teman-temanku di Ekonomi Syariah kelas B dan teman-teman KKN 

Periode 2016 kelompok 54 Desa Rama Gunawan yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu yang  selalu memberi masukan dan dukungannya. 

5. Dosen Pembimbing I Bapak Drs. H. Nasrudin, M.Ag selaku Dosen 

Pembimbing I dan Ibu Okta Supriyaningsih, M.E.Sy. selaku Dosen 

Pembimbing II. 

6. Almamater UIN Raden Intan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bandar 

Lampung yang ku cintai. 

 

 

 



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis yang bernama Wanda Maharani Sirait dilahirkan di Padang 

Ratu, 12 Juni 1995. Penulis merupakan putri pertama dari pasangan Bapak 

Abdul Rahim Sirait dengan Ibu Nurhayati. Jenjang yang ditempuh oleh penulis 

sebagai berikut: 

1. MIN Padang Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara dan lulus 

pada tahun 2007 

2. MTSN Padang Ratu , Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara dan lulus 

pada tahun 2010 

3. MAN Padang Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, lampung Utara lulus pada  

tahun 2013 

4. Pada tahun 2013 penulis terdaftaar sebagai Mahasiswa di Universitas 

Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil jurusan Ekonomi 

Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KATA PENGANTAR 

Puji Syukur yang tak terhingga kepada Yang Maha Agung, Penulis 

panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan nikmat-

Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis 

Manajemen Pengelolaan Onggok Singkong Terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT. Budi 

Starch & Sweetener Div. Tapioka Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai 

Selatan Lampung Utara)” 

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada sang baginda Nabi 

Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah 

memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan 

akhlak yang mulia. 

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 

studi  pada Program Strata (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Islam (S.E) dalam Ilmu Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses 

penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan 

Lampung bersama dengan jajarannya. Yang selalu memotivasi mahasiswa 

untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.  



 

 

2. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.  

3. Bapak Madnasir SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.  

4. Bapak Drs. H. Nasruddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Okta 

Supriyaningsih, M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

perhatian, bimbingan, arahan dan masukan yang berarti selama proses 

penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Ibu dosen, para staff dan karyawan UIN Raden Intan Lampung Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi serta memberikan 

ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan, baik perpustakaan Pusat maupun 

perpustakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu 

memberikan informasi tentang referensi dan lain-lain selama penulis kuliah 

dan dalam penyusunan skripsi. 

7. PT Budi Starch & Sweetener Div. Tapioka selaku tempat penelitian yang telah 

membantu memberikan data dalam proses penyelesaian skripsi ini.  

8. Sahabat-sahabatku Ayu Martianingsih, Nur Fuat Khasanah, Siti Andriyani, Siti 

Nur‟aini S.E, Rika Paramita, Rosfa Nur Azizah, S.E dan Pipit Dwi Setyowati 

dan kawan-kawan yang tergabung dalam 6Sekawan (Serly Guswita, Mega Yati 

Lestari, Nova Samtika Putri, Oktarina Wulandari, Vivi Nur Indah Sari) serta 

Sahabat FC yang selalu memberikan semangat, berbagi kecerian suka duka dan 

motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir.  



 

 

9. Seluruh sahabat seperjuangan rekan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam kelas A-F 2013 khususnya kelas B yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, teman KKN 2016 kelompok 54 desa Rama Gunawan dan rekan-rekan 

mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat sangat jauh dari kata 

sempurna, akan tetapi berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat 

serta keilmuwan yang terkait dengan Ekonomi Islam. Untuk itu para pembaca 

kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil 

penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan 

yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu 

ke islaman di abad modern ini. 

Akhirnya, dengan iringan doa dan ucapan terima kasih penulis, semoga  

jerih payah dan jasa-jasa bapak ibu semua serta pihak-pihak yang telah 

membantu serta mendoakan sampai terselesikan skripsi ini, Allah SWT 

limpahkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. 

Amin Yaa Robbal‟alamin. 

 

     Bandar Lampung, 10 November 2017 

 

 

Wanda Maharani Sirait 

NPM. 1351010021 
 

 



 

 

 

DAFTAR ISI 

                Halaman 
HALAMAN JUDUL .................................................................................   i 

ABSTRAK .................................................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................  iii 

PENGESAHAN .........................................................................................  iv 

MOTTO .....................................................................................................   v 

PERSEMBAHAN ......................................................................................  vi 

RIWAYAT HIDUP ...................................................................................  vii 

KATA PENGANTAR ...............................................................................   viii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  xi 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................          xiv 

PEDOMAN TRANSLITERASI ..............................................................          xv 

BAB I   PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul ........................................................................  1 

B. Alasan memilih judul ...............................................................  3 

C. Latar belakang masalah ............................................................  4 

D. Batasan Masalah .......................................................................  10 

E. Rumusan masalah .....................................................................  10 

F. Tujuan dan manfaat penelitian .................................................  10 

G. Metode penelitian .....................................................................  11 

H. Penelitian terdahulu ..................................................................  17 



 

 

I. Kerangka pemikiran .................................................................  19 

BAB II   LANDASAN TEORI 

A. Manajemen Pengelolaan 

1. Pengertian manajemen ......................................................  20 

2. Fungsi Manajemen ............................................................  21 

3. Manajemen pengelolaan....................................................  26 

a. Produksi  .......................................................................  27 

b. Distribusi  .....................................................................  30 

c. Konsumsi  .....................................................................  35 

4. Manajemen limbah  ...........................................................  38 

a. Macam-macam limbah .................................................  39 

b. Dampak pencemaran limbah industri atau pabrik ........  42 

c. Upaya mengatasi pencemaran limbah pabrik ...............  43 

d. Analisis dampak lingkungan (AMDAL) ......................  47 

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

1. Pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat ...............  49 

2. Indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat..................  54 

3. Konsep pemberdayaan masyarakat ...................................  56 

4. Strategi pemberdayaan masyarakat ...................................  60 

5. Prinsip-Prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat ........  62 

6. Pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi islam.............  63 

 

 



 

 

 

BAB III  PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

A. Gambaran umum PT. Budi Starch & Sweetener Div. Tapioka 

1. Sejarah singkat berdirinya PT. Budi Starch & 

Sweetener Div. Tapioka  ...................................................  70 

2. Profil PT. Budi Starch & Sweetener  ................................  71 

3. Lokasi PT. Budi Starch & Sweetener  ..............................  72 

4. Visi dan misi PT. Budi Starch & Sweetener .....................  72 

5. Struktur organisasi PT. Budi Starch & Sweetener  ...........         76 

6. Data Pegawai PT. Budi Starch & Sweetener ....................         77 

B. Gambaran Umum Desa Ketapang .........................................  78 

BAB IV   ANALISIS DATA 

A. Manajemen pengelolaan onggok singkong ............................  82 

B. Pemberdayaan onggok singkong terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam ....................  89 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ............................................................................  98 

B. Saran ......................................................................................  99 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 



 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  : Permintaan Surat Pra Riset 

Lampiran 2  : Surat Izin Pra Riset dari PT. Budi Starch & Sweetener     

Lampiran 3  : Permintaan Surat Izin Riset 

Lampiran 4  : Surat Kesatuan Bangsa dan Politik  

Lampiran 5  : Surat Izin Riset dari PT. Budi Starch & Sweetener 

Lampiran 6  : Struktur Organisasi PT Budi Starch & Sweetener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri 
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ARAB LATIN 

Kons. Nama Kons. Nama 

 Alif  Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa S Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Cha H Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

  Dal  D De د

 Dzal  Dh De dan ha ذ

  Ra  R Er ر

  Za  Z Zet ز

  Sin  S Es س

 Syin  Sh Es dan ha ش

 Shad  S Es (dengan titik di bawah) ص



 

 

 Dlat  D De (dengan titik di bawah) ض

 Tha  T Te (dengan titik di bawah) ط

 Dha  Z Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain  „ Koma terbalik di atas„ ع

 Ghain  Gh Ge dan ha غ

  Fa  F Ef ف

  Qaf  Q Qi ق

  Kaf  K Ka ك

 Lam  L El ل

  Mim  M Em م

  Nun  N En ن

  Wawu  W We و

  Ha  H Ha هـ

  Hamzah  ‟ Apostrof ء

  Ya  Y Ye ي

 

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 

dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: 

a. Vokal rangkap ( َأْو )  dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:    

al-yawm. 

b. Vokal rangkap ( َأْي ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:     

al-bayt. 



 

 

2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf 

dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( اْلَفاِجَحْة = al-

f atihah ), ( اْلُعُلْىم = al-„ul um ) dan ( ِقْيَمٌة = q imah ). 

3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( َحٌّد = haddun ), ( َسٌّد =  

saddun ), ( َطِية = tayyib ). 

4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( اْلَبْيث = al-bayt ), 

الَّسمآء   ) = al-sam a‟ ). 

5. T a‟ marb utah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat suk un, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, 

sedangkan t a‟ marb utah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, 

misalnya ( ُرْؤَيُة اْلِهالل = ru‟ ah al-hil al atau ru‟ atul hil al ). 

6. Tanda apostrof (‟) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 

yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( ُرْؤَيُة = ru‟ ah ), ( ُفَقَهاء = 

fuqah a‟).  

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun judul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN ONGGOK SINGKONG 

TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada PT. Budi 

Starch & Sweetener Div.Tapioka Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai 

Selatan Lampung Utara). Adapun uraian beberapa istilah yang terdapat dalam 

judul ini, yaitu : 

1. Analisis adalah suatu proses yang akan melahirkan fakta-fakta berdasarkan 

data yang ada atau data yang terkumpul, dan fakta merupakan hasil 

pemikiran analisis terhadap data-data.
2
 

                                                             
2
 Basri MS, Metodelogi Penelitian Sejarah, (Jakarta: Agung, 2006), h. 795 



 

 

2. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.
3
 

3. Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, 

pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya 

tujuan.4 

4. Onggok merupakan ampas singkong yang biasa digunakan sebagai bahan 

makanan ternak.
5
 

5. Pemberdayaan dapat diartikan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang 

diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar memiliki 

kemampuan dan dapat mengontrol lingkungannya.
6
 Pemberdayaan dapat 

diartikan sebagai pemberi daya (empowerment) atau penguatan 

(strengthening).
7
 

6. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai hal yang mempelajari prilaku 

manusia dengan menggunakan sumber daya yang langka untuk 

memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.
8
 Sedangkan 

islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntutan pada seluruh 

                                                             
3
Isnaeni Rokhayati, Perkembangan Teori Manajemen Dari Pemikiran Scientific 

Management  Hingga  Era Modern Suatu Tinjauan Pustaka, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 15. 

No. 02 (September 2014 ), h. 3 
4
 Soerjono Soekanto, Teori Perencanaa, (Jakarta: Bumi aksara, 2002) h. 220 

5
 Heru Pratomo & Eli Rohaeti, Bioplastik Nata de cassava sebagai bahan edible film 

ramah lingkungan, jurnal penelitian saintek, vol. 16. No. 2. Oktober 2011, h. 174 
6
 Aprilia Theresia, dkk. Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfabeta, 2014), 

h. 117 
7
 Ibid., h. 115 

8
Stephen Rinaldy, P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), Ekonomi 

Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),  h. 14  



 

 

aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, atau manusia 

dengan sesama mahluk Tuhan.
9
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa 

maksud judul skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah untuk mengetahui 

bagaimana analisis manajemen pengelolaan onggok singkong terhadap 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.  

B. Alasan memilih judul  

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul diatas 

adalah sebagai berikut:  

1. Alasan Objektif  

Bagi penulis pentingnya meneliti atau menulis masalah yang akan diteliti 

terkait dengan judul skripsi, hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui 

dan melihat seberapa besar perusahaan tersebut dalam mengelola tapioka 

serta tidak dilupakan limbah padatnya seperti onggok singkong untuk 

pemberdayaan ekonomi masyarakat serta bagaimana respon dari 

masyarakat dengan adanya onggok atau ampas tersebut, apakah 

masyarakat terganggu dengan limbah dan baunya atau tidak adanya 

komplen dari masyarakat karena perusahaan memberikan timbal balik 

untuk masyarakat sekitar.  

2. Alasan Subjektif 

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan, mengingat adanya 

ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi 
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lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik data primer maupun data 

sekunder, memiliki kemudahan akses serta letak objek penelitian mudah 

dijangkau oleh penulis. Selain itu judul yang penulis ajukan telah sesuai 

dengan disiplin ilmu yang dipelajari dibangku kuliah khususnya jurusan 

Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan 

Lampung. 

C. Latar belakang masalah 

Indonesia adalah negara terbesar kedua penghasil singkong. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama lima tahun terakhir 

(2011-2015) 

Tabel 1.1 

No  Tahun  Luas lahan (ha) Total Produksi (ton) 

1 2011 368.096 ha 9.193.676 ton 

2 2012 324.749 ha 8.387.351 ton 

3 2013 318.107 ha 8.329.201 ton 

4 2014 304.468 ha 8.034.016 ton. 

5 2015 310.441 ha 8.294.913 ton 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015 

Dari data BPS tentang luasan lahan dan tingkat produktivitas pada 

tahun 2011-2014 tampak bahwa produktivitas ubi kayu di Provinsi Lampung 

mengalami penurunan. Perkembangan luas panen selama empat tahun 

terakhir cenderung menurun lebih besar yaitu 5,19%. Tahun 2015 tampak 

bahwa produktivitas ubi kayu di Provinsi Lampung mengalami peningkatan 



 

 

seiring dengan peningkatan luasan lahan panen dan meningkatnya jumlah 

penduduk serta meningkatnya jumlah industri yang berbahan baku ubi kayu.
10 

Singkong selain diambil manfaatnya untuk membuat tapioka atau aci, 

ampas singkong atau onggok singkong juga mempunyai banyak manfaat 

yang dimanfaatkan perusahaan dan masyarakat setempat. Onggok merupakan 

sisa gilingan tapioka yang berasal dari singkong atau ubi kayu atau yang 

disebut ampas singkong setelah diambil acinya. Singkong merupakan 

persediaan bahan baku dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam 

proses produksi, dapat diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari 

supllier atau dari perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan 

yang menggunakannya.
11

 

Berdasarkan jumlah dan kandungannya, limbah cair dan limbah padat 

industri tapioka merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi apabila 

dikelola secara tepat. Limbah cair tapioka dapat dikelola secara anaerobik 

untuk dimanfaatkan sebagai sumber biogas. Limbah padat tapioka berupa 

ampas tapioka (onggok) memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, yaitu 

berkisar 68% dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau dapat diolah 

lebih lanjut untuk dijadikan bahan baku produk pangan. Sistem pengelolaan 

yang tepat akan memaksimalkan potensi manfaat dari limbah tersebut.
 12
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Dalam Islam manusia diberi tanggung jawab untuk memanfaatkan dan 

mengelola sumber daya alam, tercantum dalam surat Hud ayat 61 Allah 

berfirman: 

ۡۡۡۡۡۡۡۡ

 

Artin a: “dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu 

pemakmurn a”. (Q.S Hud:61) 

 

Ayat tersebut menjelaskan secara nyata bahwa manusia diciptakan 

Allah untuk menjaga, mengelola dan memanfaatkan serta memakmurkan 

bumi dengan beragam kekayaan sumber daya alam yang ada tanpa 

melakukan eksploitasi atau perusakan. Manusia harus selalu diingatkan dan 

disadarkan bahwa ketetapan dan hukum Tuhan, baik yang tersurat dalam Al-

quran maupun yang ada di alam semesta ini, tidak mungkin keliru atau 

spekulatif.
13

 

Suatu perusahaan dalam menjalankan produksi harus mempunyai 

manajemen atau pengaturan agar perusahaan berjalan dengan baik. Winardi 

mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri 

dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lain.
14
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Menurut jaribah ada suatu asumsi yang salah dalam ekonomi 

konvensional yang hanya membatasi produksi pada aktivitas tertentu, karena 

sesungguhnya produksi meliputi semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang 

muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya baik berupa sumber daya 

alam maupun harta dan dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan pelakunya 

sendiri atau umat Islam. 

Produksi bisa dilakukan diberbagai sektor seperti pertanian, 

perkebunan, peteranakan maupun pengolahan makanan dan minuman dengan 

mengandalkan kekuatan dan keahlian yang dimiliki seseorang.  

Artin a: “dari Wa‟il Abu Bakr dan Aba ah bin Rifa‟ah bin Rafi‟ bin khadijah 

dari kakekn a Rafi‟ bin Khadij dia berkata, dikatakan, wahai Rosulullah, 

mata pencaharian apakah  ang paling baik? Beliau bersabda: “pekerjaan 

seseorang laki-laki dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang 

mabrur/ yang berkebajikan.”(H.R Al-Bazzaar dan telah dishohihkan oleh 

Hakim)  

 

Hadits diatas menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang sesuai dengan 

keterampilan yang dimiliki juga dikategorikan sebagai produksi, bahkan 

usaha dengan mengandalkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki 

juga termasuk kategori produksi. Didahulukanya usaha tangan dari jual beli 

yang bersih pada hadis diatas, menunjukkan bahwa usaha atau produksi 

dengan mengandalkan kemampuan sendiri itulah yang paling utama. Mencari 

rezeki dalam bidang ekonomi mencakup semua pekerjaan yang dilakukan 



 

 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari bertani, 

berindustri, usaha jasa, dan lain sebagainya.
15

 

Dalam Manajemen organisasi maupun industri perusahaan, 

masyarakat berperan penting dalam memajukan perusahaan dengan 

memperkerjakan masyarakat setempat dan bisa memberdayakan masyarakat. 

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif 

masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran 

utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak 

memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif 

atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari 

proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga 

masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan 

mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.
16

 Secara sosial, masyarakat 

sekitar desa gedung ketapang sampai saat ini teridentifikasi sebagai 

masyarakat yang  lemah, banyaknya pengangguran di daerah setempat dan 

tidak memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang dapat diandalkan. Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan mempuyai tugas yang berat untuk 

memberdayakan masyarakat setempat agar terciptanya masyarakat yang aktif 

dan masyrakat yang mempunyai pekerjaan yang tetap.  

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat suatu hal yang 

penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan islam telah memliki 
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paradigma yang holistik dan strategis.
17

 Pemberdayaan dalam konteks 

pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada 

masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikaan kualitas hidup 

yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. 

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam 

perlunya di terapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan 

menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka 

akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik.  

Pemberdayaan ekonomi umat, mengandung tiga misi: Yang pertama 

adalah misi pembangunan ekonomi bisnis yang berpedoman pada ukuran-

ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal (produksi, 

lapangan kerja, investasi, tabungan, ekspor import, dan kelangsungan usaha); 

yang kedua adalah pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari‟ah yang 

harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat islam; yang ketiga adalah 

membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana 

pendukung dakwah Islam yang dapat di tarik melalui zakat, infaq, sedekah, 

wakaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian Indonesia. 

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan 

masyarakat miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dalam interaksi sosial.
18

 

Dalam penjelasan yang sudah penulis jabarkan di atas, peneliti 

bermaksud menuangkannya dalam sebuah skripsi, yang berjudul “Analisis 
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Manajemen Pengelolaan Onggok Singkong Terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”  

D. Batasan Masalah  

Dengan memperhatikan beberapa permasalahan diatas dan 

berdasarkan pengamatan, bahwa industri tapioka memiliki bermacam-macam 

hasil limbah diantaranya limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Namun 

mengingat luasnya pembahasan tentang limbah yang diteliti, maka penulis 

membatasi penelitian ini pada manajemen pengelolaan limbah padat terhadap 

pemberdayaan masyarakat sekitarnya.  

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan bahwa 

manajemen pengelolaan onggok singkong perlu dikelola dengan baik. Dalam 

hal ini penulis merumuskan masalah diantaranya adalah: 

1. Bagaimana manajemen pengelolaan onggok singkong pada PT. Budi 

Starch & Sweetener Div.Tapioka Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai 

Selatan Lampung Utara? 

2. Bagaimana pemberdayaan onggok singkong terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis manajemen pengelolaan onggok singkong terhadap 

pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PT. Budi Starch & Sweetener 



 

 

Div.Tapioka Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Lampung 

Utara. 

b. Untuk mengetahui adakah pemberdayaan perusahaan terhadap 

masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam serta mengetahui berbagai 

potensi pemanfaatan limbah industri tapioka berdasarkan ekonomi dan 

lingkungan 

2. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi penyusun, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang analisis manajemen pengelolaan onggok 

singkong terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pada PT. Budi 

Starch & Sweetener Div.Tapioka Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai 

Selatan Lampung Utara. 

b. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai 

bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulisan lainnya yang 

melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut.  

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan seleksi berbagai 

alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-

prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode 

penelitian merupakan sub bagian perencanaan usulan penelitian.
19
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1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dilapangan dikancah kehidupan yang 

sebenarnya.
20

 Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data 

yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden 

yang ada di PT. Budi Starch & Sweetener Div.Tapioka Desa Gedung 

Ketapang Kec. Sungkai Selatan Lampung Utara. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 
21

 

2. Data dan Sumber Data  

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini, peneliti 

membaginya dalam dua kategori yaitu:  

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari 

individu atau perorangan seperti data hasil dari wawancara.
22

 Yang 

menjadi data primer dalam penelitian ini adalah manajer, staf maupun 
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karyawan PT. Budi Starch & Sweetener Div.Tapioka dan masyarakat 

setempat.  

b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer dan pihak 

lainnya. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih 

lanjut.
23

 Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari PT. 

Budi Starch & Sweetener Div.Tapioka. 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan 

diteliti dalam populasi berupa orang, perusahaan, media dan 

sebagainya.
24

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat 

desa ketapang serta manajer, staf maupun karyawan PT. Budi Starch & 

Sweetener Div.Tapioka. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 

tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. 

Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan 

sampel dengan simpel random sampling yaitu pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 
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yang ada dalam populasi itu.
25

 Perhitungan banyaknya sampel 

didasarkan pada perhitungan persentase dari jumlah populasi terjangkau 

apabila subyek populasi lebih dari 100, maka sampel yang diambil 

hanya 10% sampai 15% saja dari karyawan maupun masyarakat 

setempat. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian 

ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah cara pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau 

kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.
26

 

Penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara kepada 

responden para karyawan PT. Budi Starch & Sweetener Div.Tapioka 

dan masyarakat setempat.  

b. Metode observasi (pengamatan) 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti.
27

 Metode observasi penulis gunakan 

untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian. Observasi 

dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari objek penelitian, tidak 
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hanya sebatas pengamatan saja melainkan pencatatan yang kemudian  

mendapatkan data yang kongkrit.  

c. Metode kuesioner  

Teknik pengumpulan data dengan metode kuesioner adalah cara 

mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh 

responden.
28

 

d. Metode Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara 

mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan yang lainnya.
29

  

5. Pengolahan Data 

Didalam proses penelitian, data merupakan sesuatu yang sangat penting. 

Setelah data dikumpulkan melalui beberapa tahap diatas, peneliti didalam 

mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) merupakan suatu kegiatan untuk melihat 

apakah data tersebut konsisten atau tidak.
30

 Karena proses editing 

mengubah kata menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data 

tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya.  

b. Sistematika Data (Sistematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
31

 Data yang 

telah dikumpulkan penulis akan mengurutkan data sesuai dengan 
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permasalahan penelitian ini dan menyesuaikannya dengan sistematika 

penulisan pedoman skripsi yang ada. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, 

dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola  dan memilih mana yang lebih penting untuk dipelajari sehingga 

dapat ditarik kesimpulan.
32

 

Untuk kepentingan analisis data, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan 

penelitian yang dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran 

peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. 

Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur untuk penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari 

orang-orang yang berprilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif 

digunakan untuk menguraikan dan merincikan kalimat-kalimat yang ada, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan 

yang ada dengan dengan menggunakan pemikiran deduktif.
33
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H. Penelitian terdahulu 

1. Skripsi Edi Susilo dengan judul “Peranan pabrik Tapioka PT. Unggul 

Mekar sari (UMS) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat didusun 1 

Desa Bina Karya Putra Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah Tahun 2010”. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, teknik sampel 

purposive, teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi, 

menggunakan variabel penelitian dan definisi operasional. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keberadaan pabrik tapioka PT. Unggul Mekar Sari 

berpengaruh dalam  meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar industri 

khususnya masyarakat di Dusun 1 Desa Bina Karya Putra Kecamatan 

Rumbia.
34

 

2. Skripsi Cahya Nisa Diach Maharani dengan judul “Analisis nilai tambah 

dan kelayakan usaha pengolahan limbah padat ubi kayu (onggok) di Kec. 

Pekalongan Kab. Lampung Timur” Penelitian menunjukkan bahwa : (1) 

Usaha pengolahan onggok skala kecil dapat memberikan nilai tambah 

yang lebih besar daripada skala menengah. (2) Berdasarkan aspek pasar, 

sosial dan lingkungan serta finansial, usaha pengolahan onggok 

memberikan keuntungan dan layak dikembangkan. Usaha pengolahan 

onggok merupakan unit usaha yang kurang stabil apabila terjadi kenaikan 

biaya produksi dan penurunan produksi karena hasil analisis sensitivitas 
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menunjukkan bahwa usaha pengolahan onggok menjadi peka atau sensitif 

terhadap perubahan yang terjadi.
35

 

3. Penelitian Muhadi dengan judul “Kajian pengembangan alternatif usaha 

produktif pada industri teung tapioka rakyat (ITTARA) di Kab. Lampung 

Timur”. Metode yang dilakukan adalah metoode survei. Pengumpulan 

data: wawancara, observasi, kuisioner. Menggunakan analisis swot. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa produksi tapioka dengan proses dua kali 

giling merupakan jenis usaha terpilih yang paling potensial untuk 

dikembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan pelaku usaha 

ITTARA. Faktor pendukung kelayakan pengembangan produksi tapioka 

dengan proses dua kali giling antara lain adalah kebutuhan tapioka dalam 

negeri sangat tinggi, dan teknologi yang dibutuhkan sederhana dengan 

hasil yang efisien.
36
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I. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Variabel X 

Manajemen Pengelolaan 

Variabel Y 

Pemberdayaan ekonomi  

Analisis manajemen pengelolaan onggok singkong 

terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam 

perspektif ekonomi islam 

Analisis Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Prinsip-prinsip: 

1. Tauhid (keimanan) 

2. Adl  (keadilan) 

3. Nubuwah (kenabian) 

4. Khilafah (pemimpin) 

5. Ma’ad (hasil) 

Indikator:  

1. Menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling) 

2. Memperkuat potensi atau daya yang 

dimiliki oleh masyarakat (empowering) 

3. Memberdayakan mengandung pula arti 

melindungi 

Indikator: 

1. Produksi  

2. Distribusi 

3. konsumsi 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Manajemen Pengelolaan 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu manus yang berarti tangan 

dan agree yang berarti  melakukan. Gabungan kedua kata tersebut menjadi 

managere yang berarti menangani.
37

 Manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
38

 

Henry Fayol mengungkapkan bahwa: “Manajemen mengandung gagasan 

lima fungsi utama yaitu, merancang, mengorganisasi, memerintah, 

mengoordinasi, dan mengendalikan. Sedangkan menurut T. Hani Handoko 

mengungkapkan “Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk 

menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi 

dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan.
39

 

Sedangkan The Liang Gie Manullang, mengemukakan bahwa 

manajemen adalah seni dalam ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengontrolan human dan natural resources terutama 

human resources untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih 
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dahulu. Dengan demikian, manajemen tergolong kedalam ilmu pengetahuan 

karena memiliki persyaratan keilmuan, yaitu pengaturan, dan ketentuan-

ketentuan, metode-metode, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 

yang merupakan suatu kesatuan dalam sistem yang berlaku secara umum, 

yang dapat memecahkan permasalahan atas setiap problem yang timbul 

dibidang manajemen, baik problem yang dijumpai sehari-hari maupun yang 

terungkap melalui survei atau percobaan-percobaan dalam suatu penelitian 

dengan penganalisaan dan pengujian, sehingga dapat diperoleh kebenaran 

objektif yang berlaku umum, sebagaimana dikemukakan oleh Panglaykim 

dan Hazil, sebagai berikut: manajemen berdasarkan ilmu adalah manajemen 

yang berciri ilmu dan dilaksanakan dengan menggunakan ilmu pengetahuan 

seperti penyelidikan dan eksperimen, dipergunakan dalam berbagai bidang 

manajemen.
40

 

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan tersebut penulis 

berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah kegiatan 

yang dimulai dari penentuan tujuan sampai tercapainya tujuan. Dalam 

penyelenggaraannya, memerlukan kemahiran atau keterampilan yang 

merupakan seni untuk mengelola apa yang direncanakan, sehingga tujuan 

yang diinginkan dapat diraih dengan sukses. 

2. Fungsi Manajemen 

Menurut G. R Terry ada empat fungsi utama manajemen, yang 

dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu planning  
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(perencanaan), organizing, (pengorganisasian), actuating (penggerakan atau 

pengarahan) dan controlling (pengendalian).
41

 

Tabel dibawah ini menjelaskan tentang pengertian masing-masing dari 

keempat fungsi dasar manajemen tersebut : 

Table 1.2 

Fungsi-fungsi Dasar Manajemen 

Planning      (P) Apa yang harus dilakukan? Dimana? dan Bagaimana? 

Organizing  (O) 
Dengan kewenangan seberapa banyak? dan Dengan 

sarana serta lingkungan kerja yang bagaimana? 

Actuating   (A) 

Membuat para pekerja ingin melaksanakan tugas yang 

telah ditetapkan dengan secara sukarela dan dengan 

kerjasama yang baik. 

Controlling (C) 

Pengamatan agar tugas-tugas yang telah dilaksanakan 

dengan tepat sesuai rencana dan bila terdapat 

penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan. 

        Sumber G. R. Terry (dikutip Sukarna) h. 71 

Keempat fungsi dasar itu dianggap sangat fundamental dalam setiap 

manajemen atau yang dikenal dengan singkatan POAC. Cakupan fungsi 

dasar yang diajukannya sangat luas sifatnya, sehingga dapat memberikan 

pengertian secara lengkap dalam konsep-konsep manajemen yang 

disampaikan oleh para ahli lainnya, misalnya konsep coordinating dari 

Fayol telah dianggap sudah ada dalam keempat fungsi dasar G.R Terry. 

a. Planning (Perencanaan) 

Planning (perencanaan) merupakan fungsi dasar (fundamental) 

manajemen, karena organizing, staffing, directing dan controlling pun 
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harus terlebih dahulu direncanakan, 
42

  dan juga merupakan suatu 

kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
43

  

Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia 

(bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap 

semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil 

yang optimal. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat 

tahap berikut ini : 

1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan 

2) Merumuskan keadaan saat ini 

3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan 

4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapain 

tujuan.  

b. Organizing (pengorganisasian)  

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan 

struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, 

sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap 

keseluruhannya. George R. Terry mengatakan bahwa pengorganisasian 

adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang 

efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara 

efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal 

melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu 
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guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
44

 Pengorganisasian juga 

merupakan : 

1) Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja 

yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.
45

  

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber 

daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana 

yang telah di tetapkan serta menggapai tujuan organisasi.
46

 Ajaran Islam 

adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu 

secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini telah di nyatakan dalam (Al-

Qur‟an surat Ash-Shaff [61] : (4).  

           



 

Artinya : sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-

Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh. 

 

c. Actuating (Pelaksananaan) 

 (Actuating) yaitu melakukan penggerakan dan memberikan 

motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya. Penggerakan 

adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para 
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pekerja melakukan tugas dan kewajibannya, para pekerja sesuai dengan 

keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas 

yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan 

selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik,    

kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah 

dan instruksi serta mengadakan supervise, dengan meningkatkan sikap 

dan moral setiap anggota kelompok.
47

 

Penggerakan (actuating) dapat diartikan sebagai suatu tindakan 

untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-

usaha organisasi, dalam hal ini sebagai upaya menggerakan orang-orang 

agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-

sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.  

d. (Controling) pengawasan 

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokan apakah 

kegiatan operasional (Actuating), dilapangan sesuai dengan (Rencana), 

yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (Goal) dari organisasi. 

Pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk 

memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa 

organisasi kearah tujuan yang ditetapkan. Pengawasan ini diperlukan 

dalam menjamin terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 
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Controlling dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi 

terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.
48

  

Fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien 

tanpa adanya fungsi pengawasan (Controlling). Fungsi pengawasan pada 

dasarnya mencakup empat unsur, yaitu : 

1) Penetapan standar pelaksanaan tujuan organisasi. 

2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan tujuan organisasi. 

3) Pengukuran pelaksanaan tujuan organisasi yang nyata dan 

membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. 

4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan 

menyimpang dari standar yang berlaku. 

Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha organisasi untuk 

mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa 

pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.
49

 

3. Manajemen Pengelolaan  

Manajemen pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola 

sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
50

 Berdasarkan definisi diatas 

manajemen pengelolaan yang dimaksud adalah suatu perencanaan yang 

didalamnya terkandung proses produksi, distribusi, konsumsi untuk 

mencapai suatu tujuan. 
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a. Produksi 

1) Pengertian Produksi  

Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, manusia 

memerlukan barang dan jasa. Suatu kegiatan yang menghasilkan barang 

dan jasa disebut produksi.  Produksi merupakan mata rantai konsumsi, 

yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan 

konsumen. Kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi 

seperti sumber alam, tenaga kerja, modal dan teknologi. Pada 

hakekatnya produksi merupakan pencipta atau penambah faedah atau 

bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih 

bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Secara luas produksi adalah usaha 

atau kegiatan yang dilakukan yang dapat menimbulkan kegunaan dari 

suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak.
51

 

Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen  menjadi berharga 

atau bernilai bukan karena adanya berbagai atribut fisik dari produk 

semata, tetapi juga karena adanya nilai (value) yang dipandang berharga 

oleh konsumen. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang mislanya 

bahan baku pembuatannya, kualitas, keawetan barang tersebut. Pada 

dasarnya, faktor produksi atau input ini secara garis besar dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: input manusia (human input) 

dan input nonmanusia (non human input). Yang termasuk dalam input 

manusia adalah tenaga kerja/buruh dan wirausahawan, sementara yang 
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termasuk dalam input nonmanusia adalah sumber daya alam (natural 

resources), kapital (financial capital), mesin, alat-alat, gedung, dan 

input-input fisik lainnya (physical capital). 

Produksi dalam perspektif ekonomi islam sebagi usaha manusia 

untuk memperbaiki tidak hanya kondisi materialnya, tetapi juga 

moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana 

digariskan dalam islam menekankan pentingnya keadilan dan 

kemerataan produksi (distribusi sscara merata).
52

 Produksi adalah 

proses mencari, mengalokasikan, mengolah, sumber daya menjadi 

output dalam rangka meningkatkan mashlahah bagi manusia. Produksi 

juga mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan output serta 

karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya.
53

 

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan 

syariat Islam, dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan 

tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan 

untuk mencari falah (kebahagian), demikian pula produksi dilakukan 

untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut.  

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:  

a) Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahap produksi.  

b) Mencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi populasi, 

memelihara keserasian dan ketersedian sumber daya alam. 
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Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan 

masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus 

dipenuhi berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait 

dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama, terpeliharanya nyawa, 

akal dan keturunan/kehormatan.
54

 

2) Faktor Produksi 

 Faktor produksi ekonomi secara umum dapat dibagi menjadi 3 

faktor yaitu:  

a) Produksi tenaga kerja 

b) Faktor produksi bahan baku dan bahan penolong  

c) Faktor produksi modal 

 Diantara ketiga faktor produksi, faktor produksi modal yang 

memerlukan perhatian khusus karena dalam ekonomi konvensional 

diberlakukan sistem bunga. Pengenaan bunga terhadap modal ternyata 

membawa dampak yang luas bagi tingkat efisiensi produksi. Abdul-

mannan mengeluarkan modal dari faktor produksi perbedaan ini timbul 

karena salah satu dan antara dua persoalan berikut ini: Ketidakjelasan 

antara faktor-faktor terakhir dan faktor-faktor antara, atau apakah kita 

menganggap modal sebagai buruh yang diakumulasikan, perbedaan ini 

semakin tajam karena kegagalan dalam memadukan larangan bunga 
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(riba) dalam Islam dalam peran besar yang dimainkan oleh modal 

dalam produksi. 

 Dalam konsep ekonomi Islam tujuan utama produksi adalah 

memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun 

dalam ekonomi islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan 

mashlahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam 

bingkai dan tujuan hukum  islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan 

produksi adalah meningkatkkan kemaslahatan yang biasa diwujudkan 

dalam berbagai bentuk diantaranya; pemenuhan kebutuhan manusia 

pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan 

pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang/jasa dimasa depan, dan 

pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah 

SWT.
55

 

b. Distribusi  

1) Pengertian Distribusi 

 Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa 

dari produsen ke konsumen dan para pemakai. ilmuan ekonomi 

konvensional philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan 

perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu 

dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari 
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produsen ke konsumen.
56

 Dalam ekonomi konvensional distribusi 

diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga 

kepasar dan akhirnya di beli konsumen.
57

 Dalam perspektif Ekonomi 

Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan 

kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh 

karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi 

Islam. karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat 

kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi 

Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu 

masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan.
58

 Untuk 

menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen kegiatan 

distribusi sangat penting. Tanpa adanya distribusi, barang-barang yang 

dihasilkan tidak akan sampai ke konsumen.. 

 Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai 

kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga 

penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat 

dan saat yang dibutuhkan). 
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2) Tujuan Distribusi 

Berikut ini hal yang terpenting kedalam tujuan distribusi adalah:
59

 

a) Tujuan Dakwah adalah dakwah kepada islam dan menyatukan hati 

kepadaNya.  

b) Tujuan Pendidikan adalah bahwa distribusi dalam perspektif 

ekonomi islam dapat mewujudkan pendidikan terhadap akhlak 

terpuji, seperti suka memberi, berderma dan lain sebagainya. 

c) Tujuan Sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang 

membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam 

masyarakat muslim. 

d) Keadilan dalam distribusi mencakup pendistribusian sumber-sumber 

kekayaan, pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi, 

pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada. 

e) Tujuan Ekonomi adalah memberdayakan sumber daya manusia yang 

menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau 

persiapan yang lazim untuk melakukan kegiatan ekonomi. 

               

               

          

Artinya :dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan 

hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa 

mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang 
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disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya 

dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan 

gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu 

perbuat. (QS Al-Baqarah : 265) 

3) Sistem Saluran Distribusi 

 Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam 

berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. 

Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran, 

yaitu wholesaler (distributor atau agen) yang melayani pembeli.
60

 

Saluran distribusi memiliki elemen yang dalam proses distribusi yaitu 

perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir 

atau pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang 

hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen langsung kepemakai akhir 

atau konsumen. Pedagang grosir adalah pedagang yang menjual barang 

hasil produksi produsen dengan kapasitas lebih besar dibanding 

pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil 

produksi produsen dengan kapasitas yang besar.
61

 Berikut ini adalah 

beberapa saluran distribusi yang lazim digunakan dalam perusahaan 

yaitu sebagai berikut: 

a) Produsen – Konsumen 

Disebut saluran langsung atau saluran nol tingkat (zero level 

channel) yaitu dari produsen langsung ke konsumen tanpa 

melibatkan pedagang perantara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara 
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penjualan pribadi (door to door) melalui pos dari toko milik 

produsen sendiri. 

b) Produsen-Pengecer-Konsumen 

Disebut saluran satu tingkat (one level channel) adalah saluran yang 

sudah menggunakan perantara. Dalam pasar konsumsi, perantara ini 

adalah pengecer. Perantara pengecer disini adalah membeli dalam 

jumlah besar dari produsen kemudian dijual eceran kepada 

konsumen. 

c) Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen 

Sering disebut saluran dua tingkat (two level channel) yaitu 

mencakup dua perantara. Dalam hal ini perantara tersebut adalah 

pedagang besar dan pengecer. Produsen hanya melayani pembelian 

dalam jumlahyang besar yaitu oleh pedagang besar, kemudian 

pedagang besar menjual lagi ke pengecer, baru kemudian ke 

konsumen. Saluran ini sering juga disebut saluran tradisional. 

d) Produsen-Agen-Pengecer-konsumen 

Tipe saluran ini hampir sama dengan tipe saluran yang ketiga, 

dimana melibatkan dua perantara. Hanya saja disini bukan pedagang 

besar tetapi agen. Agen disini bertindak sebagai pedagang besar 

yang dipilih oleh produsen. Sasaran penjualan agen disini terutama 

ditujukan kepada pengecer besar. 

 

 



 

 

e) Produsen-Agen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen 

Disini terdapat tiga perantara (three level channel) atau disebut 

saluran tiga tingkat. Dari agen yang dipilih perusahaan masih 

melalui pedagang besar terlebih dahulu sebelum ke pengecer. 

c. Konsumsi  

Menurut Samuelson konsumsi adalah kegiatan menghabiskan 

utility (nilai guna) barang dan jasa. Semua penggunaan barang dan jasa 

yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang 

dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang 

lain.
62

 Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. 

Barang konsumsi menurut kebutuhannya yaitu : kebutuhan primer, 

kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.
63

 

Konsumsi dalam pengertian umum berarti memakai barang-barang 

hasil produksi. Menurut istilah ekonomi, konsumsi berarti kegiatan 

menggunakan, memakai, atau menghasilkan barang dengan maksud 

memenuhi kebutuhan. Faktor yang sangat menentukan terhadap besar 

kecilnya jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan. Semakin 

besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran.
64

 Tindakan konsumsi 

dilakukan setiap hari oleh siapapun, tujuannya adalah untuk memperoleh 

kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti 

terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun 
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sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan 

rohani. Tingkat konsumsi memberikan gambaran tingkat kemakmuran 

seseorang atau masyarakat. Adapun pengertian kemakmuran disini adalah 

semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang maka semakin makmur, 

sebaliknya semakin rendah tingkat konsumsi seseorang berarti semakin 

miskin.
65

 

Sifat barang konsumsi menurut Al-Ghazali dan Al-Shatibi dalam 

Islam adalah At-Tayyibat. Prinsip konsumsi dalam Islam adalah prinsip 

keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. 

Monzer Kahf mengembangkan pemikiran tentang Teori Konsumsi Islam 

dengan membuat asumsi : Islam dilaksanakan oleh masyarakat, zakat 

hukumnya wajib, tidak ada riba, mudharabah wujud dalam perekonomian, 

dan pelaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan. Konsep Islam 

yang dijelaskan oleh Hadits Rasulullah SAW yang maknanya adalah, 

“Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu 

infakkan.” Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip 

dasar sebagai berikut:
66

 

1) Prinsip Keadilan 

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari 

rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. 

 

 

                                                             
65

Ibid, h. 51  
66

Eko Suprayitno, Ekonomi Islam,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 95 



 

 

2) Prinsip Kebersihan 

Syarat yang kedua ini tercantum dalam Syarat yang kedua ini tercantum 

dalam Al-Qur‟an maupun As-Sunnah tentang makanan. Harus baik atau 

cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga 

merusak selera. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah 

yang bersih dan bermanfaat. 

3) Prinsip Kesederhanaan 

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan 

minuman adalah sikap tidak berlebih adalah sikap tidak berlebih-

lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih.  

4) Prinsip Kemurahan Hati 

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika 

kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan 

karena kemurahan hati-Nya. 

5) Prinsip Moralitas 

Bukan hanya mengenai makan dan minuman langsung tetapi dengan 

tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai 

moral dan spiritual.  

 Prilaku ekonomi (economic behavior) sangat ditentukan oleh 

tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang 

yang kemudian membentuk kecenderungan prilaku konsumsi dan 

produksi di pasar.  



 

 

 Islam memposisikan konsumsi sebagai bagian dari aktifitas 

ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju falah 

(kebahagiaan dunia dan akherat). Motif berkonsumsi dalam Islam pada 

dasarnya adalah mashlahah atas kebutuhan dan kewajiban.
67

 

4. Manajemen Limbah 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, 

baik industri maupun domestik (rumah tangga). Limbah lebih dikenal 

sebagai sampah, yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan 

mengganggu lingkungan, karena sampah dipandang tidak dimiliki nilai 

ekonomis. Limbah industri berasal dari kegiatan industri, baik karena proses 

secara langsung maupun tidak langsung. Limbah dari kegiatan industri 

adalah limbah yang terproduksi bersamaan dengan proses produksi, dimana 

produk dan limbah hadir pada saat yang sama. Sedangkan limbah tidak 

langsung terproduksi sebelum proses maupun sesudah proses produksi.
68

 

Manajemen limbah merupakan salah satu upaya dalam rangka 

mencapai produksi bersih. Tujuan manajemen limbah adalah 

mengendalikan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan limbah hasil 

berbagai kegiatan manusia, antara lain kegiatan industri.
69

 Pengolahan 

limbah pada dasarnya merupakan upaya mengurangi volume, konsentrasi 
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atau bahaya setelah limbah keluar dari proses produksi (end of pipe), 

melalui proses fisika, hayati dan kimia.
70

  

Industri tapioka menghasilkan limbah berupa limbah padat dalam 

bentuk onggok dan air limbah. Limbah padat yang dihasilkan dari proses 

produksi tapioka relatif bernilai ekonomi karena dapat digunakan sebagai 

bahan baku pakan ternak dan industri lainnya seperti: asam sitrat, pakan 

ternak, bioethanol, dan industri pangan. Lain halnya dengan air limbah yang 

belum bernilai ekonomi karena harus ditangani menggunakan unit 

pengolahan limbah untuk memenuhi standar baku mutu lingkungan.
71

 

a. Macam-macam limbah  

Berdasarkan dari wujud limbah yang dihasilkan dari proses atau kegiatan 

industri antara lain:
72

 

1) Limbah Padat  

Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat. Limbah atau 

sampah adalah kotoran yang dihasilkan karena pembuangan sampah 

atau zat kimia dari pabrik-pabrik. Limbah atau sampah juga 

merupakan sutau bahan yang tidak berarti dan tidak berharga, tapi kita 

tidak mengetahui bahwa limbah juga bisa menjadi sesuatu yag 

berguna dan bermanfaat jika diproses secara baik dan benar. 
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Dalam hal ini limbah padat tapioka dibagi menjadi 2 yaitu: 

a) Meniran kulit singkong 

Limbah padat industri tapioka berupa meniran kulit singkong 

(potongan singkong dan kulit singkong) yang bersumber dari 

proses pengupasan. Limbah meniran  terdiri dari 80-90% kulit 

dan 10-20% potongan singkong dan bonggol.  

b) Ampas tapioka (onggok) 

Limbah padat industri tapioka selain meniran kulit singkong 

adalah ampas tapioka (onggok) yang bersumber dari 

pengekstraksian dan pengepresan. Komponen penting yang 

terdapat dalam onggok adalah pati dan selulosa. Saat ini 

pemanfaatan onggok sudah sangat berkembang, mulai dari pakan 

ternak, bahan baku asam sitrat, bahan pengisi obat nyamuk bakar, 

sampai berbagai produk pangan seperti bahan pengisi saus dan 

sambal serta bioethanol.
73

 

2) Limbah Cair 

Limbah cair dijumpai pada industri yang menggunakan air dalam 

proses produksinya. Mulai dari pra pengolahan bahan baku, seperti 

pencucian, sebagai bahan penolong, sampai pada produksi akhir 

menghasilkan limbah cair. Limbah cair ini tidak hanya bersumber dari 

air masuk melainkan air itu sendiri sudah ada dalam bahan baku dan 

harus dikeluarkan. Seperti pada pengolahan tepung tapioka ubi kayu 
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mengandung kadar air mencapai 40% dari beratnya dan pada proses 

produksinya masih membutuhkan air. Limbah cair yang dihasilkannya 

nantinya akan lebih banyak dari air yang dimasukkan karena telah 

mendapat tambahan dari bahan baku. Air digunakan sebagai bahan 

penolong, sehingga dalam air terdapat kandungan bahan organik dan 

anorganik yang berbahaya atau beracun. Persoalan penting dalam 

limbah cair adalah bagaimana perusahaan industri mengolah 

limbahnya sebelum dilakukan pembuangan dan kemana hasil olahan 

tersebut akan dibuang. Oleh karena itu, industri perlu melakukan 

pengolahan limbah cairnya sebelum dibuang ke badan sungai atau ke 

lingkungan, 

3) Limbah gas 

Limbah gas/asap adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai 

media. Pabrik mengeluarkan gas, asap, partikel, debu melalui udara, 

dibantu angin memberikan jangkauan pencemaran yang cukup luas. 

Gas, asap dan lain-lain berakumulasi/bercampur dengan udara basah 

mengakibatkan partikel tambah berat dan malam hari turun bersama 

embun. Partikel adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat 

dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap, kabut dan fume. 

Sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya dapat dirasakan melalui 

penciuman (untuk gas tertentu) ataupun akibat langsung. 

 

 



 

 

b. Dampak pencemaran limbah industri atau pabrik 

Pencemaran merupakan peristiwa yang dapat merugikan mahluk 

hidup. Adapun dampak-dampak yang menyebabkan adanya pencemaran 

limbah pabrik antara lain:
74

 

1) Dampak kesehatan 

Dampak kesehatan yang ditimbulkan dari limbah industri antara lain: 

a) Menyebabkan adanya sampah beracun 

b) Timbul penyakit yang menular dari rantai makanan 

c) Timbulnya penyakit jamur 

d) Menyebabkan penyakit kolera, diare, dan tifus 

e) Timbul sampah yang dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan 

dengan tikus 

f) Timbul sampah yang akan menjadi tempat perkembangbiakan 

sehingga mudah menularkan infeksi. 

2) Dampak bagi lingkungan 

Adanya limbah pabrik ini juga dapat menyebabkan dampak buruk bagi 

lingkungan. Adapun beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh 

limbah pabrik bagi lingkungan antara lain: 

a) Menurunya kualitas lingkungan 

b) Menurun estetika atau nilai keindahan lingkungan 

c) Membuat lingkungan kurang nyaman untuk ditempati 
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d) Membuat mahluk hidup yang terkena pencemaran menjadi musnah 

atau mati. 

3) Dampak bagi keadaan sosial dan ekonomi  

a) Pengolahan limbah yang kurang baik akan membentuk lingkungan 

yang kurang menyenangkan bagi masyarakat antara lain, dengan bau 

yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena banyaknya 

limbah yang menumpuk. 

b) Pengelolaan limbah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya 

tingkat kesehatan masyarakat dan menimbulkan pembiayaan secara 

langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak 

langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas) 

c) Pembuangan limbah padat (onggok) ke badan air dapat menyebabkan 

banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum, 

seperti jalan, jembatan dan lain-lain.  

c. Upaya mengatasi pencemaran limbah pabrik 

Pencemaran yang terjadi dilingkungan yang diakibatkan oleh limbah 

pabrik akan menjadi persoalan yang serius apabila tidak mendapatkan 

perhatian dengan baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi pencemaran yang diakibatkan limbah pabrik antara lain:
75

 

1) Mengupayakan pengelolaan limbah sebaik mungkin 

Limbah yang dihasilkan dari proses produksi pabrik merupakan limbah 

yang berbahaya karena sebagian pabrik menggunakan bahan-bahan kimia 

                                                             
75

Ibid, h. 3 



 

 

dalam operasional produksi pabrik mereka. Maka dari itulah harus 

diupayakan langkah-langkah untuk membuat limbah menjadi ramah 

tamah lingkungan dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya.  

2) Tidak membuang limbah cair langsung ke sumber air 

Tidak membuang limbah pabrik yang cair kedalam sumber air secara 

langsung, terlebih tanpa adanya penyaringan dan pengolahan terlebih 

dahulu. Limbah cair yang langsung berasal dari pabrik, tanpa diolah 

biasanya akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Hal ini 

karena belum adanya pemisahan antara zat yang berbahaya maupun 

tidak. Apabila limbah segar seperti ini langsung dibuang ke sungai 

maupun laut maka akan menyebabkan ekosistem laut dan ekosistem 

sungai menjadi rusak dan tercemar. 

3) Mengubur limbah-limbah yang bersifat organik 

Untuk limbah pabrik padat, maka perlu adanya tindakan yang berbeda 

antara limbah- limbah organik dan non organik. Limbah-limbah yang 

bersifat organik bisa dikubur karena limbah tersebut dapat terurai dengan 

baik apabila dikubur di dalam tanah. Dengan mengubur limbah-limbah 

organik maka kita hanya mengatasi keberadaan limbah organik saja, 

namun juga kita akan mendapatkan tanah yang lebih subur dan dapat 

digunakan untuk berbagai kepentingan tertentu yang pastinya akan 

bermanfaat. 

4) Menggunakan kembali limbah-limbah pabrik yang masih bisa didaur 

ulang. 



 

 

Selain limbah-limbah organik, ternyata limbah anorganik juga 

mempunyai penanganannya sendiri. limbah pabrik anorganik yang sulit 

untuk diurai secara alami maka dapat dipilah-pilah. Dan limbah yang 

bersifat anorganik ini dapat kita daur ulang untuk menjadi sesuatu yang 

baru. Limbah anorganik yang masih bisa untuk didaur ulang sebaiknya 

kita daur ulang saja. Disamping kita membantu menangani persoalan 

limbah padat pabrik, kita juga dapat menghemat bahan baku. 

5) Menanam banyak pepohonan 

Menanam banyak pohon di sekitar pabrik. Hal ini lebih mengarah ke 

limbah gas. Limbah pabrik yang bersifat gas biasanya dibuang melalui 

cerobong asap dan selanjutnya akan mencemari udara. Dianjurkan untuk 

menanam pepohonan untuk dapat menetralisir udara yang telah tercemar 

tersebut agar tidak terlalu berbahaya. 

Al-Qur‟an mengajarkan tentang pelestarian, konversi, dan 

pemeliharaan lingkungan hidup, disisi lain pencemaran, perusakan 

bahkan berbagai penjajahan  terhadap lingkungan itu sendiri semakin 

merajalela. Berbagai pencemaran seakan  telah menjadi fenomena yang 

tidak tertinggal. Padahal, Allah SWT telah banyak memperingatkan 

makhluk-Nya lewat kisah-kisah, ungkapan, peringatan, bahkan teguran 

dalam Al-Qur‟an untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini 

(walaa tufsidu fii al ardt). Al-Qur‟an sangat jelas dan tegas mengajarkan 

manusia untuk menjaga keseimbangan alam ini. Makna keseimbangan 

yang diciptakan Allah berupa lingkungan yang bermanfaat bagi 



 

 

kehidupan dengan menghindari upaya perusakan dimuka bumi. Tentang 

larangan merusak lingkungan serta menjaga kelestarian dan 

keseimbangan alam ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Qhashash : 77. 

       

        

  

Artinya : dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qashash: 

77) 

Dan upayakanlah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada 

kalian berupa harta benda (kebahagiaan akhirat) menafkahkannya di jalan 

Allah dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi 

yakni hendaknya kamu beramal dengannya untuk mencapai pahala di 

akhirat dan berbuat baiklah kepada orang-orang dengan bersedekah kepada 

mereka sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah 

kamu berbuat mengadakan kerusakan di muka bumi dengan mengerjakan 

perbuatan-perbuatan maksiat. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan) Allah pasti akan menghukum mereka karena 

tugas manusia memakmurkan, menjaga, dan melestarikan yang ada 

dilingkungan ini untuk kebutuhannya. 



 

 

d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)  

adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 

usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan 

suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap 

lingkungan hidup di sekitarnya. Analisis mengenai dampak lingkungan 

muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari 

kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan 

industri pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan 

dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. 

AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 di Amerika 

Serikat. Menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan PP no 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup. Jika Indonesia mempunyai Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dibuat jika seseorang ingin 

mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak 

besar dan penting terhadap lingkungan. Dasar hukum AMDAL adalah 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang „Izin Lingkungan”. 

AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan 

negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek, yang diapakai pemerintah 

dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak 



 

 

layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya 

disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, 

sosialekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat.
76

 

Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi 

dampak negatif lebih besar daripada dampak positif yang akan 

ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak 

lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak 

lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya. Kriteria wajib 

AMDAL ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan 

dampak penting terhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada 

rencana-rencana kegiatan berskala besar, kompleks serta berlokasi di 

daerah yang memiliki lingkungan sensitif. Pada dasarnya Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah keseluruhan proses 

yang meliputi penyusunan berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP 

nomor 27 tahun 2012, bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen 

AMDAL yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu:
77

 

 Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup 

(KAANDAL)

2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 

3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 

4) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) 

5) Dokumen Ringkasan Eksekutif 
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B. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

 Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedangkan 

memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Merriam 

Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua 

pengertian, yaitu: to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, 

mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain dan to 

give ability to atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. 

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan 

masyarakat untuk bertahan (survive) dan dalam pengertian dinamis 

mengembangkan diri dan mencapai kemajuan Pemberdayaan masyarakat 

dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan 

keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan 

martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka 

sebagai komunitas manusia dan warga negara.  

 Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk 

individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan sebagai tujuan, 

maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai 

oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki 

kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti 

memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan informasi, mempunyai 



 

 

mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
78

 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan 

faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran. 

Penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai dan 

penguatan masyarakat umtuk memperoleh informasi, pengetahuan dan 

keterampilan yang harus dilakuakan secara multi aspek, baik dari aspek 

masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.
79

 

Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya 

kelompok yang rentan dan lemah, sebagai berikut:
80

 

a. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan 

mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-

barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. 

b. Berpartisipasi dalam proses pembanganan dan keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha 

pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial 

(swift dan Levin). 

Pemberdayaan erat dengan konsep kekuasaan, kekuasaan seringkali 

dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain mau 
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melalukannya. Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan seseorang, 

yaitu menunjukkan kelompok rentan atau lemah sehingga mereka memiliki 

kekuasaan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasar sehingga 

mereka memiliki kebebasan (freedom), kebebasan diartikan sebagai bebas 

pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan kesakitan, (b) 

menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang 

diperlukan, (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-

keputusan yang mempengaruhi mereka.
81

 

Pemberdayaan dilakukan sebagai proses untuk mengurangi 

kemiskinan yang terjadi, karena dengan dilakukannya pemberdayaan 

masyarakat dapat memperoleh hak yang sama, melalui pemberdayaan 

masyarakat disadarkan potensi yang ada dilingkungan. Istilah masyarakat 

biasanya diterapkan pada pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan yang 

membedakan pada pelayanan kelembagaan, masyarakat adalah sekumpulan 

orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi 

sosial yang terpola, terorganisasi.
82

 

Pada dasarnya setiap masyarakat selalu mengalami perubahan, karena 

tidak satupun masyarakat hidup dalam kondisi yang statis. Perbedaan 

perubahannya yaitu perubahan secara cepat atau lambat, perubahan tersebut 

berdampak pada progres dan regres. Titik pangkal yang menjadi suatu 

proses perubahan adalah faktor yang menjadi pendorong perubahan 
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tersebut, sementara, itu tujuan akan berubah fungsi menjadi perubahan.
83

 

Faktor pendorong perubahan adalah kondisi yang tidak diharapkan atau 

kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang di idealkan, sementara arah 

perubahan adalah kondisi yang diharapkan atau tidak harapkan.  

Pemberdayaan masyarakat telah menempatkan dirinya sebagai 

pendekatan yang banyak dianut dan mewarnai berbagai kebijakan 

pembangunan masyarakat.
84

 Pendekatan ini dilakukan karena melihat 

perspektif atau paradigma dari rakyat. Perspektif pertumbuhan yang 

dilakukan karena telah mendominasi program-program pembangunan 

masyarakat dengan waktu yang cukup lama. Perspektif pertumbuhan juga 

beroperasi pada peningkatan produktivitas guna mengejar pertumbuhan 

ekonomi.  

Proses pemberdayaan yang dilakukan adalah memberikan 

kewenangan dan pengembangan kapasitas.
85

 Untuk memperoleh 

kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat 

perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan. Menurut Ife, program 

pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-

indikator keberdayaan bila ia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 

pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberkelanjutan, keanekaragaman, 

perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi 

struktur yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara 

konsekuen akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai 
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pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat. 

Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak 

indikator keberdayaan. Empat diantaranya menyangkut derajad keberdayaan 

yakni:
86

 

1) Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (power to). 

2) Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses 

(power within). 

3) Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (power over). 

4) Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (power with) 

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk individu 

dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi 

kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka 

lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami 

oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, 

memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai 

pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan 

daya/kemampuan yang dimiliki. Dalam implementasi pemberdayaan 

masyarakat terdapat lima indikator keberhasilan, yaitu: Pertama, 

berkurangnya jumlah penduduk miskin. Kedua, berkembangnya usaha 

peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketiga, meningkatnya 

kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga 
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miskin di lingkungannya. Keempat, meningkatnya kemandirian kelompok 

yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan 

kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem 

administrasi kelompok serta makin luasnya interaksi kelompok lain di 

dalam masyarakat. Kelima, meningkatnya kapasitas masyarakat dan 

pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga 

miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial 

dasar. 

2. Indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Suharto mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:  

a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual 

yang kemudian berkembang mnjadi sebuah perubahan sosial yang lebih 

besar. 

b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna 

dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. 

c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai 

dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian 

melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk 

memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih 

menekan. 

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara 

oprasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat 

menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah 



 

 

program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat 

dikosentrasikan pada aspek-aspek apasaja dari sasaran perubahan (misalnya 

pemberdayaan keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi 

dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka 

sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan:
87

 

1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah 

atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, 

rumah ibadah, ke rumah tetangga.  

2) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk 

membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak 

tanah, minyak gorengm bumbu), kebutuhan dirinya (minya rambut, 

sabun mandi, rokok, bedak, sampo).  

3) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk 

membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari, pakaian, 

radio, TV dan lain-lain) 

4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu 

membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai 

keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah 

pembelian kambing untuk diternak, memperoleh kredit usaha.  

5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanyai mengenai 

apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, 
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mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izin nya, 

yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja diluar rumah.  

6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai 

pemerintahan desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama 

presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-

hukum waris.  

7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 

“berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang 

lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri 

yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, 

penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi 

dan pegawai pemerintah. 

8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, 

tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin 

tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau berpisah 

dari pasangannya.  

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi  

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perlunasan kebebasan 

memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat 

terbatas karena ketidakmampuan mengeluarkan pendapat dan 

ketidakberdayaan dalam hubungannya denga negara dan pasar karena 

masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti 



 

 

kesehatan, pendidikan, perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti 

bertindak bersama mengatasi masalah).
88

 

Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut 

upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan 

kualitas hidupnya. Apabila program pembangunan yang diharapkan dapat 

memperbarui kehidupan masyarakat, maka program tersebut harus sesuai 

dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
89

 

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan 

dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan 

lebih lanjut, yang pemikirannya belakang ini banyak dikembangkan sebagai 

upaya mencari alternative terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa 

lalu. Dalam konsep memberdayakan masyarakat, Kartasasmita merumuskan 

konsep pemberdayaan dari tiga sisi, yaitu:
90

 

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa 

setiap masyarakat, memiliki potensi yang dikembangkan. Artinya tidak 

ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan 

sudah punah. 

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat 

(empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih 

positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini 
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meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai 

masukan (input), serta pembukaan akses dalam berbagai peluang 

(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. 

c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses 

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, 

oleh karena kurangnya keberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh 

karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat 

mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.  

Aspek-aspek tersebut bisa dikembangkan menjadi aspek sosial, 

budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Banyak program 

pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan 

perekonomian masyarakt pedesaan. Program tersebut dilakukan masing-

masing departemen maupun antar departemen. Pada umumnya proyek-

proyek yang digulirkan masih pada generasi pemberian bantuan fisik kepada 

masyarakat, berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, 

pembangunan sarana air bersih dan sebagainya.
91

 Kenyataannya, ketika 

proyek berakhir maka keluaran proyek tersebut sudah tidak berfungsi atau 

bahkan hilang, beberapa faktor mempengaruhi kegagalan proyek tersebut 

seperti halnya ketidak tetapan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan 

yang diberikan. 
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Konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas, dapat dikemukakan 

sebagai berikut:  

a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh 

rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa 

perekonoomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan 

masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka 

sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.  

b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untu menjadikan ekonomi 

yang kuat, besar, modern, berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar 

yang benar. Karena kendala perkembangan ekonomi rakyat adalah 

kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan 

melalui perubahan struktural.  

c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perusahaan dari ekonomi 

tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, 

dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan 

kekemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktural, meliputi: 

Pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya, Penguatan 

kelembagaan, Penguasaan teknologi, Pemberdayaan sumber daya 

manusia.  

d. Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup hanya dengan peningkatan 

produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya 

memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin 



 

 

adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan 

yang masih lemah dan belum berkembang.  

e. Kebijakannya dalam perberdayaan ekonomi rakyat adalah: pemberian 

peluang atau sukses yang lebih besar kepada aset produksi (khususya 

modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi 

rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar price taker, pelayanan 

pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong 

munculnya wirausaha baru, dan pemerataan spesial. 

f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: peningkatan akses 

bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM dan 

peningkatan akses kesarana dan prasarana yang mendukung langsung 

sosial ekonomi masyarakat lokal.
92

  

4. Strategi pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, tidak ada literatur 

yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu 

lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan 

perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa 

percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama 

pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial 

dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi 

pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada 

gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti 
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mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam 

konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras 

atau matra pemberdayaan yaitu:
93

 

a. Aras mikro 

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui 

bimbingan dan konseling. Tujuan utamanya adalah membimbing atau 

melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. 

b. Aras mezzo 

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan 

dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. 

Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan 

sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, 

keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan 

memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 

c. Aras makro 

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran 

perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan 

kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian 

masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam 

pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang 

yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka 
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sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk 

bertindak. 

5. Prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi  

Ada beberapa prinsip pemberdayaan diantaranya adalah: 

a. Pemberdayaan proses kolaboratif, karenanya pekerjaan sosial dan 

masyarakat harus bekerjasama sebagai partner. 

b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau 

subjek yang kompenten dalam mampu menjangkau sumber-sumber dan 

kesempatan-kesempatan. 

c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang 

dapat mempengaruhi perubahan. 

d. Kompetensi dipindah atau dipertajam melalui pengalaman hidup. 

Khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada 

masyarakat. 

e. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus berada dan 

menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada 

pada situasi masalah tersebut. 

f. Jaringan-jaringan informal merupakan sumber dukungan yang penting 

bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta 

kemampuan mengendalikan seseorang. 

g. Masyarakat harus berpartisipasi terhadap pemberdayaan mereka sendiri. 

tujuan cara dan hasil harus di rumuskan leh mereka sendiri. 



 

 

h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena 

pengetahuan dapat memobilisasi tindakan dari perubahan. 

i. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif: 

permasalahan selalu memiliki beragam solusi. 

j. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan 

pembangunan ekonomi secara pararel.
94

 

6. Pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi Islam  

Secara Khusus, nilai-nilai dalam sistem ekonomi islam bersumber 

dari Al-Qur‟an dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup 

Islam. Selalu dipegang dan menghadapi perkembangan zaman dan 

perubahan masyarakat, semua masalah yang berkembang, termasuk 

ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat.
95

 Pembangunan dalam 

pandangan islam adalah suatu konsep untuk norma prilaku dan sistem 

perekonomian yang menyangkut bagaimana menciptakan stabilitas 

ekonomi.
96

 

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, 

karena islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritus islam adalah 

akuntabilitas sosial; tanpa impilikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara 

sia-sia.
97

 Oleh karena itu, impilkasi sosial telah menjadi sumber kesadaran 
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bagi setiap masyarakat dan memberikan arti penting sebagai sikap terhadap 

lingkungan sosial (sikap kepedulian). Sikap kepedulian tersebut akan 

melahirkan pemberdayaan masyarakat. Islam memandang pemberdayaan 

sebagai gerakan tanpa henti, hal ini sejalan dengan paradigma Islam yaitu 

sebagai agama gerakan dan perubahan
98

 seperti yang disampaikan dalam 

Qur‟an surat Ar-Ra‟d ayat 11:  

              

              

     

Artinya: bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaga nya atas perintah 

Allah, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu  kaum sehingga 
mereka merobah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah mengendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 

dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelidung bagi mereka selain Dia. 

(Q.S. Ar- Ra‟d: 11)  

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, Allah tidak akan merubah 

suatu kaumnya melainkan merubah merubah sendiri. Dalam hal tersebut 

maka setiap manusia diharuskan untuk merubah dirinya tetapi masih dalam 

batas Agama Islam. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan kemandirian 

yang harus dimiliki oleh setiap individu agar mampu menjalankan 

kegiatannya. Seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang merubah 

seseorang menjadi lebih mandiri dengan mengandalkan kemampuan mereka 
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dengan tidak adanya batasan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat 

diizinkan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. 

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar 

dalam ekonomi yakni:
99

 

a. Tauhid 

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia 

menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain 

Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada 

Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan 

sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber 

daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya 

diberi amanah untuk memiliki sementara waktu, sebagai ujian bagi 

mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan 

sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah 

untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam 

hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu‟amalah) 

dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya 

manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk 

aktivitas ekonomi dan bisnis.
100

 

b. Adl 

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah 

adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya 
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secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara 

hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber 

daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat 

manfaat daripadanya secara adail dan baik. Dalam banyak ayat, Allah 

memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil 

sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai 

ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar 

keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. 

Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada 

usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum 

Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan 

kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan 

merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, 

karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga 

pada mereka yang membutuhkan.
101

 Keadilan, dengan menjunjung tinggi 

nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. 

Sesuai dengan Q.S. Al-Maidah: 8.
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Artin a: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku aillah, karena 

adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakalah kepada Allah, 

sesungguhn a Allah Maha Mengetahui apa  ang kamu kerjakan”.(Q.S. 

Al-Maidah: 8) 

 

 

c. Nubuwwah 

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan 

begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para 

Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada 

manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan 

mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal- muasal segala sesuatu 

yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus 

diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. 

Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang 

terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi 

Muhammad Saw. Sifat- sifat utama sang model yang harus diteladani 

oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada 

khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah ( tanggung jawab, dapat 

dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, 

intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran). 

Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta 

sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki 



 

 

tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam 

mewujudkan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
103

 

d. Khilafah 

Dalam Al-Qur‟an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk 

menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur 

bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi 

bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku bagi 

semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin 

masyarakat atau kepala Negara. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga 

keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi 

agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. Dalam 

Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting 

dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin 

perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari‟ah, dan untuk 

memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak- hak manusia. Semua 

ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari‟ah untuk memajukan 

kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, 

jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.
104

 

e. Ma‟ad 

Secara harfiah Ma‟ad berarti kembali. Maksudnya manusia akan kembali 

pada tuhan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena 
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kehidupan manusia bukan hanya berlangsung didunia saja melainkan 

terus berlanjut diakhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim 

tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang 

akhirat”. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan 

beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik 

daripada dunia. Al-Qur‟an mengemukakan kepada Nabi dengan 

mengatakan : “Dan katakanlah (Muhammad kepada umat Muslim): 

“Bekerjalah”. “Nabi juga telah melarang kaumnya mengemis kecuali 

dalam keadaan kelaparan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan 

pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan kewajiban. kewajiban 

masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan 

kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Ma‟ad juga 

diartikan sebagai hasil atau imbalan sesuai dengan kata Imam Ghazali 

bahwa motif para pelaku ekonomi adalah mendapatkan 

keuntungan/laba.
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BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat PT. Budi Starch & Sweetener 

PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. dahulu yang bernama PT. Budi 

Acid Jaya Tbk., perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan pemasaran 

produk-produk yang terbuat dari ubi jalar, tapioka dan produk kimia, seperti 

asam sulfat, asam sitrat, dan kantong plastik. PT. Budi Starch & Sweetener 

ini merupakan salah satu anak perusahaan di bawah sungai Budi Group 

(SBG). Budi Group mengoperasikan fasilitas produk di banyak wilayah 

seperti: Subang, Lampung, Jambi dan Surabaya. Budi Group ini tercatat di 

Bursa Efek Indonesia di tahun 1995 pada Papan utama Bursa Efek 

Indonesia. 

Di Lampung sendiri Pabrik Bumi Waras atau PT. Budi Starch & 

Sweetener ini memilik banyak cabang yang berada di kabupaten-kabupaten 

di Lampung. Khususnya di Kabupaten Lampung Utara tepatnya di 

Kecamatan Sungkai Selatan Gedung Ketapang. 

PT. Budi Starch & Sweetener divisi Tapioka Gedung Ketapang 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tapioka. Perizinan 

perusahaan ditandatangani melalui surat izin usaha tanggal 1 Agustus 1993. 

PT. Budi Starch & Sweetener yang dahulunya bernama PT. Budi Acid Jaya 

merupakan anak cabang dari PT. Bumi Waras yang berpusat di Way Lunik 

Bandar Lampung. 



 

 

Pada mulanya pabrik tapioka PT. Budi Starch & Sweetener memakai 

oven berbahan bakar kayu dan memiliki kapasitas produksi 100 ton tapioka 

per hari, kemudian pada tahun 1996 sampai dengan sekarang dipakai oven 

yang menggunakan bahan bakar campuran solar-residu dan memiliki 

kapasitas produksi 200 ton tapioka per hari. Sebagian besar mesin-mesin 

produksi seperti oven, konveyor dan beberapa mesin lainnya dirancang dan 

dirakit oleh karyawan mekanik pabrik. Sebagian juga mesin-mesin tersebut 

dapat berfungsi dengan bantuan tenaga manusia. 

Pada tahun 1993 sampai dengan 1995, penentuan mutu sagu yang 

dihasilkan PT. Budi Starch & Sweetener dilakukan di laboratorium quality 

control pusat yang berada di Way Lunik. Pada tahun 1996 sampai dengan 

sekarang PT. Budi Starch & Sweetener bisa menentukan mutu sagu sendiri 

karena pabrik pengolahan tapioka telah dilengkapi dengan laboratorium 

quality control. 

2. Profil PT. Budi Starch & Sweetener 

Nama Perseroan  : PT. Budi Starch & Sweetener 

Bidang Usaha  : Industri Olahan Divisi Tapioka 

Status Perusahaan  : Badan Usaha Milik Pribadi 

Kepemilikan  : 25,04% PT. Sungai Budi 

Formulir Hukum/Status : Public Limited Company / Tercatat 

Kantor Pusat :  : Floor Wisma Budi, Jl. H R Rasuna 

Said Kav C-6 Jakarta, 12940 

Telpon   : +62-21-521 

Fax    : +62-21-521 



 

 

Email   : @budiacidjaya.co.id 

Website   : http//www.budiacidjaya.co.id 

Nama lengkap  : PT. Budi starch & sweetener Tbk 

Nama sebelumnya            : PT Budi Acid Jaya Tbk (1979), PT Budi Acid Jaya    

Tbk. (2013) 

3. Lokasi Pabrik/Perusahaan  

PT. Budi Starch&Sweetener divisi tapioka beralamat di Jalan Raya 

Ketapang, Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten 

Lampung Utara. Sedangkan kantor pusat PT. Bumi Waras berada di Way 

Lunik Bandar Lampung. 

Lokasi Pabrik tapioka PT. Budi Starch & Sweetener di sebelah utara 

berbatasan dengan kebun singkong milik masyarakat, di sebelah timur 

berbatasan dengan kebun milik masyarakat, di sebelah selatan berbatasan 

dengan Jalan Raya Ketapang, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan 

Sungai Belungan. 

4. Visi, Misi dan Nilai Prinsip Kerja 

a. Visi 

“Berkembang Menuju Kesejahteraan Bersama” Kesuksesan utama pabrik, 

dibangun atas dasar keyakinan dalam membina hubungan yang saling 

menguntungkan berdasarkan kepercayaan dan integritas.  Bersama seluruh 

pihak-pihak yang terkait, perseroan selalu mengambil posisi pro-aktif dalam 

mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan.  

1) Bersama seluruh pemegang sahamnya, perseroan senantiasa bertujuan 

meraih imbal hasil investasi yang lebih baik.  



 

 

2) Bersama rekan bisnis, perseroan bekerja sama dalam menekan 

persaingan yang tidak sehat.  

3) Bersama perseroan memfokuskan diri untuk memberikan atau 

menghasilkan produk unggulan dan pelayanan yang sangat bersaing dan 

membina hubungan yang saling menguntungkan.  

4) Bersama pemasok menawarkan dan mengeksplorasi kesepakatan dalam 

bekerja sama.  

5) Bersama karyawan, perseroan terus menerus mencari dan 

mengembangkan program-program yang dapat memberikan hasil dan 

nilai-nilai tambah terbaik bagi setiap karyawan 

6) Bersama masyarakat, perseroan melakukan upaya untuk menjadi warga 

dunia usaha yang bertanggung jawab terhadap masyarakat disekitarnya. 

Mengikuti motto “berkembang menuju Kesejahteraan Bersama” menjadi 

titik tolak kesuksesaan PT. Budi Starch & Sweetenners Tbk.  

b. Misi  

Menjadi penyedia menyuplai Tepung tapioka terjangkau di Indonesia yang 

terkemuka dan terpercaya, berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji, 

dalam upaya memberikan manfaaat bagi seluruh pihak.  

Terkemuka :  

1) Menjadi yang utama dan selalu diingat 

2) Menjadi panutan bagi industri sejenis 

3) Berkembang melalui proses berkesinambungan 

4) Selangkah lebih maju dalam persaingan.  



 

 

Terpercaya:  

1) Dapat diandalkan oleh seganap pemasok, pelanggan dan karyawan 

2) Konsisten, dapat dipercaya, aman, berkualitas baik dan higienis 

3) Bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar 

Kerjasama:  

1) Bekerja sama dan saling membantu satu sama lain tanpa diminta 

2) Koordinasi yang sempurna 

3) Beroperasi sabagai satu kesatuan 

4) Berbeda pendapat tetapi tetap bergerak sebagai satu tim  

Pihak terkait:  

Pihak-pihak yang saling berkaitan meliputi: 

1) Karyawan  

2) Pelanggan 

3) Pemasok  

4) Pemegang saham 

5) Masyarakat 

c. Nilai–nilai prinsip kerja  

Berkembang menuju kesejahteraan merupakan tujuan untuk mencapai 

kesuksesaan utama PT. Budi Starch & Sweeteners Tbk Divisi Tepung 

Tapioka, dibangun atas dasar keyakinan dalam membina hubungan yang 

saling menguntungkan, berdasarkan kepercayaan dan integritas. Bersama 

seluruh pihak-pihak terkait, perseroan selalu mengambil posisi pro-aktif 

dalam mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan.  



 

 

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kesuksesan bersama 

diperlukan prinsip kerja perusahaan sebagai berikut: 

1) Bersama seluruh pemegang sahamnya, perseroan senantiasa bertujuan 

meraih imbal hasil investasi yang lebih baik.  

2) Bersama rekan bisnis, perseroan bekerja sama dalam menekankan 

persaingan yang sehat. 

3) Bersama pelanggan, perseroan memfokusan diri untuk memberikan atau 

menghasilkan produk tepung unggulan dan pelayanan yang sangat 

bersaing dan membina hubungan yang saling menguntungkan.  

4) Bersama pemasok, menawarkan dan mengeksplorasi kesepakatan dalam 

bekerja sama. 

5) Bersama karyawan, perseroan terus mencari dan mengembangkan 

program-program yang dapat memberikan hasil dan nilai tambah terbaik 

bagi setiap karyawan. 

6) Bersama masyarakat, perseroan melakukan upaya untuk menjadi warga 

dunia usaha yang bertanggung jawab terhadap masyarakat disekitarnya. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Data Pegawai Perusahaan 

Tabel 1.3 

Jumlah karyawan waktu tidak tertentu PT. Budi Starch & Sweeteners 

Lampung Utara 

Sumber: PT. Budi Starch & Sweeteners Div. Tapioka 

Tabel 1.4 

Jumlah karyawan Tidak Tetap PT. Budi Starch & Sweeteners Lampung 

utara 

p 

 

Sumber: PT. Budi Starch & Sweeteners Div. Tapioka 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja PT. Budi 

Starch & Sweeteners adalah sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima 

karyawan). Yang terdiri dari 56 karyawan waktu tidak tertentu dan 139 

No  Jabatan Jumlah karyawan 

1 Personalia 28 

2 Kepala Administrasi kantor 8 

3 Kepala pengemasan dan penggudangan 1 

4 Kepala produksi 4 

5 Kepala keamanan/kepolisian 3 

6 Kepala kendaraan 3 

7 Kepala laboratorium 3 

8 Operator  6 

Jumlah 56  

No  Jabatan Jumlah karyawan 

1 Pelaksana Gudang  21 

2 Keamanan (termasuk satpam) 11 

3 Mekanik  7 

4 Pekerja produksi 54 

5 Pekerja umum 36 

6 Honorer  10 

Jumlah  139  



 

 

karyawan tidak tetap. Karyawan waktu tidak tertentu berbeda dengan karyawan 

tidak tetap, yang membedakan dari keduanya yaitu:  

1) Golongan/Jabatan. Karyawan waktu tidak tertentu telah memiliki golongan 

jabatan sesuai dengan tingkat manajemen dan karyawan tidak tetap yaitu 

tidak memiliki golongan jabatan.  

2) Masa kerja. Karyawan waktu tidak tertentu adalah karyawan harian lepas 

dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 

3) Keahlian dan tingkat pendidikan. Karyawan waktu tidak tertentu telah 

memiliki keahlian pada bidangnya dan tingkat pendidikan dari diploma 

hingga sarjana. Karyawan tidak tetap merupakan karyawan harian lepas 

yang melakukan pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah berdasarkan 

permintaan pabrik. 

4) Besaran upah. Besaran upah yang diberikan sesuai dengan golongan 

jabatan, masa kerja, dan keahlian yang dimiliki oleh pekerja/buruh.  

 

B. Gambaran Umum Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan 

Kabupaten Lampung Utara 

Desa gedung ketapang adalah salah satu dari 11 desa wilayah 

kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, yang terletak 5 kilo 

meter kearah utara dari kecamatan Sungkai Selatan. Pada awalnya desa gedung 

ketapang adalah sebuah dusun kecil yang didirikan sekelompok pada tahun 

1937 dan diberi nama Umbul Rengas. Sebelum menjadi desa, Umbul Rengas 

didirikan oleh empat tokoh yaitu, Hi Mansur, Hi. Nawawi, Hi. Nur Hayat dan 



 

 

Matsani. Seiring berjalannya waktu semakin ramainya populasi penduduk 

tepatnya pada tahun 1945 silam para tokoh masyarakat setempat yang dipimpin 

oleh Hi. Mansur konon adalah kepala suku di desa itu. Dari musyawarah itulah 

tercetus sebuah keputusan untuk merubah dusun umpul rengas menjadi sebuh 

desa. 

Menurut sejarah setelah resminya desa umbul rengas menjadi desa 

yang diberi nama desa kampung gedung. Awal terbentuk desa gedung 

ketapang adalah kampung gedung, karena bersebelahan dengan desa ketapang, 

maka kini berubah menjadi desa gedung ketapang. Desa gedung ketapang 

terbagi menjadi dua dusun, salah satu dusun bernama dusun purwodadi, dusun 

Purwodadi dibentuk pada tahun 1985 oleh seorang tokoh adat yang bernama 

Abdullah. Diberi nama Purwodadi karena dusun itu dihuni mayoritas penduduk 

suku jawa.  

Desa gedung ketapang memiliki luas 1143 hektar dengan penduduk  

2949 jiwa. Mayoritas sumber penghasilan penduduk berasal dari hasil 

pertanian. Sementara tingkat pendidikan masyarakat desa gedung ketapang 

sudah cukup baik dari tahun 2016, bersumber data desa gedung ketapang, para 

generasi mudanya 60 persen berpendidikan SMA dan 30 persen bisa 

menyelesaikan sarjananya. Pembangunan desa gedung ketapang semakin 

terlihat maju dengan adanya program pemerintah Anggaran Dana Desa (ADD) 

tahun anggaran 2016, dari program pemerintah desa gedung ketapang 



 

 

membangun 8 unit sumur bor, pembangunan rabat beton serta peningkatan 

jalan.
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a) Tabel penduduk berdasarkan gender 

Tabel 2.1  Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender 

No Jenis kelamin Jumlah 

1 Penduduk laki-laki 1.535 jiwa 

2 Penduduk perempuan 1.414 jiwa 

Jumlah 2.949 Jiwa 

Sumber: Profil Desa Gedung Ketapang 

b) Tabel penduduk berdasarkan usia 

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah 

1 0-12 bulan 46 jiwa 

2 >1-<5 tahun 217  jiwa 

3 ≥5-7 tahun 97 jiwa 

4 ≥7-15 tahun 367 jiwa 

5 >15-56 tahun 1.113 jiwa 

6 >56 tahun 1.109 jiwa 

Jumlah 2.949 Jiwa 
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 Sumber: Profil Desa Gedung Ketapang 



 

 

c) Tabel penduduk berdasarkan pendidikan 

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Taman Kanak-Kanak 98  jiwa 

2 Sekolah Dasar/Sederajat 727  jiwa 

3 Smp/Sederajat 822 jiwa 

4 SMA/Sederajat 387 jiwa 

5 Akademik/D1-D3 49 jiwa 

6 Sarjana 79 jiwa 

7 Pascasarjana S2 5 jiwa 

8 Pascasarjana S3 0 jiwa 

Sumber: Profil Desa Gedung Ketapang 

d) Tabel Penduduk Berdasarkan Kondisi Ekonomi 

 Tabel 2.5 jumlah Penduduk berdasarkan Kondisi Ekonomi  

No Tingkat kesejahteraan Jumlah 

1 Keluarga prasejahtera 435 keluarga 

2 Keluarga sejahtera 1 309 keluarga 

3 Keluarga sejahtera 2 21 keluarga 

4 Keluarga sejahtera 3 8 keluarga 

5 Keluarga sejahtera 3 plus 0 keluarga 

 Jumlah  773 keluarga 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Manajemen Pengelolaan Onggok Singkong pada PT. Budi Starch & 

Sweetener  

1. Manajemen  

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen merupakan kegiatan yang 

dimulai dari penentuan tujuan sampai tercapainya tujuan. Dalam 

penyelenggaraannya, memerlukan kemahiran atau keterampilan untuk 

mengelola apa yang direncanakan, sehingga tujuan yang diinginkan dapat 

diraih dengan sukses. Suatu perusahaan akan lebih maju apabila 

terbentuknya manajemen yang baik dan mengembangkan suatu produksi 

dan usaha yang luas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal sehingga tingkat kesejahteraan 

ataupun pemberdayaan kepada masyarakat akan terus meningkat dengan 

menjalankan fungsi manajemen yang terdiri dari suatu perencanaan, 

organisasi, pengendalian, serta adanya pengawasan.  

2. Manajemen Pengelolaan 

Manajemen pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola 

sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan dalam hal ini adalah 



 

 

memproduksi bahan mentah menjadi bahan setengah jadi yaitu singkong 

menjadi tepung tapioka serta adanya limbah baik limbah padat (onggok) 

maupun limbah cair dan limbah gas. Perusahaan akan terlihat baik apabila 

manajemennya baik begitu pun sebaliknya suatu pengelolaan yang tidak 

digunakan dengan baik maka akan berdampak buruk. Pengelolaan onggok 

singkong mempunyai dampak yang baik apabila dilakukan dengan cara-cara 

yang baik sesuai adanya fungsi manajemen serta dapat berdampak buruk 

ketika limbah dengan sengaja dibuang ke lingkungan masyarakat sekitar.  

Manajemen limbah merupakan salah satu upaya dalam rangka 

mencapai produksi bersih. Tujuan manajemen limbah adalah 

mengendalikan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan limbah hasil 

berbagai kegiatan manusia, antara lain kegiatan industri. Perusahaan industri 

tapioka menghasilkan limbah berupa limbah padat dalam bentuk onggok 

dan air limbah. Limbah padat yang dihasilkan dari proses produksi tapioka 

relatif bernilai ekonomi karena dapat digunakan sebagai bahan baku pakan 

ternak dan industri lainnya seperti: asam sitrat, bioethanol, dan industri 

pangan. 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, 

baik industri maupun domestik (rumah tangga). Limbah lebih dikenal 

sebagai sampah, yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan 

mengganggu lingkungan, karena sampah dipandang tidak dimiliki nilai 

ekonomis. Limbah industri berasal dari kegiatan industri, baik karena proses 

secara langsung maupun tidak langsung. Limbah dari kegiatan industri 



 

 

adalah limbah yang terproduksi bersamaan dengan proses produksi, dimana 

produk dan limbah hadir pada saat yang sama. Sedangkan limbah tidak 

langsung terproduksi sebelum proses maupun sesudah proses produksi. 

Perusahaan Budi Starch & Sweetener merupakan salah satu 

perusahaan tapioka yang berada didesa gedung ketapang dan mempunyai 

195 karyawan dan penulis mengambil sampel 10% dari populasi. Berikut 

adalah jawaban responden para karyawan sebanyak 20 orang responden 

berdasarkan indikator manajemen pengelolaan yaitu produksi, distribusi dan 

konsumsi. 

a. Produksi  

Produksi adalah mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang 

dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Untuk memenuhi 

kebutuhan yang beraneka ragam, manusia memerlukan barang dan jasa. 

Pada hakekatnya produksi merupakan pencipta atau penambah faedah 

atau bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih 

bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Berdasarkan hasil wawancara 

kepada kepala Humas, Kepala Produksi dan karyawan-karyawan lainnya 

bahwa perusahaan mendapatkan singkong dari petani-petani dan supllier 

yang ada di sekitar lampung utara saja. Perusahaan memproduksi 

singkong 500-800 ton/hari dimana singkong yang menjadi tepung 

tapioka hanya berkisar 30-40% dan sisanya berkisar 60% menjadi 

limbah. Limbahnya dimanfaatkan dengan baik karena mengandung nilai 

ekonomis yang bisa menguntungkan bagi industri tersebut. Pengelolaan 



 

 

singkong menjadi tepung tapioka hingga limbah ada beberapa proses 

diantaranya tahap pengupasan, tahap pencucian, tahap pemarutan 

selanjutnya tahap ekstraksi dan pengepresan sehingga menjadi onggok. 

Berdasarkan wawancara dari 20 responden menyatakan bahwa 

kendala dalam memproduksi onggok singkong yaitu apabila singkong 

mengalami kelangkaan, maka dalam memproduksi onggok singkong 

sedikit dan kendala lainnya seperti rusaknya mesin penggilingan akan 

menghambat karyawan untuk bekerja. Pengelolaan singkong menjadi 

onggok singkong (limbah padat) berjalan dengan lancar. Berdasarkan 

wawancara kepada bapak sanusi selaku kepala humas bahwa ada 3 

karyawan khusus pada bagian pengelolaan onggok singkong atau press 

ampas, yaitu Bapak Kade, Bapak Lukman dan Bapak Bambang, hal ini 

menunjukkan bahwa karyawan yang dipilih berdasarkan keahliannya 

masing-masing. 

b. Distribusi 

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen dan para pemakai. pendistribusian dapat diartikan 

sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan 

(jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Singkong hanya 

diproduksi menjadi tapioka atau aci dan dikirim ke perusahaan pusatnya 

di teluk betung, way lunik, disanalah dipasarkannya tapioka sedangkan 



 

 

perusahaan atau pabrik didesa gedung ketapang hanya memproduksinya 

saja. Onggok dijual kepada masyarakat yang membutuhkan, masyarakat 

atau pengepul-pengepul onggok singkong datang sendiri keperusahaan 

untuk mengambil onggok yang diolah kembali dengan mereka. 

Kontribusi bagi masyarakat setempat pastinya ada, dimana 

masyarakat yang ada disekitar perusahaan atau pabrik mendapatkan 

bagian onggok singkong satu sampai dua karung setiap harinya dan 

setiap Hari Raya atau satu tahun sekali masyarakat di daerah sekitar RT 

01 mendapatkan sembako dari perusahaan. Onggok singkong yang 

didistribusikan selama ini berjalan lancar tidak ada kendala, hanya saja 

kendala dalam pengumpulan onggok apabila mesin dalam pembuatan 

tepung mengalami kerusakan kendalanya tidak dapat bekerja secara 

maksimal dan perusahaan tidak dapat memproduksi tapioka dan 

onggoknya serta masyarakat yang datang untuk membeli onggok kecewa 

karna tidak adanya onggok. Kebijakan pemerintah desa pasti adanya izin 

kalau tidak mendapatkan izin tidak mungkin perusahaan ini berdiri 

didesa ini. Saluran distribusi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu 

apabila tapioka langsung dikirim atau distibusi ke pusatnya sedangkan 

dalam pendistribusian onggok singkong melalui beberapa tahap yaitu: 

1) Produsen-konsumen yaitu dari perusahaan langsung memberikan 

kepada konsumen atau konsumen datang langsung untuk membeli 

onggok singkong diperusahaan dan dikelola sendiri onggok 

singkongnya. 



 

 

2) Produsen-Pengecer-Konsumen yaitu produsen memberikan kepada 

pengecer untuk dikelola menjadi pakan ternak dan diberikan langsung 

kepada konsumen yang membutuhkannya. 

3) Produsen-PedagangBesar-Pengecer-Konsumen yaitu melalui produsen 

pedagang besar membeli onggok singkong yang sangat banyak untuk 

dikelola dan langsung dikemas dan pedagang besar menjual kepada 

pengecer dengan onggok singkong yang sudah jadi pakan ternak, 

pembuatan obat nyamuk dan langsung didistribusikan kepada 

konsumen. 

Tujuan distribusi dalam islam yaitu adanya tujuan ekonomi yang 

memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi 

kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melakukan 

kegiatan ekonomi yang tercantum pada ayat Al-Baqarah: 256 yang 

berbunyi: 

            

                       

   

Artinya :dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya 

karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti 

sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan 

lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat 

tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha 

melihat apa yang kamu perbuat. (QS Al-Baqarah : 265) 

 

 



 

 

c. Konsumsi 

Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility (nilai guna) barang 

dan jasa. Semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa dalam proses 

produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain. Seperti halnya 

singkong yang telah menjadi tapioka dikonsumsi untuk masyarakat 

sedangkan limbah padat ataupun limbah cair dikonsumsi untuk hewan-

hewan ternak. Sifat barang konsumsi menurut Al Ghazali dan Al Shatibi 

dalam Islam adalah At-Tayyibat. Prinsip konsumsi dalam Islam adalah 

prinsip keadilan yaitu dengan mencari rezeki yang halal seperti halnya 

bekerja didalam perusahaan/pabrik dengan mengikuti aturan-aturan yang 

berlaku dan tidak berbuat curang, prinsip kebersihan yaitu mengelola 

onggok singkong ataupun limbah sebenarnya kotor, akan tetapi didalam 

islam mengelola sesuatu yang ada manfaatnya diperbolehkan oleh Allah 

asal jelas maksud dan tujuannya. Apabila maksud dan tujuan nya tidak 

sesuai dengan syariat islam maka diharamkan suatu barang untuk 

dkonsumsi. Berdasarkan syariat islam, barang yang dilarang untuk 

dikonsumsi mempunyai ciri-ciri yaitu memabukkan, barang hasil curian, 

makanan yang membahayakan, melemahkan atau merusak akal serta 

menjijikkan sedangkan penulis membahas onggok singkong yang 

dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan yang jelas, 

yaitu dikelola untuk pakan ternak ataupun obat nyamuk yang tidak 



 

 

menimbulkan mudharatnya, maka dalam hal ini onggok singkong yang 

dikelola menurut porsinya baik digunakan untuk ternak-ternaknya. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa manajemen 

pengelolaan pada PT. Budi Starch & Sweetener tidak berjalan dengan 

baik dikarenakan perusahaan hanya memberikan onggok singkong 

kepada masyarakat tanpa adanya pelatihan-pelatihan yang khusus untuk 

masyarakat, hal ini bahwa manajemen pengelolaan onggok singkong 

pada PT. Budi Starch & Sweetener belum dijalankan dengan baik dan 

hanya mementingkan perusahaan tanpa melihat masyarakat sekitar. 

B. Pemberdayaan onggok singkong terhadap pemberdayaan ekonomi 

masyarakat perspektif ekonomi Islam 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-

faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran. Penguatan 

masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai dan penguatan 

masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang 

harus dilakuakan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri 

maupun aspek kebijakannya. 

Desa gedung ketapang merupakan salah satu desa terdekat dari PT. 

Budi Strach & Sweetener dan hasil wawancara dari 20 responden masyarakat 

Berdasarkan indikator pemberdayaan yaitu menciptakan suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), memperkuat 

potensi atau daya, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi. 

 



 

 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling).  

Setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, 

karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya 

untuk pembangunan daya itu, dengan mendorong, memotivasikan dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya 

untuk mengembangkannya. Berdasarkan wawancara kepada masyaraka 

Desa Gedung Ketapang, pada umumnya pekerjaan bergerak sepenuhnya di 

sektor pertanian. Para petani bekerja hanya pada waktu musim tanam saja 

setelah masa tanam sudah habis maka para petani tidak lagi bekerja, apabila 

bekerja hanya serabutan saja, sehingga para petani umumnya pendapatannya 

rendah lalu mereka berusaha untuk mencari pekerjaan baru atau tambahan 

diluar sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kegiatan 

bertani hampir sebagian besar masyarakat dilakukan diatas lahan kering. 

Sehingga jenis pekerjaan homogen akan berdampak pada tingkat 

pendapatan, dan pada umumnya pendapatan para petani itu rendah sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kurang.  

Masyarakat yang dominan bekerja sebagai petani singkong setiap 7-

8 bulan musim panen dalam ½-1 ha (hektar) mendapatkan sekitar 7 juta 

sampai 9 juta dan bebarapa masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dan 

sebagian tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk membeli barang yang lebih 

mahal. Pendapatan masyarakat di Desa Gedung Ketapang sebelum berdiri 



 

 

industri tergolong rendah, para responden bekerja pada sektor pertanian 

yang mengandalkan kebun mereka masing-masing dengan menunggu 8 

bulan sekali hasil panen. Keadaan seperti ini perlu dicari solusi agar 

masalah tersebut bisa terselasaikan dengan baik dengan upaya dan kerja 

keras.  

Dalam kaitan inilah diperlukan kesempatan-kesempatan kerja lain 

diluar sektor pertanian yang mampu menampung tenaga kerja dari sektor 

pertanian pada akhirnya dapat memberikan tambahan pendapatan bagi 

mereka. dari 20 orang responden bahwa 16 orang responden menyatakan 

banyak masyarakat setempat yang bekerja diperusahaan tapioka berkisar 

30%-40% karyawan nya berasal dari desa. Banyak kesempatan kerja diluar 

sektor pertanian yang dapat di ciptakan, misalnya pendirian suatu industri 

didesa gedung ketapang seperti pabrik tapioka PT. Budi Strach & Sweetner 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan masyarakat 

bisa mendapatkan pekerjaan dari PT tersebut serta bisa membuka usaha 

disekitar industri seperti berdagang, membuka bengkel, counter hp, kantin 

atau tempat makan dan lain sebagainya 

2. Memperkuat potensi atau daya 

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari 

hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-

langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta 

pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan 

membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dengan adanya perusahaan 



 

 

ditengah-tengah masyarakat seharusnya perusahaan memberikan potensi 

kepada masyarakat seperti dengan adanya pemanfaatan limbah bisa 

kembangkan bukan hanya untuk pakan ternak saja tetapi perusahaan 

memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat serta perusahaan 

memberikan sarana yang cukup seperti diadakannya pengenalan alat-alat 

yang bisa digunakan untuk pembuatan limbah yang lebih bermutu dan 

mampu dimanfaatkan untuk pembuatan obat nyamuk, saus dan lain 

sebagainya agar potensi masyarakat lebih kuat dan mempunyai pekerjaan 

lain diluar sektor bertani. Dengan hal itu masyarakat bisa berkembang dan 

mempunyai keterampilan yang aktif yang bisa digunakan untuk 

memperoleh pendapatan setiap harinya, tetapi secara nyata bahwa PT. Budi 

Starch & Sweetener tidak memberikan pelatihan maupun sarana kepada 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Budi Starch & Sweetener 

tidak memberdayakan masyarakat dengan baik.  

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi 

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi 

bertambah lemah, oleh karena kurangnya keberdayaan dalam menghadapi 

yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah 

amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.  

Berdasarkan wawancara pada 20 orang responden yang menyatakan 

terganggu dengan adanya limbah terdapat 5 orang responden merasa 

terganggu, sedangkan 15 orang responden merasa biasa-biasa saja dengan 

ada baunya limbah tersebut, alasannya karena sudah terbiasa dengan baunya 



 

 

jadi para responden biasa saja tanpa mempersoalkannya. Apabila adanya 

musim hujan maka pencemaran udara atau aroma baunya limbah sangat 

menyengat. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan belum benar-benar 

mengelola limbah dengan baik. Pengelolaan limbah yang dilakukan 

perusahaan terhadap masyarakat sebagian masyarakat mengungkapkan 

bahwa tidak mempengaruhi kesehatan dan sebagian masyarakat mengatakan 

bahwa sampai saat ini tidak ada efek yang mengakibatkan kesehatan 

terganggu tetapi dalam jangka panjang ditakutkan dengan semakin 

merajalela nya pencemaran yang ada pada perusahaan tapioka akan 

menimbulkan penyakit dalam. Dengan adanya masalah diatas bahwa 

perusahaan setiap tahun sekali memberikan sembako kepada masyarakat 

setempat untuk melindungi masyarakat dan mencegah masyarakat agar 

tidak komplain langsung ke perusahaan.  

Limbah singkong jika dibuang secara sembarangan akan 

mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan, kesehatan manusia maupun 

terhadap keadaan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Maka perusahaan 

mempunyai pembuangannya tersendiri untuk limbah yang dihasilkan oleh 

produksi singkong, diantaranya mempunyai 16 kolam untuk pembuangan 

limbah dan sekarang menjadi 13 kolam. Kolam-kolam itu yang akan 

menampung limbah-limbah yang terbuang sehingga masyarakat tidak 

terkena pencemaran akan limbah, hanya saja aroma baunya yang 

mengganggu masyarakat sampai saat ini baunya pun sudah biasa tercium 

sehingga mayarakat tidak pernah komplain. 



 

 

Adanya industri tepung tapioka di Desa Gedung Ketapang telah 

memberikan pendapatan terhadap masyarakat yang tidak bekerja 

diperusahaan dengan mengelola onggok singkong untuk keperluan ternak 

sendiri maupun dijual kembali ke peternak yang lain tetapi hal itu hanya 

secara tradisional, apabila perusahaan ingin masyarakat setempat lebih 

berkembang dan memiliki kemampuan serta memiliki keterampilan 

seharusnya perusahaan memberikan pelatihan terhadap masyarakat setempat 

agar manfaat onggok singkong bukan hanya dimanfaatkan untuk pakan 

ternak saja tetapi dimanfaatkan untuk lainnya seperti campuran pada saus 

dan bahan bakar obat nyamuk. 

Pemberdayaan dilakukan sebagai proses untuk mengurangi 

kemiskinan yang terjadi, karena dengan dilakukannya pemberdayaan 

masyarakat dapat memperoleh hak yang sama, melalui pemberdayaan 

masyarakat disadarkan potensi yang ada dilingkungan. Istilah masyarakat 

biasanya diterapkan pada pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan yang 

membedakan pada pelayanan kelembagaan. Dalam hal ini perusahaan 

memberikan dampak positif yaitu membuka lapangan pekerjaan untuk 

masyarakat setempat dan masyarakat yang tidak bekerja diperusahaan atau 

industri bisa membuka usaha dibidang lain seperti berdagang, bengkel, 

membuka rumah makan atau kantin dan pengelolaan onggok yang diberikan 

perusahaan kepada masyarakat dapat diproduksi dan dijual kepada peternak-

peternak lain serta adanya dampak negatif yaitu adanya pencemaran udara 

yang menggangu masyarakat setempat dan pemberdayaan kepada masyrakat 



 

 

sangat kurang, perusahaan hanya mementingkan kemajuan perusahaan saja 

tanpa memberikan perkembangan bagi masyarakat.  

Pengelolaan limbah atau sampah sesuai dengan prinsip ekonomi 

islam yaitu dengan adanya prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu tauhid, adl, 

nubuwah, khilafah dan ma‟ad. Secara harfiah Ma‟ad berarti kembali. 

Maksudnya manusia akan kembali pada tuhan untuk mempertanggung 

jawabkan perbuatannya, karena kehidupan manusia bukan hanya 

berlangsung didunia saja melainkan terus berlanjut diakhirat. Ma‟ad juga 

diartikan sebagai hasil atau imbalan sesuai dengan kata Imam Ghazali 

bahwa motif para pelaku ekonomi adalah mendapatkan keuntungan/laba. 

Pengelolaan limbah atau onggok sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu 

mengelola apa yang ada dimuka bumi seperti tanaman-tanaman yang ada 

dibumi untuk diproduksi dengan baik dan untuk limbah cair dimanfaatkan 

dengan baik tetapi dalam hal limbah padat dan limbah gas nya belum 

diproses dengan baik karna masih mengganggu masyarakat setempat 

maupun masyarakat yang berjalan didaerah sekitar. 

Dalam hal ini limbah padat atau sampah bisa menyebabkan 

kerusakan bagi lingkungan. Al-Qur‟an mengajarkan tentang pelestarian, 

konversi, dan pemeliharaan lingkungan hidup, disisi lain pencemaran, 

perusakan bahkan berbagai penjajahan  terhadap lingkungan itu sendiri 

semakin merajalela. Berbagai pencemaran seakan  telah menjadi fenomena 

yang tidak tertinggal. Keseimbangan yang diciptakan Allah berupa 

lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan dengan menghindari upaya 



 

 

perusakan dimuka bumi. Tentang larangan merusak lingkungan serta 

menjaga kelestarian dan keseimbangan alam ini, Allah SWT berfirman 

dalam Al-Qhashash : 77. 

                            

                                

Artinya :  dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.(Q.S. Al-Qashash: 77) 

 

Ayat diatas mengajarkan kita dalam mengupayakan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepada kita berupa harta benda (kebahagiaan akhirat) 

menafkahkannya di jalan Allah dan janganlah kamu melupakan bagianmu 

dari kenikmatan duniawi yakni hendaknya kamu beramal dengannya untuk 

mencapai pahala di akhirat dan berbuat baiklah kepada orang-orang dengan 

bersedekah kepada mereka sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, 

dan janganlah kamu berbuat mengadakan kerusakan di muka bumi dengan 

mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. (Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan) Allah pasti akan 

menghukum mereka karena tugas manusia memakmurkan, menjaga, dan 

melestarikan yang ada dilingkungan ini untuk kebutuhannya. Selanjutnya 

dalam prisip ekonomi islam yaitu keadilan, didalam Al-qur‟an dijelaskan 

pada QS. Al-Maidah: 8 yang berbunyi: 



 

 

              

              



 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Berdasarkan ayat diatas konsep keadilan islam dalam tata kelola 

lingkungan adalah manusia memiliki hak untuk mengelola alam semesta, 

namun hak ini tidak mutlak, Tuhan yang memiliki kemutlakan dalam 

penguasaan alam semesta sehingga ketika manusia menetapkan kebijakan 

dalam lingkungan harus memperhatikan keadilan bagi alam dan sesama 

manusia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian diatas maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perusahaan industri tepung tapioka adalah industri yang bergerak dalam 

bidang pertanian yang mengolah singkong menjadi tepung tapioka. Hasil 

limbah padat dari industri ini bisa dikelola dengan baik apabila terdapat 

manajemen yang baik seperti adanya POAC (Planning, Organizing, 

Actuating dan Controlling) dan akan menghasilkan usaha baru bagi 

masyarakat di sekitar industri. Dengan memanfaatkan onggok singkong atau 

limbah padat secara benar dan maksimal maka perusahaan akan semakin 

maju dan peluang kerja pada sektor non-industri juga semakin terbuka. 

Namun dalam hal ini manajemen pada PT Budi Starch & Sweetener belum 

berjalan dengan baik, seharusnya perusahaan memberikan pelatihan atau 

keterampilan kepada masyarakat agar masyarakat berperan aktif dalam 

bekerja sehari-hari untuk pendapatan setiap harinya. 

2. Adanya industri tepung tapioka memberikan dampak positif maupu dampak 

negatif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik masyarakat yang 

bekerja di perusahaan industri tapioka maupun yang tidak bekerja di 

industri. Limbah yang dihasilkan dari industri dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat setempat, akan tetapi dalam manajemennya belum terlaksana 

dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan belum maksimal 



 

 

dilakukan oleh PT. Budi Starch & Sweetener. Pandangan ekonomi Islam 

tentang manajemen pengelolaan onggok singkong terhadap pemberdayaan 

ekonomi Islam pada PT. Budi Starch & Sweetener memberikan dampak 

yang positif karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat 

dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Limbah padat (onggok) singkong 

di manfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan yang lain dan menambah 

nilai ekonomis bagi masyarakat setempat dan memberikan dampak negatif 

yaitu dengan adanya limbah yang tidak dimanfaatkan dengan baik 

mengganggu masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Budi 

Starch & Sweetener belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat 

setempat, karena mementingkan perusahaan saja. Prinsip-prinsip ekonomi 

islam mengenai manajemen pengelolaan onggok singkong terhadap 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu adanya keadilan bagi masyarakat 

setempat dan mengelola apa yang ada dimuka bumi sesuai dengan 

pemanfaatan dan kegunaannya dan sebagai manusia kita diciptakan untuk 

menjaga alam serta lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merusak 

bumi.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang telah disimpulkan diatas maka 

penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:     

1. Bagi pihak industri sebaiknya lebih memperhatikan masyarakat disekitar 

industri. Membuka lapangan pekerjaan yang bisa menguntungkan bagi 

masyarakat sekitar industri tepung tapioka. Pengelolaan limbah  harus 



 

 

dilakukan dengan baik agar tidak terjadi pencemaran di lingkungan, tidak 

membahayakan dan tidak merugikan masyarakat sekitar serta diadakannya 

pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan limbah padat (onggok) agar 

masyarakat dapat memanfaatkan limbahnya dengan baik dan maksimal. 

2. Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai 

manajemen pengelolaan limbah di industri khususnya pada limbah padat 

yang memberikan dampak terhadap masyarakat. Pada aspek penentuan 

lokasi penelitian dan pemilahan responden sehingga menjadi lebih 

homogen sehingga nantinya dapat menjadi masukan bagi lembaga-

lembaga yang terkait. 
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KUESIONER PENELITIAN 

Analisis Manajemen Pengelolaan Onggok Singkong Terhadap 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Oleh 

Wanda Maharani Sirait 

1351010021 

Petunjuk 

a. bacalah secara teliti pertanyaan yang sudah disediakan 

B. kemudian jawablah dengan tanda (X) Pada Jawaban Yang Anda Pilih 

1 Nama  

2 Jenis kelamin a. Laki-laki 

b. Perempuan  

3 Umur a. 15-24 tahun 

b. 25-34 tahun 

c. 35-44 tahun 

d. 55-64 tahun 

e. 65 keatas 

4 Agama  a. Islam  

b. Kristen 

c. Khatolitik 

d. Hindu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Budha  

5 Pendidikan terakhir a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. S1 

e. S2 

6 Status  a. Menikah  

b. Belum menikah  

c. Cerai mati/cerai hidup 

7 Pekerjaan  

 

a. Petani 

b.  Buruh 

c. Wirausaha/ Wiraswasta 

d. PNS 

e. Lainnya... 



 

 

I.  Manajemen Pengelolaan 

1. Apakah pengelolaan singkong dan limbah padat (onggok) berjalan dengan 

lancar? 

a. Ya   b. Tidak 

2. Apakah ada kendala dalam memproduksi singkong? 

a. Ya  b. Tidak 

3. Apakah ada karyawan khusus dalam mengelola onggok singkong? 

a. Ya   b. Tidak 

4. Apakah perusahaan mendistribusikan/menjual onggok singkong yang telah 

dikumpulkan kepada masyarakat? 

a. Ya   b. Tidak 

5. Apakah masyarakat mendapatkan imbalan atau kontribusi dari perusahaan? 

a. Ada   b. Tidak 

6. Apakah dalam mendistribusikan onggok singkong berjalan dengan lancar? 

a. Ya   b. Tidak 

7. Apakah ada kebijakan pemerintah daerah/desa mengenai pemberian izin 

untuk membangun industri? 

a. Ya   b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

1. Apabila mencukupi kebutuhan sehari-hari, apakah Bapak/Ibu bisa 

membeli komoditas atau barang yang lebih mahal? 

a. Ya   b. Tidak  

2. Apakah Bapak/Ibu terganggu dengan dampaknya limbah atau baunya 

limbah? 

a. Ya   b. Tidak 

3. Apakah pengelolaan limbah yang dilakukan perusahaan mempengaruhi 

kesehatan anda? 

a. Ya  b. Tidak 

4. Apakah banyak masyarakat setempat yang bekerja diperusahaan tapioka? 

a. Ya  b. Tidak  

5. Apakah setelah adanya perusahaan tapioka kebutuhan keluarga seperti 

sandang, pangan, papan dapat terpenuhi? 

a. Ya   b. Tidak 

6. Apakah keberadaan perusahaan tapioka mendapatkan peluang untuk 

membuka usaha lainnya? 

a. Ya   b. Tidak 

7. Apakah keberdaaan perusahaan tapioka mendapatkan peluang untuk 

membuka usaha lainnya? 

a. Ya   b. Tidak  

 

 



 

 

A. Daftar pertanyaan wawancara berdasarkan indikator manajemen pengelolaan 

1. Dimanakah perusahaan mendapatkan singkong ? 

2. Berapa banyak produksi singkong dalam satu hari? 

3. Berapa banyak onggok singkong yang dihasilkan dalam satu hari? 

4. Bagaimana tahapan yang dilakukan dalam memproduksi singkong? 

 

B. Daftar pertanyaan wawancara berdasarkan indikator pemberdayaan ekonomi 

1. Apakah pekerjaaan rata-rata masyarakat? 

2. Berapa pendapatan anda rata-rata dalam satu musim panen? 

3. Apakah pendapatan yang diterima dapat mencukupi kebutuhan sehari-

hari? 

4. Apakah ada sosialiasi dari perusahaan kepada masyarakat mengenai 

pengelolaan onggok singkong? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Data responden PT. Budi Starch & Sweetener 

No  Nama  Bagian  

1 Bapak Sanusi  Humas 

2 Bapak Heri Kepala Gudang 

3 Bapak Yuli Purnomo Kepala Produksi 

4 Bapak Edi Kepala laboratorium 

5 Ibu Eva siti fatimah  Timbangan  

6 Bapak Kade  Karyawan prees ampas 

(pengumpulan onggok) 

7 Bapak Lukman Karyawan prees ampas 

(pengumpulan onggok) 

8 Bapak Bambang Karyawan prees ampas 

(pengumpulan onggok) 

9 Bapak Slamet safei Parutan  

10 Bapak Fahrizal  open sagu 

11 Bapak Tita Pratama Lap. Singkong 

12 Bapak Riyadi  Parutan  

13 Bapak Saleh  Pengairan  

14 Bapak Edi Susanto Cucian  

15 Ibu Erawati Adm. Singkong 

16 Ibu Yosi  Kasir  

17 Bapak Saidi  Bongkar singkong  

18 Bapak Anton Mandor singkong  

19 Bapak Fadil Bahri Bongkar singkong  

20 Bapak Azis  Parutan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Data responden Masyarakat Desa Gedung Ketapang 

No  Nama  Pekerjaan  

1 Bapak Zainuri  Petani  

2 Bapak Hendri Petani  

3 Bapak Muhammad Petani  

4 Ibu Marsah Petani  

5 Ibu Atik Ibu rumah tangga 

6 Bapak Slamet  Buruh  

7 Bapak Jupri  Petani  

8 Ibu Ita  Pedagang  

9 Ibu Eka  Pedagang  

10 Ibu Igar  Petani  

11 Ibu Nani  Ibu rumah tangga  

12 Ibu maisaroh  Ibu rumah tangga  

13 Bapak Uli  Buruh  

14 Bapak Dedi  Buruh 

15 Bapak Samudi Petani 

16 Bapak Zaenal  Petani  

17 Bapak Adip  Petani  

18 Ibu Pipit  Ibu rumah tangga 

19 Bapak Kandar  Buruh  

20 Bapak Joni Petani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 1: Tampak kantor depan             Gambar 2 :  Singkong yang ditumpuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Gudang penyimpanan Tepung tapioka 

  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4 : penulis bersama kepala gudang dan karyawan pengumpulan onggok  

 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 5 : wawancara dengan kepala produksi 

    

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 6 : wawancara dengan karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 7 : setelah wawancara dan penyebaran angket foto bersama karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : tempat pengumpulan onggok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT PERNYATAAN 

Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Wanda Maharani Sirait 

NPM  : 1351010021 

Prodi  : Ekonomi Syari‟ah 

Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Pengelolaan 

Onggok Singkong Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam”. Adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan 

duplikasi atau saduran karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk 

dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti 

adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada 

pada penyusun.  

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.  

Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

 

Bandar Lampung,10 November 2017 

Penyusun 

 

 

Wanda Maharani Sirait   

 1351010021    

     

 


