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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil alamin). Oleh 

Karenanya sifat dari ajaran Islam adalah komprehensif dan universal. Semua 

aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam. Termasuk mengenai 

kegiatan manusia di bidan ekonomi (Umam, 2009, hlm.7). 

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha termasuk 

melakukan kegiatan-kegiatan usaha dan berusaha, seorang pengusaha dapat 

merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan suatu 

yang sesuai dengan harapan. Sehingga hidup mereka dapat berjalan sebagaimana 

mestinya dan mesin kehidupan dapat berjalan dengan baik dan berproduksi (Al-

Qaradhawi, 2005, hlm.318). 

Islam sangat menjunjung tinggi nilai setiap usaha baik usaha mandiri 

(wirausaha) maupun bekerja pada orang lain agar manusia dapat hidup sejahtera, 

kata kuncinya adalah keberkahan. Orientasi keberkahan hanya bisa di capai oleh 

dua syarat: (1) niat yang ikhlas, (2) cara melakukan sesuai dengan tuntunan 

syari’at Allah, ini pintu mencapai ridha Allah (Hasan, 2009, hlm.195). 

Muhammad Yusuf Qardhawi (2003) Di dalam ayat tersebut, Allah 

menyebut tentang masalah mencari rezeki, yaitu: Pertama, Allah menyebutkan 

bahwa bumi ini disediakan Allah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan 

memproduser. Untuk itu, Ia jadikan bumi ini serba mudah dan dihamparkan sebagai 
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suatu nikmat yang harus diingat. Kedua, Allah menyebutkan air, Ia 

memudahkannya dengan diturunkannya melalui hujan dan mengalir di sungai-

sungai, kemudian Ia hidupkan bumi. Akhirnya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan 

dengan subur dan menghasilkan berbagai buah, bahkan dahan dan batangnya juga 

bisa dimanfaatkan untuk sarana produksi (M.Ridhani Fahmi, 2010, hlm. 2). 

Deparmen Agama RI (1995) Salah satu sarana produksi yang 

dimanfaatkan manusia adalah sebagaimana dimaksudkan firman Allah dalam 

Q.S. Al-An’am/6: 99, dijelaskan:  

ًرا  ض  ْنه  خ  ْجن ا م  ْجن ا ب ه  ن ب ات  ك ل   ش ْيٍء ف أ ْخر  اًء ف أ ْخر  اء  م  ن  السَّم  ل  م  ي أ ْنز  ه و  الَّذ  و 

ْن أ ْعن اٍب  نَّاٍت م  ج  اٌن د ان ي ةٌ و  ا ق ْنو  ه  ْن ط لْع  ن  النَّْخل  م  م  بًا و  اك  ت ر  بًّا م  ْنه  ح  ج  م  ن ْخر 

ه  ۚ إ نَّ  ي نْع  ر  و  ه  إ ذ ا أ ثْم  ر  وا إ ل ٰى ث م  ت ش اب ٍه ۗ اْنظ ر  غ ْير  م  ْشت ب ًها و  مَّ ان  م  الرُّ ْيت ون  و  الزَّ و 

ن ون   ي اٍت ل ق ْوٍم ي ْؤم  ك ْم َل  ل   .ف ي ذ ٰ

Artinya: Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan 

daritumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari 

tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan darimayang korma mengurai 

tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan 

pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak seru pa. Perhatikanlah 

buahnya yang waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) 

kematengannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (QS. Al-An’am/6: 99) 

Sahal (2019) Wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari 

dan memanfaatkan peluang dalam menuju yang diinginkan sesuai dengan 

diidealkan. Jadi, seorang pembisnis. Kasmir (2016) Jadi seorang pembisnis adalah 

seorang yang memiliki keahlian dalam menjual, mulai dari menawarkan ide, hingga 

memasarkan produk yang akan dipasarkan. Seorang pembisnis juga harus memiliki 
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kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang-peluang, dengan sumberdaya 

yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang-

peluang itu. Dengan kreativitasnya, pembisnis mampu beradaptasi dengan berbagai 

situasi dan kondisi lingkungan. Sebagai pelaku bisnis harum mempunyai teknik 

penjualan mulai dari pengetahuan tentang produk, daya saing produk terhadap 

produk lain maupun sejenisnya (Oktavia, 2020, hlm.2) 

Hasan (2009) Islam sangat menjunjung tinggi nilai setiap usaha, baik usaha 

mandiri (wirausaha) maupun bekerja pada orang lain agar manusia dapat hidup 

sejahtera, kata kuncinya adalah keberkahan. Orientasi keberkahan hanya bisa 

dicapai oleh dua syarat: (1) niat yang ikhlas, (2) cara melakukan sesuai dengan 

tuntunan syari’at. Tidak sedikit lapangan usaha yang tersedia untuk manusia. 

Semakin maju peradaban manusia semakin bertambah jenis usaha yang bisa 

diciptakan. Allah menundukan langit dan bumi untuk manusia sekaligus 

menawarkan sejumlah jenis usaha yang diperbolehkannya, manusia dipersilahkan 

secara bebas memilih yang sukai. Sesuatu yang diperbolehkan dalam konteks bisnis 

adalah bahwa usaha atau bisnis itu halal, sesuatu yang halal itulah yang 

mendatangkan berkah, tetapi di sisi lain ada batasan yang harus ditinggalkan oleh 

manusia karena mengandung unsur-unsur yang tidak diridhoi oleh Allah, usaha itu 

mengandung unsur kemudaratan sehingga haram kalau dilaksanakan (Berliyani, 

2020, hlm.4)  

Di dalam kegiatan ekonomi ini memiliki suatu kebutuhan untuk mengcakup 

kehidupan manusia, yang terpenting yaitu asupan makanan yang memerlukan 

proses produksi dan faktor-faktor produksinya. Akan tetapi, setiap masyarakat 
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memiliki kebutuhannya masing-masing, dalam menentukan sebuah pilihan kita 

harus menyeimbangkan antara kebutuhan, preferensi dan ketersediaan bahan. 

Karena itu umat Islam harus benar-benar bisa memilih potensi yang ada unsurnya 

dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menopang kehidupan. Salah satunya yaitu 

usaha produksi tahu yang ada di Desa Sekurou Jaya. Tahu adalah makanan yang 

dibuat dari endapan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Tahu berasal dari 

tiongkok, seperti halnya kecap, tauco, bakpau, dan bakso. Nama “tahu” merupakan 

serapan dari bahasa Hokkian (tauhu) yang secara harfiah berarti kedelai 

terfermentasi. Tahu telah dikenal di tiongkok sejak zaman dinasti Han sekitar 2200 

tahun lalu. 

Usaha produksi tahu di Desa Sekurou Jaya merupakan pabrik dalam sekala 

kecil-kecilan akan tetapi usaha produksi tahu tersebut mampu menarik pelanggan 

untuk membeli tahu, dengan cara menjualnya ke pasar tradisional atau pasar 

modern, pabrik tersebut membuat tahu masih menggunakan metode tradisional, dan 

tahu yang di produksi yaitu tahu putih dan dikemas menggunakan plastik. Tahu 

merupakan salah satu makanan tradisional yang masih ada saat ini, bahan utama 

tahu yang diproduksi oleh pabrik yang ada di Sawit jaya  ini menggunakan Kedelai. 

Pada penelitian observasi awal, informasi yang penulis dapatkan dalam 

proses produksi tahu di Desa Sekurou Jaya terdapat banyak kendala seperti bahan 

baku utamanya yaitu kedelai yang harganya tinggi dan saat musim hujan produksi 

tahu mengalami kesulitan karena kayu untuk memasak tahu sulit ditemukan dan 

saat musim kemarau kendalanya kelangkaan air. 
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Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk 

karya ilmiah yang disusun dengan judul “Analisis Produksi Usaha Tahu di Desa 

Sekurou Jaya Kacamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana produksi usaha tahu di Desa Sekurou Jaya Kacamatan 

Longikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur? 

2. Apa saja kendala dalam produksi usaha tahu di Desa Sekurou Jaya 

Kacamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis produksi usaha tahu di Desa Sekurou Jaya 

Kacamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor dan kendala produksi usaha tahu di 

Desa Sekurou Jaya Kacamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan 

Timur. 

 

D. Signifikansi Penelitian  

Adapun signifikansi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 



6 

 

 

 

1. Bagi pemilik pabrik yang ada di Desa Sekurou Jaya, peneliti ini berguna 

untuk lebih mengembangkan lagi usaha produksi tahunya. 

2. Sebagai perbandingan dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan usaha industri dan usaha-usaha lainnya yang terkait. 

3. Sebagai tambahan refrensi untuk memperkaya khazanah keilmuan yang 

ada di perpustakaan UIN Antasari. 

 

E. Definisi Operasional  

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam 

menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan di teliti, maka penulis 

berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut: 

1. Analisis adalah usaha mengamati, menyelidiki secara mendetail dengan 

cara menguraikan dan memecahkan persoalan untuk memperoleh 

pengertian dan pemahaman yang tepat secara menyeluruh.  Analisis 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah analisis mengenai 

produksi usaha tahu di Desa Sekurou Jaya Kecamatan Longikis 

Kabupaten Paser Kalimantan Timur. 

2. Produksi. Produksi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

“proses mengeluarkan hasil”. Dengan demikian yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah proses pembuatan dari bahan kedelai untuk 

menghasilkan tahu yang berkualitas dan mampu mengeluarkan hasil 

yang sangat baik dalam penjualan. 
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2. Usaha. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005) Usaha 

adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk 

mencapai suatu maksud, pekerjaan untuk mencapai sesuatu kebutuhan 

hidup. Yang dimaksud usaha dalam penelitian disini adalah sebuah 

kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan tahu oleh pegawai yang ada 

di pabrik tahu (Berliyani, 2020, hlm. 9) 

3. Tahu. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan biji kedelai yang 

mengalami koagulasi. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah 

pengumpulan data. Metode analisis data yang ada digunakan dalam pengolahan 

data,maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan 

penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun 

kerangka pemikiran dengan hasil penelitian ini tersaji secara akurat dan mudah 

untuk dipahami. 

1. M.Ridhani Fahmi (2010) Judul: Aktivitas Produksi Gula Habang di 

Kacamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Seungai Tengah. 

Metode: Kacamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Seungai 

Tengah, merupakan sentral produksi gula habang,yang dalam 

produksinya ada memproduksi secara murni (tidak bercampur) dan ada 

yang bercampur dengan gula putih (tidak murni).  Jenis penelitian ini 
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adalah penelitian lapangan yang bersifat untuk menggali data yang 

dilakukan dengan observasi dan wawancara. 

a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan 

yaitu menggunakan penelitian lapangan, data yang diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (kualitatif) serta 

tujuan yang ini dicapai yaitu ingin memajukan penjualan produksi 

dan menggunakan alat lebih canggih lagi dalam memproduksi 

produk. 

b. Perbedaannya pertama, adalah informasi yaitu penelitian ini analisis 

produksi usaha tahu di Desa Sawit Jaya Kalimantan Timur, 

sedangkan penelitian terdahulu Aktivitas Produksi Gula Habang di 

Kacamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Seungai Tengah. 

Kedua, lokasi penelitian adalah di Desa Sawit Jaya Kalimantan 

Timur sedangkan penelitian terdahulu adalah di Kacamatan Batang 

Alai Selatan Kabupaten Hulu Seungai Tengah. 

2. Muhammad Syahrifani (2011) Judul: Peranan Usaha”Apam 

Barabai”untuk menunjang perekonomian pengusaha di Barabai.Metode:   

Dengan usaha apam Barabai yang dilakukan oleh sebagian anggota 

masyarakat. Penghasilan tersebut bagi sebagian masyarakat adalah 

pekerjaan utama dan sebagian lainnya dapat menutupi sebagian 

keperluan hidupnya, sebagai menopang kehidupan ekonomi sebagian 

masyarakat. Peranan usaha “Apam Barabai” untuk menunjang 

perekonomian pengusaha di Barabai, dan faktornya untuk menunjang 
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perekonomian pengusaha di Barabai. 

a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan 

yaitu menggunakan penelitian lapangan, tujuan yang ingin dicapai 

yaitu bagaimana memajukan penjualan produksi dan menggunakan 

alat lebih canggih lagi dalam memproduksi produk. 

b. Perbedaannya yaitu informasi penelitian ini produksi usaha tahu di 

Desa Sawit Jaya Kacamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan 

Timur, sedangkan penelitian terdahulu peranan usaha”Apam 

Barabai”untuk menunjang perekonomian pengusaha di Barabai. 

3. Barliyani (2020) Judul: Usaha Budi daya Jamur Tiram Dalam 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Landasan Ulin 

Utara Kacamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. 

 Metode: Semakin berkembangnya permintaan masyarakat akan konsumsi 

jamur tiram, serta cara budi daya yang sederhana, dan adanya masyarakat 

ingin bekerja tidak terikat waktu, membuat masyarakat terdorong untuk 

menekuni usaha ini. Penelitian inin bertujuan untuk mengetahui gambaran 

usaha budi daya jamur tiram di Kelurahan Landasan Ulin Utara dan peran 

usaha budi daya jamur tiram dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat di Kelurahan Landasan Ulin Utara.  

a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan 

yaitu menggunakan penelitian lapanga, yang bersifat deskriptif 

kualitatif, untuk mendapatkan data yang diperlukan. 
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b. Perbedaannya dari informasi yaitu produksi usaha tahu di Desa 

Sawit Jaya Kacamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan 

Timur, sedangkan penelitian terdahulu usaha budi daya jamur tiram 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Di Kelurahan 

Landasan Ulin Utara Kacamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. 

4. Siti Aisyah (2016) Judul: Usaha Pengolahan Ikan Asin Di Desa Tatah  

Pemangkih Kec. Kertak Hanyar (Dalam Tinjauan Ekonomi Islam).  

Metode: Melihat keadaan di Desa Tatah Pamangkih Kec. Kertak Hanyar 

sebagian masyarakat di sana menjalankan usaha ikan asin yang sudah 

berlangsung lama dari dulu sampai sekarang dan menjadikan usaha 

tersebut sebagai pendapatan utama yang hasilnyacukup menguntungkan, 

sehingga usaha ini menjadi ciri khas Desa Tatah Pamangkih Kec. Kertak 

Hanyar. Pemasaran yang dilakukan para pengusaha ikan asin adalah 

dengan memasarkan secara langsung ikan asin olahan kepada pembali 

tanpa melalui pedagang perantara, pelanggan tersebut langsung datang 

kerumah untuk membeli, ada juga yang menjualnya ke pasar tradisional 

langsung diantar ketempat pelanggan-pelanggannya, menjual kepada 

pengencer. 

a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan 

yaitu menggunakan penelitian lapanga, yang bersifat deskriptif 

kualitatif, untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

b. Perbedaanya dari informasi yaitu produksi usaha tahu di Desa Sawit 

Jaya Kacamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, 
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sedangkan penelitian terdahulu usaha pengolahan ikan asin Di Desa 

Tatah  Pemangkih Kec. Kertak Hanyar (Dalam Tinjauan Ekonomi 

Islam). 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai 

materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan 

alasan untuk memilih judul ini dan gambaran dari permasalahan yang 

akan di teliti setelah permasalahan tergambarkan maka disusunlah 

rumusan maslah, kemudian disusun tujuan penelitian yang merupakan 

hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi teori-teori yang 

bermakna umum/luas. Kajian pustaka sebagai informasi adanya tulisan 

dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu keseluruhan susunan 

skripsi. 

2. Bab II Berisi landasan teori. Pada bab ini akan dibahas maslah yang 

berhubungan dengan objek kajian penelitian melalui teori yang 

mnedukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan 

maslah yang di teliti. 

3. Bab III merupakan metode penelitian. Pada bab ini berisi tentang jenis 

dan objek penelitian, teknik pengumpulan data teknik analisis data, 
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teknik pengolahan data. 

4. Bab IV  merupakan hasil penelitian dan analisis data mengenai analisa 

produksi usaha tahu, faktor-faktor dan  kendala dalam produksi usaha 

tahu di Desa Sekurou Jaya Kecamatan Longikis Kabupaten Paser 

Kalimantan Timur. 

5. Bab V merupakan penutup, pada bab ini peneliti membuat simpulan atas 

hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan saran terdapat pihak 

yang terkait dalam penelitian ini 

 


