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Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya manajemen dari sebuah 

perusahaan maupun home industry agar dapat berkembang dengan baik dalam 

memanajemen suatu usaha seperti usaha kerajinan tangan eceng gondok. Maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap usaha kerajinan tangan eceng gondok di 

Desa Banyu Hirang. 

Manajemen merupakan upaya pengaturan secara menyeluruh guna menjalankan 

sebuah usaha yang profesional dan menghasilkan tujuan yang diinginkan, tanpa adanya 

manajemen yang baik maka usaha akan sulit berkembang. Pentingnya manajemen 

memungkinkan sebuah usaha menjadi lebih baik, entah usaha itu besar maupun kecil. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen usaha kerajinan tangan eceng 

gondok di kota Amuntai dan bagaimana tinjauan dari ekonomi Islamnya.  

Untuk menjawab permasalahan ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif  kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik 

usaha kerajinan eceng gondok, karyawan dan orang yang ikut berpartisipasi dalam usaha 

tersebut, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tentang manajemen usaha kerajinan 

tangan (eceng gondok) pada KUB Kembang Ilung di desa Banyu Hirang kota Amuntai. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa manajemen usaha 

kerajinan tangan (eceng gondok) tersebut kurang efisien dilihat dari segi fungsi planning, 

organizing, actuating, dan controling. Hal ini juga disebebkan oleh pertama, masih 

kurangnya pengetahuan pimpinan akan ilmu tentang manajemen. Kedua, kurangnya 

tempat penampungan barang yang tersedia. Namun, rencananya akan dibangun sebuah 

gudang untuk selanjutnya. Ketiga, pelatihan yang didapatkan masih minim, karena 

semakin sering perajin mendapatkan pelatihan maka akan semakin terasah kreatifitas dari 

diri perajin. 

Keunggulan yang dimiliki usaha kerajinan ini adalah usaha ini merupakan usaha 

kerajinan tangan berbahan eceng gondok yang pertama di kota Amuntai melalui 

bimbingan Dinas Koperasi dan Industri Perdagangan kota Amuntai, dan kemudian diikuti 

oleh usaha-usaha eceng gondok yang lainnya. 

 

                                                                                              

 

 


