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ABSTRAK

PERANAN TEKNOLOGI DALAM PRODUKSI GENTENG PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Usaha Genteng Desa Margodadi Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)
Oleh :
RENY ASTUTI
aaaaaaaProduksi adalah aktivitas mengelola dan mengombinasikan beberapa
faktor produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperbolehkan dan
bermanfaat atau menambah nilai guna, serta memenuhi kebutuhan manusia.
Dalam proses produksi genteng diperlukan faktor-faktor produksi, salah satu
faktor utama produksi genteng yaitu teknologi. Terkait teknologi yang digunakan
Agama tidak perduli yang menjadi prioritas adalah terciptanya kemaslahatan bagi
manusia. Dari penjelasan tersebut bahwasanya peranan teknologi dalam produksi
harus sesuai dengan prinsip produksi dalam ekonomi Islam, terutama perbedaaan
hasil antara teknologi dengan tradisional, untuk itu bagaimana peran teknologi
dalam produksi genteng di desa Margodadi kecamatan Ambarawa.
aaaaaaaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan teknologi dalam
produksi genteng perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang penulis
gunakan adalah jenis penelitian lapangan bersifat kualitatif. Sumber data yang
penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber
data primer diperoleh melalui wawancara yaitu kepada pemilik usaha dengan
menggunakan purposive sampling, dan kepada karyawan dengan menggunakan
sample aksidental, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan
sumber lainnya. Teknik pengumpul data penulis menggunakan metode wawancara
dan dokumentasi. Teknis analisa data menggunakan analisa induktif.
aaaaaaaBerdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan tekologi dalam
produksi genteng perspektif ekonomi Islam desa Margodadi kecamatan
Ambarawa kabupaten Pringsewu telah sesuai dengan prinsip produksi dalam
ekonomi Islam. Jika dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam produksi agar
efisien, maka dalam usaha genteng sudah efisien dilihat dari pemesan yang
meningkat, proses produksi yang cukup cepat dan berkualitas, namun jika
dikaitkan dengan prinsip ramah lingkungan usah genteng ini tidak sesuai
disebabkan pembakaran genteng dengan menggunakan kayu bakar yang
mengeluarkan asap sehingga mencemari lingkungan.
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MOTTO

           
Artinya : “dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk
kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah
kamu bersyukur kepada Allah”. (Q.S. Al-Anbya : 80)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
aaaaaaaProduksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam masyarakat
atau suatu negara, yang dapat dilakukan secara perseorangan (individu) atau
kelompok. Secara umum produksi adalah proses pengelolaan kemudian
menghasilkan suatu barang ataupun jasa serta akan membantu terpenuhinya
kebutuhan hidup manusia.
aaaaaaaProduksi didefinisikan sebagai penciptaan guna, dan penambahan
nilai pada guna itu, jika mengonsumsi berarti mengambil guna, maka
produksi berarti menaruh guna. Allah adalah pencipta sejati. Manusia
hanyalah dapat mengubah bentuk materi serta menggunakannya untuk
memenuhi keinginannya.1
Seiring kemajuan zaman, teknologi muncul membawa perubahan
sangat luas. Kehadiran teknologi memberikan pengaruh sangat besar dalam
kehidupan manusia. Manusia menggunakan teknologi dan dikelilingi
teknologi hampir dalam setiap gerak kehidupannya. Pengaruh teknologi
dalam kehidupan manusia menarik perhatian seorang pemikir “Marshall
Mcluhan” melalui bukunya “Understanding Media (1964)” ia menulis
pengaruh teknologi.
1

Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, diterjemahkan oleh
Suherman Rosyidi, dari judul asli Fundamental Of Islamic Economic System, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2012), h. 47.
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aaaaaaaMenurut Marshall Mcluhan, teknologi telah menciptakan revolusi
ditengah masyarakat karena masyarakat sudah sangat tergantung kepada
teknologi, dan tatanan masyarakat terbentuk berdasarkan pada kemampuan
masyarakat

menggunakan

teknologi.

Ia

melihat

teknologi

berperan

menciptakan dan mengelola budaya. Istilah technological determinims
meunjukkan pemikiran Mcluhan bahwa teknologi berpengaruh sangat besar
dalam kehidupan masyarakat atau kata lain kehidupan ditentukan oleh
teknologi. Menurut Mcluhan teknologi komunikasi menjadi penyebab utama
perubahan budaya masyarakat. Bagaimana dikemukakan Mcluhan: “we shap
our tools and they in trun shape us” (kita membentuk peralatan kita dan
mereka pada gilirannya membentuk kita).2
aaaaaaaDampak teknologi dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak hanya itu saja melainkan terhadap tatanan pekerjaan, yakni dalam
bidang produksi disebuah usaha. Dapat dilihat bahwa hampir semua
perusahaan menggunakan teknologi baik itu berbentuk alat ataupun mesin.
Tidak hanya perusahaan atau industri yang sudah merubah sistem kerja
dengan

menggunakan

teknologi,

melainkan

usaha-usaha

kecilpun

memanfaatkan kemajuan ini menjadikan peluang bagi usahanya agar lebih
berkembang dan mudah dalam proses pencapaian yang diinginkan.
aaaaaaaDalam hal tersebut Islam memberikan kebebasan kepada setiap
manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreativitas, tingkat
keilmuan, situasi dan kondisi. Pada dasarnya Agama lebih memfokuskan

2

Morrisan, Teori komunikasi, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 484.

2

tujuan dari pada sarana. Misalnya, Islam mengajak umatnya untuk berjihad,
namun tidak menetapkan. Sarana untuk melaksanakan berjihad itu, apakah
menggunakan pedang, boom, senjata nuklir. Agama tidak ikut campur,
apakah manusia membajak sawah dengan pembajak yang ditarik dua ekor
sapi atau dengan traktor. Agama tidak perduli yang menjadi prioritas adalah
terciptanya

kemaslahatan

bagi

manusia,

terhindarnya

mereka

dari

kemudharatan serta terciptanya efisiensi kehidupan. Jika menggunakan alat
dan mesin oleh manusia sangat berfaedah bagi mereka, maka Agama
memberkatinya.3
aaaaaaaProduksi merupakan proses pengolahan bahan baku kemudian
menghasilkan barang atau produk. proses pengelolaan dengan menggunakan
teknologi menjadikan lebih mudah dibandingkan produksi dengan manual.
Disebuah usaha kini sudah merubah cara produksi dari manual ke teknologi
hal tersebut ialah dua cara yang bebeda, proses produksi yang beberbeda
otomatis akan menghasilkan yang bebeda pula.
aaaaaaaBerdasarkan hasil survey, usaha genteng warga desa Margodadi
kecamatan Ambarawa kabupaten Pringsewu, kini usahanya telah berjalan
sekitar 30 tahun sampai sekarang. Saat ini dalam beberapa proses pembuatan
genteng sudah menggunakan teknologi (alat canggih), yaitu mesin produksi
yang bergerak dibagian pengadukan tanah disebut Molen (Domveng) dan
mesin pencetakan genteng yaitu Prees (GMJ). Jumlah karyawan diusaha
tersebut 17 orang. Dalam memproduksi genteng memerlukan bahan baku
3

Yusuf Qhardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Zainal Arifin LC, dari
judul asli Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), h. 98.

3

tanah yang diambil dari sawah sebanyak 5 kubik, dalam satu hari produksi
genteng menghasilkan sebanyak 1000 genteng. Genteng tersebut dijual ke
toko matrial dan juga warga yang membutuhkannya. Genteng tersebut dijual
dengan harga 800 rupiah per 1 biji genteng (belum diatas mobil), dengan
sistem pemesanan dan dibayar dimuka.4
aaaaaaaDiusaha genteng ini dalam proses produksi genteng tidak semua
menggunakan teknologi melainkan masih tetap menggunakan tangan
manusia, hanya dari beberapa sisi saja yang dijalankan oleh mesin atau alat
teknologi. Dalam proses produksi manual dan teknologi ialah dua cara yang
berbeda, dari perbedaan tersebut maka terdapat pula perbedaan hasil
produksi, yang akan dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam.
aaaaaaaBerdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk menulusuri secara
mendalam mengenai Usaha Genteng di desa Margodadi kecamatan
Ambarawa kabupaten Pringsewu. Alasan yang pertama: peneliti tertarik
untuk melihat proses produksi dengan menggunakan teknologi. Kedua,
peneliti tertarik untuk meneliti perbedaan hasil manual dan teknologi. Ketiga,
peneliti tertarik untuk meneliti peranan teknologi dalam produksi genteng
yang sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam.

4

Hasil wawancara kepada bapak Sukur selaku Pemilik Usaha Genteng, Desa Margodadi, pada
26 Mei 2017.
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B. Pertanyaan Penelitian
aaaaaaaBerdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan
pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana peranan teknologi dalam
produksi genteng Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Genteng
Desa Margodadi Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.

Tujuan penelitian
aaaaaaa“Sugiyono mengemukakan bahwa tujuan suatu penelitian secara
umum ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan
pengembangan pengetahuan”.5 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana hasil dari produksi genteng menggunakan
teknologi yang sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam Didesa
Margodadi Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

2. Manfaat penelitian
a. Manfaat Secara Teoritis
aaaaaaaHasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah
pengetahuan wawasan mengenai Peranan Teknologi Dalam Produksi
Perspektif Ekonomi Islam.

5

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 3.
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b. Manfaat Secara Praktis
aaaaaaaHasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan
pertimbangan, masukan atau saran bagi pemilik usaha genteng warga
desa margodadi agar lebih memperhatikan hasil produksi dari
teknologi yang sesuai dengan Persepektif Ekonomi Islam.

D. Penelitian Relavan
aaaaaaaPenelitian relavan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian
terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian
yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan
atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, ada beberapa karya ilmiah yang
terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya:
aaaaaaaPenelitian Arief Rahmana yang berjudul “Peranan Teknologi
Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah”
kesimpulan dari skripsi ini adalah Teknologi Informasi dimanfaatkan untuk
meningkatkan daya saing dalam upaya mendorong UKM untuk mendapat
peluang ekspor dan peluang bisnis.6
aaaaaaaSkripsi yang dilakukan oleh Ruzi Sutiawan, yang berjudul “Produksi
Ikan Panggang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Usaha Mandir Didesa
Labda Kecamatan Wayjepara” kesimpulan dari skripsi ini adalah produksi
ikan panggang dilihat berdasarka studi kelayakan etika bisnis dalam usaha
tersebut belum memenuhi standar studi kelayakan etika bisnis. Berdasarkan
6

Arief Rahman “Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil
Menengah”, Skripsi, (Univ. Widyatama: 2009).
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aspek hukum dan teknolgi usaha tersebut belum maksimal. Sedangkan
berdasrkan aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen
organisasi, dan aspek lingkungan usaha tersebut telah memenuhi.7
aaaaaaaSkripsi yang dilakukan oleh Eka Mastika Sari, yang berjudul
“Analisis Biaya Produksi Pengusaha Tahu Dalam Mempertahankan Usaha
Didesa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana” kesimpulan dari skripsi ini
adalah dalam menganalisis biaya dalam produksi usaha tersebut, strategi yang
digunakan dalam mempertahankan usaha yaitu dengan mengecilkan ukuran
produksi, menjual kebali limbah hasil produksi, memakai bahan penggumpal
yang alami dan mengurangi jumlah karyawan. Jadi, meskipun ukuran
produksi diperkecil para konsumen tetap berminat karena tidak merubah rasa,
harga, dan telah ada kesepakatan antara konsumen dan produsen.8
aaaaaaaBerdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas dapat
ditegaskan bahwa skripsi yang berjudul “Peranan Teknologi Dalam Produksi
Genteng Perspektif Ekonomi Islam” menitik beratkan pada peranan teknologi
untuk melihat perbedaan hasil produksi genteng serta Perpektif Ekonomi
Islam dalam produksi usaha genteng.

7

Ruzi Sutiawan, “Produksi Ikan Panggang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Usaha
Mandir Didesa Labda Kecamatan Wayjepara”, Skripsi, (STAIN Metro: 2016).
8
Eka Mastika Sari, “Analisis Biaya Produksi Pengusaha Tahu Dalam Mempertahankan
Usaha Didesa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana”, Skripsi, (STAIN Metro: 2016).
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Produksi dan Jenis Produksi
1. Pengertian Produksi
aaaaaaaDalam pengertian sederhana poduksi berarti menghasilkan barang
atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pegertian produksi adalah kegiatan
menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai
kegunaan atau manfaat suatu barang.9
aaaaaaaProduksi merupakan aktivitas mengelola dan mengombinasikan
beberapa faktor produksi hingga menghasilakan produk (output). Seperti
mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah bahan jadi dan
mengelola bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.10
aaaaaaaPemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk
usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi yang
diperbolehkan.11
aaaaaaaJadi produksi adalah aktivitas pengelolaan dan mengombinasikan
beberapa faktor produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa yang
diperbolehkan dan bermanfaat atau menambah nilai guna serta memenuhi
kebutuhan manusia.

9

Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.

157
10

Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), h. 232.
11
Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 30.
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2. Jenis-Jenis Produksi
aaaaaaaUntuk dapat menentukan jenis proses produksi suatu perusahaan
pabrik, maka perlu dilihat atau diketahui sifat-sifat dari proses produksi
perusahaan pabrik tersebut. Setelah itu kita perlu mengetahui sifat-sifat
atau ciri-ciri dari proses produksi yang terus menerus dan proses produksi
yang terputus-putus ialah sebagai berikut:
a. Sifat-sifat atau ciri-ciri produksi yang terus-menerus
1) Biasanya dalam produk dengan jumlah yang besar (produksi
massa) dengan variasi yang sangat kecil dan sudah distandardisir
2) Proses seperti ini biasnya menggunakan sistem atau cara
penyusunan peralatan berdasarkan urutan pengerjaan dari produk
yang dihasilkan
3) Mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi seperti ini adalah
mesin-mesin yang bersifat khusus untuk menghasilkan produk
tersebut, yang dikenal dengan mesin tujuan khusus
4) Oleh karena mesin-mesinya bersifat khusus dan biasanya secara
otomatis, maka pengaruh individual operator terhadap produk yang
dihasilkan sangat kecil, sehingga operatornya tidak perlu memiliki
keahlian atau skill yang tinggi untuk mengerjakan produk tersebut
5) Apabila terjadi salah satu mesin atau peralatan terhenti atau rusak,
maka seluruh proses produksi akan terhenti

9

6) Oleh karena itu mesin-mesinya bersifat khusus dan variasi dari
produknya kecil maka struktur pekerjaannya sedikit dan jumlah
tenaga kerjanya tidak perlu banyak
7) Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses adalah lebih
rendah dari pada proses intermiten atau manufaktur
8) Oleh karena mesin-mesinya yang dipakai bersifat khusus maka
proses seperti ini membutuhkan spesialis perawatan yang
mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang banyak
9) Biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan peralatan penanganan
yang tetap (peralatan jalur tetap) yang menggunakan tenaga mesin
seperti ban berjalan (conveyer).
b. Sifat-sifat atau ciri-ciri produksi yang terputus-putus
1) Produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat kecil dengan
variasi yang sangat besar (berbeda) dan didasarkan atas pesanan
2) Pross seperti ini biasaya menggunakan sistem atau cara
penyusunan peralatan berdasarkan atas fungsi dalam proses
produksi atau peralatan yang sama dikelompokkan pada tempat
yang sama, yang disebut dengan tata letak proses atau departemen
peralatan
3) Mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi seperti ini adalah
mesin-mesin yang bersifat umum yang dapat digunakan untuk
menghasilkan bermacam-macam produk dengan variasi yang
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hampir sama, mesin tersebut dikenal dengan nama mesin tujuan
umum
4) Oleh karena mesin-mesinnya bersifat umum dan bisanya kurang
otomatis, maka pengaruh individual operator terhadap produk yang
dihasilkan sangat besar, sehingga operatornya perlu mempunyai
keahlian atau skill yang tinggi dalam pengerjaan produk tersebut
5) Proses produksi tidak mudah atau akan terhenti walaupun terjadi
kerusakan atau terhentinya salah satu mesin atas peralatan
6) Oleh karena mesin-mesinnya bersifat umum dan variasi dari
produknya besar, maka terhadap pekerjaan yang bermacam-macam
menimbulkan pengawasannya lebih sulit
7) Persediaan bahan mentah bisanya tinggi, karena tidak dapat
ditentukan pesanan apa yang akan dipesan oleh pembeli dan juga
persediaan bahan dalam proses lebih tinggi dari pada proses
berkelanjutan atau manufaktur, karena prosesnya terputus-putus
atau berhenti-henti
8) Biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan peralatan penanganan
yang dapat fleksibel (peralatan jalur bervariasi) yang menggunakan
tenaga manusia seperti kereta dorong atau forklift
9) Dalam proses seperti ini sering dilakukan pemindahan bahan yang
bolak-balik sehingga perlu adanya ruang gerak (lorong) yang besar
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dan ruang yang tempat bahan-bahan dalam proses (bekerja dalam
proses).12
aaaaaaaAdapun jenis produksi dilihat dari segi lapangan usaha, maka
produksi dibagi menjadi:
1) Produksi

Ekstratif

adalah

lapangan

usaha

produksi

yang

kegiatannya mengumpulkan, menggali dan mengambil barangbarang yang sudah disediakan oleh alam. Contoh menangkap ikan
dilaut, pertambangan dan lain-lain.
2) Produksi

Agraris

adalah

lapangan

usaha

produksi

yang

kegiatannya mengolah alam atau memanfaatkan tanah agar dapat
menghasilkan dan atau memperbanyak barang. Contoh pertanian,
peternakan, perkebunan dan perikanan.
3) Produksi Industri adalah lapangan usaha yang kegiatannya
mengolah bahan mentah dan bahan penolong untuk menghasilkan
untuk menghasilkan barang jadi atau barang setengah jadi. Contoh
industry pakaian, industri makanan, industri kosmetik, industri
tekstil, industri semen.
4) Produksi Pengangkutan atau Transportasi adalah lapangan usaha
yang kegiatannya memperpendek jaraka antara produsen dan
konsumen melalui pemindahan barang dari satu tempat ke tempat
lain. Contoh perusahaan pengangkutan barang, melalui darat, laut,
dan udara.
12

Sofjan Assauri, Manajemen Produksi Dan Operasi, (Jakarta:Ekonomi Universitas Indonesia,
1993), h. 75
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5) Produksi

Jasa

adalah

lapangan

usaha

yang

kegiatannya

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh dokter, guru,
bank, psikolog, dan perbengkelan.
6) Produksi Perdagangan adalah lapangan usaha yang kegiatannya
sebagai perantara pemindahan hak milik barang dari produsen ke
konsumen dengan cara memperjualbelikannya dengan tujuan untuk
mendapatkan keuntungan. Contohnya distributor, daeler, gosir,
pedagang (toko/keliling). Jadi jenis produksi genteng ini adalah
termasuk produksi perdagangan.13

3. Dasar Hukum Produksi
Produksi disyari’at dalam Al-Qur’an dan Hadist:
aaaaaaaAyat yang menerangkan aktivitas produksi terdapat pada surat
Saba’ dan produksi batubata menggunakan bahan dari tanah diterangkan
dalam surat Al-Qashash:
a. Al-Qur’an

            
 

13

Ibid.

13

Artinya:“(yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah
anyamannya, dan kerjakanlah amal shaleh. Sesungguhnya aku
melihat apa yang kamu kerjakan”.14

           
           
   

Artinya: berkata fir’aun: “hai pembesar kaumku, aku tidak
mengetahui tuhan bagimu selain aku. maka bakarlah hai haman
untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untuk bangunanku yang
tinggi supaya aku dapat naik melihat tuhan musa, dan sesungguhnya
aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta.15
b. Dalam Hadist riwayat Muslim:

صلهى ه
ْت َرضُْ َل ه
ُ قَا َل َض ِوع
َّللاِ َعلَ ْي َِ َّ َضله َن يَقُْ ُل ََلَ ْى يَ ْغ ُد َّأَ َح ُد ُك ْن
َ َِّللا
اش َخ ْي ٌر لََُ ِه ْي أَ ْى
َ ص هد
َ َب َعلَى ظَِ ِْر ٍِ فَيَت
َ فَيَحْ ِط
ِ ق بِ َِ َّيَ ْطتَ ْغٌِ َي بِ َِ ِه ْي الٌه
ض ُل ِه ْي ْاليَ ِد ال ُّط ْفلَى
َ ِيَطْأ َ َل َر ُجالً أَ ْعطَاٍُ أَّْ َهٌَ َعَُ َذل
َ ك فَإ ِ هى ْاليَ َد ْالع ُْليَا أَ ْف
َّا ْبد َْأ بِ َو ْي تَعُْ ُل ّ َح هد ثٌَِ ِي ُه َح هو ُد ب ُْي َحاتِ ٍن َح هد ثٌََا يَحْ َي ب ُْي َض ِعي ٍد ع َْي
از ٍم قَا َل أَتَ ْيٌَا أَبَا ُُ َر ْي َرةَ فَقَا َل قَا َل الٌهبَ ُّي
ِ إِ ْض َو ِعي َل َح هدثٌَِي قَيْصُ ب ُْي أَبِي َح
َّللاُ َعلَ ْي َِ َّ َضله َن َّ ه
صلهى ه
َُب َعلَى ظَِ ِْر ٍِ فَيَبِي َع
َ َّللاِ ََلَ ْى يَ ْغ ُد َّ أَ َح ُد ُك ْن فَيَحْ ِط
َ
ث بَيَا ِ ٍى
ِ ثُ هن َذ َك َر بِ ِو ْط ِل َح ِد ْي
14
15

QS. Saba’ (34) : 11.
QS. Al-Qhashas (28) : 38.
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Artinya: Rasulullah Saw. Bersabda: “seseorang yang mencari kayu
bakar kemudian dipanggul dipunggungnya dan menyedekahkan, dan
manusia berkecukupan karenanya maka ia lebih baik dari pada
meminta-minta, baik diberi atau tidak diberi, tangan diatas lebih
utama dari tangan dibawah, mulailah dari orang yang berada di
sekelilingmu.” Diceritakan oleh Muhammad bin Hatim, diceritakan
dari Yahya bin Sayid dari Ismail, diceritakan Qois bin Abi Hazm, ia
berkata: “Abu Hurairah datang kepadaku, dan dia berkata bahwa
nabi bersabda tentang seorang yang mencari kayu bakar kemudian
dipanggul dipunggungnya dan menjualnya kemudian menuturkan
seperti hadis seperti hadis diatas yang sudah dijelaskan.”16
c. Dalam Hadist riwayat Ahmad:

َُُّْق فَيَبِي َع
َ َب بِ َِ ثُ هن يَ ِجي َء فَي
َ ََلَ ْى يَحْ ِو َل ال هر ُج ُل َح ْبالً فَيَحْ تَ ِط
ِ ض َعَُ فِي الط
َ ثُ هن يَ ْطتَ ْغٌِ َي بِ َِ فَيُ ٌْفِقََُ َعلَى ًَ ْف ِط َِ َخ ْي ٌر لََُ ِه ْي أَ ْى يَطْأ َ َل الٌه
ٍُ َْْاش أَ ْعط
ٍُُْأَّْ َهٌَع
Artinya: “seseorang yang membawa seutas tali kemudian memanggul
kayu bakar dan membawa ke pasar lalu menjual dan ia hidup
berkecukupan lalu untuk menafkahi dirinya, itu lebih baik dari
meminta-minta pada manusia, diberi atau ditolak.”17
4. Tujuan Produksi
aaaaaaaTujuan

produksi

adalah

menciptakan

kemaslahatan

atau

kesejahteraan individu dan kesejahteraan kolektif. Setiap muslim harus
bekerja secara maksimal dan optimal, sehigga tidak hanya mencukupi
dirinya sendiri tetapi harus dapat mencukupi kebutuhan anak dan
keluarganya. Hasil yang dimakan oleh dirinya sendiri dan keluarganya
16
17

Ilfi Nur Diana, Hadis Ekonomi, h. 29-30.
Ibid.
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oleh Allah dihitung sebagai sedekah, sekalipun itu sebagai kewajiban. Ini
menunjukkan betapa mulianya harga sebuah produksi apalagi jika sampai
mempekerjakan

karyawan

yang

banyak

sehingga

mereka

dapat

menghidupi keluarganya.18 Adapun tujuan produksi sebagai berikut:
a.

Menghasilkan barang atau jasa

b.

Meningkatkan nilai guna barang atau jasa

c.

Meningkatkan kemakmuran masyarakat

d.

Meningkatkan keuntungan

e.

Memperluas lapangan usaha

f.

Menjaga kesinambungan usaha perusahaan

g.

Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah
Swt.

aaaaaaaBerdasarkan pengertian dan tujuan kegiatan produksi tentunya
manusia berusaha apa yang merupakan kebutuhan hidupnya dapat
terpenuhi secara baik atau mendekati kemakmuran.19
aaaaaaaProduksi tidak saja berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang
tidak ada menjadi ada, tetapi menjadikan sesuatu dari unsur-unsur lama
yaitu alam menjadi bermanfaat. Dari binatang ternak misalnya, orang
dapat mengambil kulitnya untuk dijadikan pakaian dan barang jadi
lainnya, dari susu binatang ternak dapat diperas dijadikan minuman susu
segar ataupun susu bubuk untuk bayi. Ini berarti Islam menganjurkan
18

Nur Riyanto, Pengantar Ekonomi Syariah teori dan Praktik, (Bandung: CV Pustaka Setia,
2015), h. 212.
19
Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam, h. 157.
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untuk melakukan prosuksi. Oleh sebab itu para fuqaha menetapkan
hukum fardu’ain bagi setiap muslim untuk berusaha memanfaatkan
sumber-sumber alam. Manusia harus mengoptimalkan pikiran dan
keahliannya untuk mengembangkan sumber-sumber investasi dan jenisjenis usaha dalam menjalankan apa yang telah di syari’atkan. Hal ini
sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an agar manusia memakmurkan bumi.20
5. Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam
aaaaaaaPrinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah Swt.
Sebagai Rabb dari alam semesta.
aaaaaaaRabb, yang sering kali diterjemahkan “Tuhan” dalam bahasa
Indonesia, memiliki makna yang sangat luas, mencangkup antara lain
pemeliharaan (al-murabbi), tuan (al-sayyid), penolong (al-nashir),
pemilik (al-malik), yang memperbaiki (al-mushlih), dan wali (al-wali).
Konsep ini bermakna bahwa Ekonomi Islam berdiri di atas
kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan
pengendali alam raya yang dengan takdir-Nya menghidupkan dan
mematikan

serta

mengendalikan

alam

dengan

ketetapan-Nya

(suntullah).21
aaaaaaaDengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari
Allah Rabb semesta alam, maka konsep produksi didalam Ekonomi
Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia,

20

Ibid., h, 34.
Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Grup, 2006), h. 104.
21
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tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.
Ayat 77 surat Al-Qashas mengingatkan manusia untuk memperoleh
kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Artinya, urusan
dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat.
Orang bisa berkompetensi dalam kebaikan untuk urusan dunia, tetapi
sejatinya

mereka

sedang

berlomba-lomba

mencapai

kebaikan

diakhirat.22
aaaaaaaAllah telah memberi mandat kepada manusia agar manusia
(Khalifah Allah) memakmurkan bumi ini dan jangan merusakkan
bumi. Islam mengatur hubungan manusia dengan alam adalah sebagai
berikut:
1) Manusia adalah Khalifah Allah dimuka bumi ini.
2) Allah Swt. menundukkan alam kepada manusia.
3) Allah Swt. menyuruh manusia untuk bekerja dan mengasuh,
mengekploitasi alam yang telah ditunddukan oleh Allah untuk
manusia.
4) Allah Swt. adalah pemilik alam semesta, karena itu tidak diberikan
kepada manusia kebebasan mutlak untuk membina, mengasuh,
mengekploitasi alam semesta secara mutlak. Dari itulah manusia
dalam ujian, yang diminta pertanggung jawabannya, baik mengenai
harta, pembinaan dan cara memperoleh harta tersebut. Boleh
memanfaatkan kekayaan alam dan boleh dinikmatinya. Hal ini

22

Ibid.
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merupakan satu batu ujian, pendidikan supaya ingat bahwa Allah
telah memberikan nikmat yang telah dianugrahkan kepada
manusia. Karena itu manusia harus taat kepada Allah, taat, patuh
pada peraturan-peraturan Allah, agar Allah swt tetap memberikan
anugerah nikmat-Nya kepada makhluk terutama manusia.23
a. Keadilan Dalam produksi
aaaaaaaKeadilan dan kesamaan dalam produksi agar efisien
diterangkan dalam Al-Qur’an dalam surat An-nisa ayat 29, bahwa
manusia diperingatkan supaya bekerja keras untuk memperoleh harta
akan tetapi hanya cara yang bijaksana dan jujur dan adil dalam
memperolehnya yang diakui dan diijinkan. Cara-cara yang tidak adil
dan tidak benar dicela Al-Qur’an karena hal itu hanya akan
melahirkan rasa tidak puas dalam masyarkat yang ada pada akhirnya
akan membawa kehancuran. Perbuatan tidak adil dan salah ini akan
merusak

sitem

ekonomi

dan

akhirnya

akan

menghancurkan

keseluruhan sistem sosial termasuk orang yang melakukan tindak
kekerasan.24
b. Berproduksi dalam Lingkaran Halal
aaaaaaaDalam sitem ekonomi Islam tidak semua barang dapat dapat
diproduksi dan konsumsi. Oleh sebab itu, dilarang memproduksi dan
memperdagangkan komoditas yang memperdagangkan. Produk yang

23

Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam suatu Pengantar II, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995), h.

303.
24

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Soeroyo, dari judul asli
Economic Doctrines Of Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I, h. 215.
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dihasilkan harus memberikan manfaat yang baik, tidak mudharat atau
membayakan bagi konsumen, baik dari sisi kesehatan maupun moral.
Kenaikan volume produksi tidak akan dapat menjamin kesejahteraan
masyarakat secara maksimum, tanpa memperhitungkan mutu atau
kualitas barang produksi. Mutu harus baik dan tentu saja harus halal.
c. Menjaga Sumber Produksi
aaaaaaaKewajiban setiap muslim adalah memelihara lingkungan
termasuk sumber-sumber produksi, dan tidak boleh berlebihan dalam
mempergunakannya. Begitupun dengan tanah dan kekayaan yang
terkandung didalamnya, harus dipergunakan dengan cara yang baik
dan hemat, demi keberlangsungan semua generasi. Hilangnya hak
tersebut merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan
Allah. Manusia wajib memakmurkan bumi disertai penyiapan bagi
generasi yang akan dating, bukan malah menguras demi kepentingan
sesaat.
d. Ramah Lingkungan
aaaaaaaMencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi
polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.25
Prinsip umum yang berkaitan dengan masalah sumber daya alam
bebas seperti misalnya udara, air laut, dan alai sebagainya adalah
setiap orang boleh memanfaatkan segala sesuatu yang bebas dimana

25

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, h. 111.
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dengan memanfaatkannya maka tidak akan ada gangguan yang
diakibatkannya terhadap orang lain.26
aaaaaaaDari uraian diatas tersebut bahwa kaidah-kaidah berproduksi
harus dalam lingkaran halal, harus adil, tidak mencemari lingkungan
dan menjaga sumber produksi. Adapun dampak produksi dalam
ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat
dalam meningkatklan kemampuan, keahlian dan prasarana kebutuhan.
Baik dibidang keilmuan, industri, perdagangan, dan keuangan.
Sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu mental
dan fisik. Menurut Islam kualitas spriritual dan rohaniah terkait
dengan etos keraj, kreatifitas, efisiensi yang menjadi unsur penting
dalam produski Islam.27
aaaaaaaKegiatan produksi berarti membuat nilai manfaat atas suatu
barang atau jasa, produksi dalam hal ini tidak diartikan dengan
membentuk fisik saja. Sehingga kegiatan produksi mempunyai fungsi
menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat pada waktu, harga dan jumlah yang tepat. Oleh karena itu,
dalam proses produksi biasanya perusahaan menekankan agar produk
yang

dihasilkan

mengeluarkan

biaya

yang

murah,

melalui

pendayagunaan sumber daya yang dibutuhkan, didukung dengan
inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut.

26
27

Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 87.
Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, h. 112.
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Misalnya berproduksi dengan cara konvensioanal atau tradisonal,
tetapi sekarang dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna.28

6. Pentingnya Produksi dalam Ekonomi Islam
aaaaaaaMelihat

pentingnya

peranan

produksi

yang

nyata-nyata

menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf hidup manusia, Al-qur’an
telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap sistem produksi
barang. Beberapa contoh dalam Al-qur’an maupun Sunnah Rasul
menunjukkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras
mencari penghidupan agar mereka tidak mengalami kegagalan atau
tertinggal

dari

orang

lain

dalam

berjuang

demi

kelangsungan

kehidupannya. Al-qur’an berulangkali memrintahkan manusia bekerja
keras demi memperoleh penghidupan.

 
Artinya: supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya.29

aaaaaaaHadist Nabi Saw. berikut ini menganjurkan agar manusia dalam
berproduksi selalu mengembangkan sumber daya alam secara efisien,
bahkan seandainya tidak mampu mengembangkannya maka dianjurkan
bekerja sama dengan yang lain:30

28

Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012),

h.52.
29
30

QS. Al-Qhashas (28) : 73.
Ibid., h. 35.
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Riwayat Muslim:

صلهى ه
قَا َل َرضْْ ُل ه
ْ ًََّللاُ َعلَ ْي َِ َّ َضله َن َه ْي َكا
ت لََُ اَرْ ضُ فَ ْليَ ْس َر ْعَِا فَأ ِ ْى لَ ْن
َ َِّللا
ٍُيَ ْس َر ْعَِا فَ ْلي ُْس ِر ْعَِا أَ َخا
Nabi Saw. Bersabda: “barang siapa yang mempunyai tanah maka
tanamilah, jika tidak mampu maka supaya ditanami oleh saudaranya.”
aaaaaaaDari hadist tersebut betapa pentingnya produksi dalam kehidupan
manusia. Produksi dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dimuka
bumi. Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur
dengan uang, sedangkan dalam Islam (merujuk pada hadist tersebut)
kesejahteraan ekonomi terdiri dari bertambahnya pendapatan yang
diakibatkan oleh meningkatnya produksi dan keikutsertaan sejumlah
orang dalam proses produksi.
aaaaaaaHadist tersebut juga menganjurkan agar seseorang muslim
menanami lahan yang tersedia dengan tanaman apa saja yang bermanfaat,
sangat tidak dianjurkan membiarkan lahan kosong apalagi menebangi
pohon. Karena fungsi pohon sangat besar, yaitu disamping sangat
memberi keteduhan ternyata pohon dapat menghasilakan oksigen yang
dibutuhkan manusia. Karena itu, menebang satu pohon sama dengan
menghilangkan nyawa manusia.31

31

Ibid., h. 30-31.
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7.

Faktor-faktor Produksi
aaaaaaaPemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk
usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi yang
diperoleh. Hal ini sesuai firman Allah agar manusia mengeksplorasi
kekayaan alam yang dihalalkan. Islam menghargai seseorang yang
mengolah bahan-baku (dalam hal ini kayu sebagai bahan bakar)
kemudian menyedekahkan atau menjual sehingga manusia dapat
memenuhi

kebutuhan

hidupnya

(Hadist

Muslim)

atau

untuk

meningkatkan ekonomi untuk mencukupi kebutuhannya sendir (Hadist
Ahmad). Ini dapat dianalogkan pada produksi bahan bakar minyak yang
tidak hanya dibutuhkan untuk mengolah makanan tetapi juga dapat
memenuhi kebutuhan manusia dalam hal transportasi dan juga industri.32
a. Faktor produksi alam, kekayaan alam meliputi:
1) Tanah dan kekayaan iklim
2) Kekayaan hutan
3) Kekayaan dibawah tanah (bahan pertambangan)
4) Kekayaan air, sebagai sumber tenaga penggerak, untuk
pengangkutan, sebagai sumber bahan makanan (perikanan),
sebagai sumber pengairan dan lain-lain.
aaaaaaaKeadaan alam, khusus tanah dipengaruhi oleh luas tanah,
mutu tanah dan keadaan iklim. Sumber-sumber alam merupakan
dasar untuk kegiatan disektor petanian, kehewanan, perikanan dan

32

Ibid.
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disektor pertambangan. Sektor-sektor itu lazim disebut produksi
primer (industri pabrik dipandang sebagai produksi sekunder).33
aaaaaaaSumber daya alam yang disediakan untuk manusia begitu
kaya, jika dikembangkan dengan pengetahuan dan teknologi yang
baik maka kekayaan tidak akan terbatas. Hal ini berbeda dengan
teori ilmu ekonomi konvensional, bahwa sumber daya alam
terbatas sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Islam
memandang bahwa kebutuhan manusia terbatas yang tidak
terbatas adalah nafsu.34
Sumber daya alam merupakan amanat Allah kepada
manusia, sehingga pemanfaatannya harus dipertanggung jawabkan
kelak, sehingga seorang muslim harus menggunakannya dalam
kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.35
b. Tenaga kerja (sumber daya manusia)
aaaaaaaYang dimaksud tenaga kerja yaitu semua yang bersedia dan
sanggup bekerja. Golongan ini yang meliputi bekerja untuk
kepentingan sendiri, baik anggota-anggota keluarga yang tidak
menerima bayaran berupa uang maupun mereka yang bekerja
untuk gaji dan upah. Juga yang menganggur, tetapi yang
sebenarnya bersedia dan mampu untuk bekerja.
aaaaaaaPenggolongan tenaga kerja berdasarkan umur tenaga kerja
dibagi menjadi tiga yaitu:
33
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1) Penduduk dibawah usia kerja
2) Golongan antara 15-64 tahun
3) Golongan yang sebenarnya sudah melebihi umur kerja, diatas
65 tahun.36
aaaaaaaPenggolongan tenaga kerja berdasarkan tingkatannya
(kualitasnya) terbagi menjadi tiga:
1) Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh
pendidikan baik formal maupun nonformal, contoh: guru,
dokter, pengacara akuntan, psikologi, peneliti.
2) Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh
keahlian berdasrkan latihan dan pengalaman, conto: montir,
tukang kayu, tukang ukir, sopir, teknisi.
3) Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih adalah tenaga kerja
yang mengandalkan kekuatan jasmani daripada rohani, contoh:
tenaga kuli pikul, tukang sapu, pemulung, buruh tani.37
c. Modal
aaaaaaaModal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau
hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih
lanjut. Misalkan orang membuat jala untuk mencari ikan. Dalam
hal ini jala merupakan barang modal, karena jala merupakan hasil
produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lain (ikan).
Didalam proses produksi, modal dapat berupa peralatan-peralatan
36
37

Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam, h. 162-163.
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dan bahan-bahan. Menurut pengertian lainnya, modal yaitu barangbarang yang dihasilkan untuk dipergunakan selajutnya dalam
produksi barang-barang lain. Barang-barang terutama terdiri atas
peralatan yang sangat berguna dalam proses produksi. Peralatan
modal tersebut meliputi: mesin-mesin, alat-alat besar, gedung dan
sebagainya. Setiap waktu ada persedian barang-barang yang
ditanam digudang-gudang atau ditoko-toko dan sudah siap untuk
dijual. Semua bahan-bahan mentah dan barang-barang selesai yang
ada dalam persediaan tadi disebut stok.38
1) Modal dibedakan menurut:
a) Kegunaan dalam proses produksi
(1) Modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat
digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Contoh:
gedung, mesin-mesin pabrik.
(2) Modal lancar adalah barang-barang modal yang habis
sekali pakai dalam proses produksi. Contoh: bahan baku,
bahan sampingan atau bahan pembantu.
b) Bentuk modal
(1) Modal konkret (nyata) adalah modal yang dapat dilihat
secara nyata dalam proses produksi. Contoh: mesin, bahan
baku, gedung pabrik.

38
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(2)

Modal abstrak (tidak nyata) adalah modal yang tidak
dapat dilihat tetapi mempunyai nilai dalam perusahaan.
Contoh: nama baik perusahaan dan nama produk.

d. Pengelolaan atau Kewirausahaan
aaaaaaaSumber daya ini disebut juga kewirausahaan. Pengusaha
berperan mengatur dan mengombinasikan faktor-faktor produksi
dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara
efektif dan efisien. Tugas pengelolaan adalah untuk mengatur
ketiga faktor produksi diatas untuk kerja sama dalam proses
produksi. Peranan pengelolaan (skills) yaitu memimpin usahausaha yang bersangkutan, mengatur organisasinya dan menaikkan
mutu tenaga manusia untuk mempergunakan unsur-unsur modal
dan alam, skills meliputi:
1) Managerial skills atau entrepreneurial skills
aaaaaaaSkills ini dimaksud kemampuan untuk mempergunakan
kesempatan-kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.
2) Technological skills
aaaaaaaAdalah berhubungan dengan keahlian yang khusus
bersifat ekonomis teknis yang diperlukan untuk kegiatan
ekoomi dan produksi.39

39
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3) Organizational skills
aaaaaaaDimaksudkan kecerdasan untuk mengatur berbagai
usaha. Hal ini bertalian dengan hal-hal didalam lingkungan
sebuah perusahaan (hal-hal intern dari perusahaan) maupun
dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka masyarakat seperti
usaha menyusun, koperasi, bank-bank dan sebagainya.40

B. Teknologi
1. Pengertian Teknologi
aaaaaaaKata teknologi berasal dari istilah teckne yang berarti sebagai seni
(art) atau keterampilan (skill). Selain itu, kata teknologi banyak dipahami
oleh awam sebagai mesin atau hal-hal yang berkaitan dengan mesin.
Dalam dictionary of science.41
aaaaaaaTeknologi sebagai pengertian sederhana adalah barang buatan,
penggunaan dan pengetahuan alat, teknik, kerajinan, sistem atau metode
dan manajemen. Teknologi berasal dari kata yunani Tehnoloogia, techne
suatu seni, kerajinan dan logia studi tentang sesuatu, atau cabang disiplin
ilmu pengetahuan.42
aaaaaaaPada hakikatnya teknologi merupakan penerapan ilmu atau
pengetahuan lain yang terorganisir ke dalam tugas-tugas praktis.
Pengertian teknologi sebagai kumpulan pengetahuan, melengkapai
40
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pengertian teknologi sebagai barang buatan ditunjukan untuk mendukung
kegiatan manusia agar lebih efisien dan bertuajan. Artinya teknologi dapat
dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan efrktivitas dan efisiensi.
Selain itu teknologi tidak dapat dipisahkan dari masalah, karena pada
hakikatnya teknologi lahir dan dikembangkan untuk memecahkan
masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Jadi, teknologi mempunyai
peranan dalam mempeluas dan memperbesar potensi manusia memenuhi
kebutuhan prak-tisnya.43

2. Manfaat dan Tujuan Teknologi Dalam Produksi
aaaaaaaSaat ini teknologi bukan hanya berkembang dengan pesat, tetapi
sering juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Hampir setiap detik
selalu ditemukan penemuan baru dengan tujuan untuk memperbaiki atau
menyempurnakan hasil teknologi sebelumnya. Manfaat teknologi dalam
proses produksi dipergunakan untuk kepentingan usaha dalam mencapai
hasil yang diinginkan. Dengan memanfaatkan teknologi akan memberikan
dampak positif yang besar untuk usaha yang akan djalankan. Manfaat
penting teknologi dalam bisnis atau usaha:
a. Meningkatkan efiensi dalam kegiatan produksi
b. Menciptakan sinergi atau integrasi persahaan
c. Produktivitas industri semakin meingkat
d. Menghasilkan produk yang lebih baik

43
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e. Mengurangi biaya produksi dan oprasionalnya
f. Mempermudah dalam proses pengelolaannya.44

3. Hubungan Teknologi Terhadap Sumber Daya Alam
aaaaaaaIlmu dan pengetahuan teknologi adalah lapangan kegiatan yang
terus-menerus dikembangkan karena mempunyai manfaat sebagai
penunjang kehidupan manusia. Berkat hasil ilmu pengetahuan dan
teknologi banyak segi kehidupan itu menjadi lebih mudah. Dahulu untuk
mengetahui waktu shalat seorang Islam melihat kedudukan matahari
langsung dengan mata kepala. Sekarang cukup dengan melirik posisi
jarum-jarum arjoli yang melekat dipergelangan tangannya. Dahulu
Muslim Indonesia untuk melakukan Haji ke Mekah membutuhkan waktu
berbulan-bulan bahkan bertahuntahun, tetapi sekarang setelah ditemukan
kapal udara perjalanan itu dapat dipersingkat, sehingga Ibadah Haji bisa
dilakukan dengan waktu beberapa hari saja. Itulah bagian hasil dari
teknologi. Dari penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada
gilirannya menggerakkan teknologi untuk lebih maju lagi.45
aaaaaaaSaat ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang
bahkan sudah memasuki jaman yang serba canggih. Dalam hal ini tidak
lain halnya dengan produksi. Saat ini berproduksi lebih ringan dan mudah
adanya alat teknologi berupa mesin-mesin pengolahan proses produksi
dalam perusaahaan bahkan dalam sebuah usaha perseorangan. kini dapat
44
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bekerja dengan waktu yang lebih singkat dan hasil lebih baik di
bandingkan dengan yang sebelumnya hal tersebut disebabkan adanya
teknologi yang semakin canggih.
aaaaaaaIslam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk
membuat aturan main dalam produksi dengan cara kemampuan
kreativitas, tingkat keilmuan, situasi dan kondisi dalam menjalankan
usahnya. Pada dasarnya Agama lebih memfokuskan tujuan daripada
sarana. Misalnya, Islam mengajak umatnya untuk berjihad, namun tidak
menetapkan.

Sarana

untuk

melaksanakan

berjihad

itu,

apakah

menggunakan pedang, boom, senjata nuklir. Agama tidak ikut campur,
apakah manusia membajak sawah dengan pembajak yang ditarik dua ekor
sapi atau dengan traktor. Agama tidak perdli, yang menjadi prioritas
Agama adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia, terhindarnya
mereka dari kemudharatan serta terciptanya efisiensi kehidupan. Jika
menggunakan alat dan mesin oleh manusia sangat berfaedah bagi mereka,
maka Agama memberkatinya.46
aaaaaaaArtinya

dalam

Islam

tidak

masalah

jika

memproduksi

mengguakan sarana seperti Teknologi, yaitu alat dalam proses produksi.
Manusia menggunakan alat tersebut hanya menfaatkannya serta
digunakan sebagai alat bantu untuk berproduksi sehingga menghasilkan
barang yang sesuai kebutuhannya. Bukan untuk menciptakan sesuatu
yang tidak ada, karena hanya Allah lah pencipta yang sejati. Jika alat
46

Yusuf Qhardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Zainal Arifin LC,
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tersebut mendatangkan faedah maka Islam ikut serta dalam hal faedah
tersebut. Kemudian menggunakan teknologi dalam berproduksi harus
bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak. Jika medatangkan
kemudharatan maka Islam melarang dan tidak diperbolehkan. bahkan
manusia dianjurkan untuk menggunakan sesuatu itu dengan baik dan tidak
dengan cara yang berlebihan.47

4. Peranan Teknologi Dalam Produksi
aaaaaaaTeknologi didefinisikan sebagai peranan pengetahuan teoritis
pada masalah-masalah praktis. Artinya teknologi ditunjukkan sebagai
barang buatan untuk memecahkan suatu masalah, baik dalam bidang
industi, pendidikan maupun kehidupan manusia lainnya.48
aaaaaaaTeknologi dalam organisasi memiliki peran utama, teknologi
didefinisikan sebagai pengetahuan, alat-alat, teknik dan kegiatan yang
digunakan untuk mengubah output. Karena itu dapat dikatakan bahwa
teknologi meliputi seluruh proses transformasi yang terjadi dalam sebuah
usaha, menyangkut mesin-mesin yang digunakan, dan keahlian karyawan.
aaaaaaaTeknologi akan senantiasa akan merubah tatanan pekerjaan,
merubah menjadikan kemudahan diantaranya dengan kemajuan teknlogi
informasi.

Teknologi

menggunakannya

dalam

perusahaan-perusahaan
47
48

informasi

yang

aktivitas

kecil.

ditawarkan

keseharian,

Dengan

banyak

banyak

termasuk

dalam

kemudahan

yang
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yang

ditawarkan, sehingga banyak pihak yang tergiur dengan kemajuan
teknologi, tujuannya untuk meringannkan beban yang ada.49
aaaaaaaUntuk memudahkan dalam proses produksi maka dibutuhkanlah
teknologi yakni sebagai alat dalam proses produksi. Teknologi dalam
produksi tergolong pada teknologi informasi. Teknologi informasi adalah
sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode
untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan,
mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna. Oleh karena
itu teknologi informasi menyediakan begitu banyak kemudahan dalam
mengelola informasi dalam arti menyimpan, mengambil kembali, dan
pemutahirn informasi. Selain itu teknologi informasi adalah suatu
teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan,
menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk
menghasilkan informasi yang berkualitas. Artinya informasi yang relavan,
akurat dan tepat waktu, yang digukan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan
pemerintahan, serta merupakan informasi yang strategis untuk untuk
pengambilan keputusan.50
aaaaaaaTeknologi berperan penting dalam produksi, kegiatan produksi
lebih efektif dengan adanya teknologi. Teknologi membantu proses
produksi

dalam

pencapaian

lebih

efisien,

dan

teknologi

akan

meningkatkan produktivitas suatu usaha hingga akan banyak aktivitas

49
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yang akan dilakukan dalam suatu usaha tersebut.51 Dari peranan teknologi
dalam produksi akan membantu usaha tersebut lebih mudah dalam
melakukan produksi yaitu:
a. Dapat mempersingkat waktu produksi
b. Menghasilkan banyak produk
c. Melancarkan dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain.

51
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
aaaaaaaJenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
adalah penelitian yang dilakukan dilapangan atau dalam masyarakat, yang
berarti bahwa datanya diambil atau didapati dari lapangan atau
masyarakat.52
aaaaaaaPenelitian ini dilakukan secara langsung pada Usaha Genteng di
Desa Margodadi Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.
2. Sifat Penelitian
aaaaaaaPenelitian

kualitatif

merupakan

prosedur

penelitian

yang

menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau
ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.53
aaaaaaaSifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian ini
berupaya

mengumpulkan

fakta

yang

berfokus

pada

usaha

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan yang ada pada objek
penelitian.54
aaaaaaaBerdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dikumpulkan dan
dipaparkan data dari hasil penelitian lapangan tentang Peranan Teknologi
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Dalam Produksi Genteng Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus Usaha
Genteng Desa Margodadi Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu).

B. Sumber Data
aaaaaaaMenurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sumber data dalam
penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.55 Apabila penulis
menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka
sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau
menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun
lisan. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber
data sekunder.
1.

Sumber Data Primer
aaaaaaaSumber data primer adalah subjek yang diperoleh langsung dari
lapangan.56 Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung di usaha
genteng desa Margodadi kecamatan Ambarawa. Dimana dalam hal ini
peneliti menggunakan sampel aksidental yakni metode penentuan
sampelnya didasarkan atas kebetulan atau ketidak sengajaan tanpa ada
pertimbangan apapun atau siapa saja yang ditemui oleh penelitis secara
langsung.57 Adapun karyawan yang dijadikan sampel adalah 3 (tiga)
orang dari seluruh karyawan di usaha genteng desa Magodadi, responden

55
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tersebut untuk mendapatkan informasi yang akan menjadi bahan utama
dalam penelitian ini.

2.

Sumber Data Sekunder
aaaaaaaSumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang
menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.
aaaaaaaData sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua
yaitu merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal
mencari dan mengumpulkan untuk mendapatkan data yang tepat dan
sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder menurut Sarjono Soekanto
“mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian
yang berwujud laporan dan lain sebagainya”.58
aaaaaaaDari penjelasan tersebut data sekunder dari penelitian ini adalah
berupa catatan, buku-buku teori pokok yakni Afzalur Rahman (Doktrin
Ekonomi Islam), Muhammad Abdul Manan (Teori dan Praktek Ekonomi
Islam), Eko Suprayitno (Ekonomi Mikro Perspektif Ekonomi Islam), Ilfi
Nur Diana (Hadis-Hadis Ekonomi) jurnal, dan arsip-arsip yang berkaitan
dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data
aaaaaaaPengumpulan data adalah prosedur yang digunakan untuk memperoleh
data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data
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selalu berhubungan masalah penelitian yang akan memberikan arah pemecah
masalah serta mempengaruhi metode pengumpulan data.59
aaaaaaaSesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan,
maka

pengumpulan

data

dilakukan

langsung

oleh

penulis

dengan

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1.

Wawancara (interview)
aaaaaaaWawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka yakni antara
pewawancara dengan responden, sehingga mendapakan data yang
diperlukan bagi peneliti.60
aaaaaaaUntuk mempermudah mengetahui kondisi yang diinginkan, maka
peneliti menggunakan metode wawancara. Metode wawancara adalah
bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.61
Wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 62
a. Wawancara bebas (unguided interview), yaitu dimana pewawancara
bebas menanyakan apa saja tetapi juga mengingat akan data apa yang
akan dikumpulkan.
b. Wawancara terpimpin (guided interview), yaitu wawancara yang
dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan
lengkap dan terperinci.
c. Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara
bebas dan wawancara terpimpin.
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aaaaaaaDalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas
terpimpin. Dengan demikian penulis telah mempersiapkan petanyaanpertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan
kepada bapak Sukur sebagai pemilik usaha genteng dan bapak Supardi,
bapak Yono, dan bapak Nardi sebagai karyawan diusaha genteng.

2.

Metode Dokumentasi
aaaaaaaMetode

dokumentasi

merupakan

teknik

dengan

cara

mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.63
aaaaaaaMenurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi digunakan
untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
transkip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan
sebagainya.64 Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder
yakni analisa lapangan, foto tempat kerja usaha genteng, alat teknologi
dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data
aaaaaaaAnalisis data adalah upaya penyederhanaan data yang dilakukan
dengan mengorganisirkan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang
dapat dikelola, mengorganisikan data, mencari dan menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan
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kepada orang lain.65 Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi
dari usaha genteng didesa itu akan diolah dengan teknik deskriptif kualitatif.
Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa
disertai pembahasan, kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk
laporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk
menjembatani keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok
masalah.
aaaaaaaSedangkan data hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil
wawancara. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir
induktif. Sutrisno Hadi mengemukakan bahawa berfkir induktif berangkat dari
fakat-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari faktafakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi
yang mempunyai sifat umum.66
aaaaaaaBerdasarkan keterangan yang sudah didapatkan untuk menguraikan
data maka peneliti kemudian menganalisis, dengan cara berfikir induktif, yaitu
peneliti dapat mengetahui bagaimana peranana teknologi dalam produksi
genteng yang ditinjau dalam Ekonomi Islam, dengan cara mengumpulkan
seluruh sumber data yang ada.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Profil

Usaha

Genteng

Desa

Margodadi

Kecamatan

Ambarawa

Kabupaten Pringsewu
aaaaaaaMargodadi adalah salah satu desa dengan kondisi ekonomi yang cukup
maju. Masyarakat di desa margodadi rata-rata petani. Dengan keadaan
demikian bagi wirausaha kondisi tersebut dianggap sebagai peluang untuk
menjalankan suatu usaha atau bisnis. Dari beberapa usaha yang ada di desa
margodadi genteng termasuk banyak diminati dan dibutuhkan oleh
masyarakat. Sehingga diperlukan berbagai kemudahan yang memberikan
penawaran untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yaitu usaha genteng di
desa margodadi kecamatan ambarawa kabupaten pringsewu.67
Genteng adalah sebuah atap yang terbuat dari tanah liat yang diproses
dengan teknik tertentu dengan menggunakan mesin press kemudian dibakar,
dan berfungsi sebagai atap rumah. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi
akan meningkatkan pertumbuhan sektor perumahan dan perumahanpun
membutuhkan sebuat atap, tak banyak yang memproduksi, lebih banyak yang
membelinya, peluang seperti ini dapat dijadikan inovasi ataupun deferensi
produk usaha.
Genteng ditemukan pada awal millennium ke-3 SM di Lerna, Yunani.
Situs ini berisi ribuan puing-puing ubin terakota yang jatuh dari atap. Produksi
67
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genteng dimulai pada abad 14. Pada periode Mycenaen, atap genteng
didokumentasikan untuk GLA dan Midea. Temuan awal genteng di Yunani
kuno yang didokumentasikan berasal dari daerah yang sangat terbatas yaitu
sekitar kurintus (yunani), dimana genteng mulai menggantikan atap jerami di
dua kuil Apollo dan Poseidon antara 700-650 SM. Karena penyebaran yang
sangat cepat atap ubin tercatat selama 50 tahun dalam bukti untuk sejumlah
situs besar disekitar Mediterania Timur, Asia Barat, Selatan dan Tengah Italia.
Awalnya genteng berbentuk S berukuran lumayan besar dan berat sekitar
30kg. Macam-macam genteng yaitu:
1. Genteng plentong bulat, plentong papak, megaze sokka, kodok,
morando natural, morando glazur, bedongan
2. Genteng krepus papak, lancip, bulat, garuda natural, sokka krepus,
gunungan, mahkota, gajah.
aaaaaaaPada tahun 1985, Legiman selaku orang tua dari bapak Sukur yang
mulai merintis karirnya disektor perdagangan. Beliau memilih untuk
membuat genteng kemudian dijual, karena memanfaatkan peluang dengan
kemampuan atau skiil yang dimilikinya. Usaha genteng sudah berjalan sekitar
30 tahun hingga sekarang. Awalnya usaha yang dijalan oleh bapak Legiman
berjalan selama 11 tahun dan pembuatan genteng dilakukan manual yaitu
secara tradisional menggunakan tenaga manusia sampai tahun 1996.
Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Bapak Sukur mulai dari bulan
Agustus 1996 proses pembuatan genteng berpindah haluan dari yang
tradisional ke teknologi hingga sekarang. Genteng diperjual belikan ditempat
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dan ditoko material dengan sistem pemesanan, adapun pembayarannya
dilakukan secara langsung atau bayar dimuka selama dalam proses
pembuatan. Untuk genteng dijual dengan harga Rp 800,- /biji, dan dikenakan
biaya tambahan jika genteng dihantar langsung menuju alamat pemesanan.68
Produksi genteng memerlukan bahan baku tanah, tanah tersebut
didapat dari hasil pembelian tanah milik warga sekitar yang diambil dari
sawah dan pinggiran sungai, dalam 1 kubik tanah seharga Rp 350.000,00-,
(kualitas terbaik). Produksi genteng dengan tradisional mampu menghasilkan
sekitar 500 genteng per hari dengan 2 kubik tanah sedangkan menggunakan
teknologi mencapai 1000 genteng per hari dengan 5 kubik tanah.69 Namun,
proses produksi dalam 1 hari menghasilkan 1000 produk genteng setengah
jadi dan belum dilakukan proses penjemuran dan pembakaran, sehingga
proses produksi berjalan selama 2 bulan untuk menghasilkan genteng yang
siap pakai.
Tujuan usaha ini adalah untuk membantu memenuhi salah satu
kebutuhan primer masyarakat dan membuka peluang usaha bagi warga
sekitar.70
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Tabel 1
Data nama karyawan usaha Genteng desa Margodadi kecamatan
Ambarawa.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nama karyawan
Sutardi
Yono Mulyadi
M Nardi
Suleman
Patriono
Ali Muksin
Karso
Suparmi
Kasmiratih
Saipul Rais
Ruwikso
Luksito
Eksa Istanto
Mulyono
Handoko
Agus Susanto
Trio Pangestu

Usia
40 tahun
37 tahun
41 tahun
31 tahun
29 tahun
30 tahun
40 tahun
39 tahun
37 tahun
27 tahun
30 tahun
36 tahun
28 tahun
30 tahun
41 tahun
32 tahun
26 tahun

Para karyawan yang bekerja di usaha genteng ini berasal dari desa
Margodadi dan Ambarawa, waktu kerja karyawan dari hari senin sampai sabtu
dimulai pada pukul 07.00-16.00 Wib. Adapun bagian pekerjaan yang
dilakukan oleh karyawan dalam proses produksi genteng ialah:
1. Dalam proses pencetakan genteng dilakukan oleh 3 orang, yaitu
Handoko, Agus Susanto, Trio Pangestu.
2. Dalam proses pengadukan tanah dilakukan oleh 4 orang yaitu Sutardi,
Yono Mulyadi, M Nardi, Suleman.
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3. Dalam proses penggilingan tanah 10 orang yaitu Mulyono, Eksa
Istanto, Luksito, Ruwikso, Saipul Rais, Kasmiratih, Suparmi, Karso,
Ali Muksin, Patriono.71

B. Proses Produksi Genteng di Usaha Genteng Desa Magodadi Kecamatan
Ambarawa Kabupaten Pringsewu
aaaaaaaProduksi genteng adalah proses pengelolaan genteng dengan beberapa
cara yang beraturan agar terciptanya atau menghasilkan output (produk) yang
berkualitas. Adapun prosesnya sebagai berikut:
1. Penggalian tanah
Penggalian tanah dilakukan untuk mengumpulkan tanah yang
akan digunakan sebagai bahan dasar genteng. Penggalian tanah dilakukan
menggunakan eksafator.
2. Pengangkutan tanah
Tanah yang sudah digali kemudian diangkut ke lokasi pembuatan
genteng mengguakan mobil pick up dalam 1 hari pengangkutan dilakukan
5 kali antar tanah tersebut sebanyak 35 kubik.
3. Pengadukan tanah
Pengadukan tanah dilakukan agar tanah bisa tercampur dengan
rata dan teksturnya lebih padat sehingga menghasilkan produk yang
cukup bagus. Pengadukan tersebut menggunakan alat yakni Molen
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bermerk Domveng, untuk pengadukannya dalam 1 hari membutuhkan
waktu sekitar 8 jam.
4. Penggilingan tanah
Penggilingan tanah dilakukan agar tanah mudah dibentuk dan
tercampur dengan rata. Penggilingan ini rutin dilakukan sesuai dengan
jumlah pesanan yang ada, sehingga dilakukan dalam 1 hari mulai pukul
08.00-17.00 Wib.
5. Pencetakan Genteng
Pencetakan dilakukan agar tanah yang sudah digiling siap dicetak
berbentuk genteng yang sempurna dan bermerk. Pencetakan dilakukan
dalam 1 hari dengan waktu 8 jam, sehari mampu mencetak 1000 genteng.
6. Penjemuran Genteng
aaaaaaaPenjemuran dilakukan agar mengurangi kadar air didalam genteng
yang sudah dicetak. Waktu penjemuran dibutuhkan beberapa hari, apabila
cuaca panas pengeringan genteng hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk
pengeringan yang maksimal dan jika cuaca tidak mendukung pengeringan
genteng memerlukan waktu sekitar 7 hari.72
7. Pembakaran Genteng
aaaaaaaGenteng yang sudah dijemur belum kering secara sempurna, lalu
dikeringkan kembali dengan cara dibakar agar genteng lebih padat, kokoh
dan tahan lama. Pembakaran ini dilakukan 2 kali dalam 1 bulan dengan
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waktu 8 jam, untuk setiap kali pembakaran jumlahnya mencapai 13000
(tiga belas ribu) genteng.73
aaaaaaaPemakaian teknologi dalam produksi yang pertama dalam produksi
proses pengadukan yang menggunak alat yakni molen (domveng), dalam satu
kali pengadukan alat ini mampu menampung tanah sebanyak 2 kubik,
kemudian tanah tersebut akan tercampur dengan baik, selanjutnya tanah liat
yang sudah tercampur dengan baik siap digiling oleh mesin penggilingan,
kemudian menghasilkan 4 potongan tanah (Kueh) yang masing-masing
berukuran dengan panjang x lebar 15x20cm. Selanjutnya pembentukan tanah
menggunakan mesin cetak Press GMJ, potongan tanah liat diletakkan pada
bagian atas mesin, lalu potongan tanah liat ditekan oleh pelat baja 1 kali sampai
tanah liat dalam kepadatanya baik. Merek genteng GMJ singkatan dari
Gumelar Jaya, dimana merek tersebut adalah kaitannya dengan ekonomi yang
di Ridhoi oleh Allah.74
Menurut keterangan dari karyawan yang bernama Supardi (42 tahun)
yang sudah bekerja selama 22 tahun, bahwa bekerja menggunakan teknologi
lebih mudah dan disukai karena dapat memudahkan dan mempersingkat waktu
bekerja dibandingkan dengan tradisional.75 Proses produksi manual dan
teknologi merupakan dua proses produksi yang berbeda sebagai berikut:
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1. Produksi manual dilakukan dengan cara tradisional yaitu lebih
mengutamakan menggunakan anggota tubuh seperti tangan dan kaki,
contoh dalam pengadukan tanah dilakukan dengan diinjak-injak
menggunakan dua kaki. Sedangkan pencetakan genteng dilakukan
dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari kayu.
2. Produksi menggunakan teknologi, yakni proses produksi yang lebih
mudah karena dibantu dengan mesin-mesin, seperti pengadukan,
pencetakan tanah menggunakan mesin, alat Molen, press GMJ.
Sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga serta banyak
menampung produksi serta lebih mudah dalam mencetak genteng
tersebut.76
Sedangkan menurut Nardi (41 tahun), yang sudah bekerja selama 18
tahun, dalam proses produksi genteng karyawan lebih suka bekerja
menggunakan alat atau mesin (teknologi) karena lebih mudah dan cepat serta
mempersingkat waktu. Meskipun sudah menggunakan alat atau mesin
produksi, namun masih dibantu menggunakan tangan manusia, hanya saja
dalam pengerjaannya lebih banyak dilakukan dengan alat atau mesin.77
Selain lebih mudah dan mempersingkat waktu bekerja, menggunakan
teknologi berdampak pada gaji yakni lebih meningkat, disebabkan penigkatan
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produksi genteng yang dihasilkan mengguakan teknologi maka lebih banyak
genteng yang terjual sehingga pendapatan lebih cepat terkumpul.78
Adapun peranan teknologi dalam produksi genteng adalah bagian
utama untuk berjalannya semua proses produksi genteng yakni diawali dari
pengadukan, penggilingan dan pencetakan menggunakan alat atau mesin
teknologi. Sehingga menghasil genteng yang tercetak rapih, teksturnya padat,
halus dan hasil produksi lebih berkualitas dengan standar yang cukup bagus.79

C. Perbedaan Hasil Produksi Genteng Dengan Teknologi dan Tradisional
Hasil produksi ialah produk yang sudah jadi dan siap dipakai atau
genteng yang sudah sesuai dengan perencanaan produksi dengan melalui
berbagai cara proses produksi yang telah dijelaskan diatas.
Adapun perbedaan hasil produksi tradisional dan teknologi sebagai
berikut:
1. Hasil produksi dengan teknologi
a. Tekstur tanah lebih lembut, padat dan bentuknya lebih menarik.
b. Produk tidak mudah retak dan bermerk
c. Genteng tercetak lebih rata, mulus dan rapih
d. Berkualitas
2. Hasil dengan Tradisional
a. Genteng terbentuk tidak rata, masih ada tekstur tidak halus dan
yang kurang rapih.
78
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b. Dicetak dengan bambu atau kayu
c. Tidak memiliki merk.
d. Komoditas genteng lebih rentan patah dan retak.80
aaaaaaaDari perbedaan cara dan hasil produksi tersebut, berdampak
pada perbedaan gaji karyawan dan pendapatan usaha gentengpun ikut
meningkat. Dalam 1 tahun terakhir, usaha genteng milik bapak Sukur
ini pernah memproduksi genteng mencapai 40.000 (empat puluh ribu)
genteng dengan tanah 35 kubik, serta pendapatan dalam 1 tahun
mencapai 18 juta.81
AaaaaaaDari perbedaan hasil produksi tradisional dan teknologi
berpengaruh terhadap gaji yang diterima oleh karyawan, jika dalam
produksi tradisional gaji karyawan Rp.200.000,- per bulan sedangkan
menggunakan teknologi mencapai Rp.1.500.000,- per bulan. Adapun
sistem pemberian gaji kepada karyawan saat produksi tradisional biasa
dilakukan per minggu sejumlah Rp 50.000,- sedangkan

produksi

menggunakan teknologi pemberian gaji bisa dilakukan harian dengan
jumlah Rp 50.000,-.82
Adapun dengan cara tradisional dalam 1 hari produksi
mampu membuat 500 genteng dengan tanah sebanyak 2 kubik, karena
1 hari mampu mencetak 500 genteng otomatis untuk mengumpulkan
80
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pemesanan hingga mencapai 4000 genteng dalam waktu yang
ditentukan itu membutuhkan proses yang cukup panjang dan lama
karena yang diguakan adalah tenaga manusia, maka proses
produksipun lebih lambat dan pendapat minim. Sehingga hasil
produksi kurang terjamin dengan baik. sedangkan produksi dengan
teknologi yaitu alat atau mesin yang bekerja lebih cepat dan mudah,
untuk memproduksi 4000 gentengpun mampu terselesaikan dengan
cepat dan baik serta hasil yang berkualitas, menggunakan teknologi
mampu memproduksi dalam 1 hari 1000 genteng dengan tanah 5
kubik.83
D. Analisis Peranan Teknologi Dalam Produksi Genteng Perspektif
Eknonomi Islam
aaaaaaaPeranan teknologi dalam produksi adalah sebagai alat dalam proses
produksi. Menggunakan alat teknologi proses produksi akan lebih mudah,
cepat dan mempersingkat waktu. keuntungan produksi menggunakan
teknologi lebih efisien dan hasilnya lebih maksimal dibandingkan tradisional.
Manfaat teknologi dalam proses produksi dipergunakan untuk kepentingan
usaha dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dengan manfaat tersebut akan
memberikan dampak positif yang besar untuk usaha yang dijalankan,
misalnya meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi, produktifitas
semakin meningkat, menghasilkan produk yang lebih baik, mengurangi biaya
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produksi

dalam

operasionalnya

dan

mempermudah

dalam

proses

pengelolaannya.84
Dalam hal tersebut Islam memberikan kebebasan kepada setiap
manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreativitas, tingkat
keilmuan, situasi dan kondisi, dalam peraran teknologi yang digunakan
sebagai penunjang untuk membantu tenaga kerja. Terkait teknologi yang
digunakan Agama tidak perduli yang menjadi prioritas adalah terciptanya
kemaslahatan bagi manusia, terhindarnya mereka dari kemudharatan serta
terciptanya efisiensi kehidupan. Jika menggunakan alat dan mesin oleh
manusia sangat berfaedah bagi mereka, maka Agama memberkatinya.85
aaaaaaaDalam usaha ini peranan teknologi dapat dilihat dari karyawan
mampu menghasilkan 1000 genteng per hari dibandingkan tradisional yang
hanya mampu menghasilkan 500 genteng dalam satu hari. Dilihat dari
produksi yang lebih banyak menggunakan teknologi bahwa produksi
menggunakan teknologi aktivitas produksi meningkat, hal ini yang
menyebabkan tenaga kerja bertambah. Sebelum menggunakan teknologi
penghasilan usaha genteng sebesar 6 juta per tahun berbanding jauh ketika
menggunakan teknologi produsen dapat menghasilkan omset sebesar 18 juta
per tahun.86 Dari hasil produksi yang meningkat diikuti dengan meningkatnya
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pendapatan yang dihasilkan, selain itu teknologi berperan utama dalam
produksi sehingga lebih menghemat waktu dan mempercepat proses produksi
genteng bagi produsen. Melihat pentingnya peranan teknologi produksi dalam
menentukan kemakmuran dan taraf hidup masyarakat, Islam memiliki ukuran
kesejahteraan ekonomi yang terdiri dari bertambahnya pendapatan yang
diakibatkan oleh produksi, sehingga

proses produksi genteng dan

pembuatannyapun dilakukan sesuai dengan prinsip produksi dalam ekonomi
Islam.
aaaaaaaTerkait peranan teknologi dalam produksi genteng perspektif ekonomi
Islam sudah terpenuhi yaitu, jika dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam
produksi, bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip agar efisien diterangkan
dalam Al-qur’an bahwa manusia diperingatkan supaya bekerja keras untuk
memperoleh harta akan tetapi hanya cara yang bijaksana, jujur dan adil dalam
memperolehnya yang diakui dan diizinkan. Dalam usaha genteng sudah
efisien dilihat dari pemesan yang meningkat. Menggunakan sumber daya
alam tidak berlebihan, produksi dalam lingkaran halal dan menjaga sumber
produksi. Sedangkan bekerja menggunakan alat teknologi sebagai alat bantu
untuk memudahkan terselesainya aktivitas produksi dengan cepat dan mudah.
aaaaaaaNamun Jika dikaitkan dengan prinsip ramah lingkungan usaha
genteng ini tidak sesuai karena untuk proses produksi genteng yakni
pembakaran genteng dengan tradisional yaitu menggunakan kayu bakar
sehingga mengeluarkan asap dan membuat polusi terhadap lingkungan.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
aaaaaaaKesimpulan dari penelitian yang berjudul Peranan Teknologi Dalam
Produksi Genteng Perspektif Ekonomi Islam Di Usaha Genteng Desa
Margodadi Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, diketahui bahwa
peranan teknologi dalam produksi genteng perspektif eknomi Islam sebagai
alat produksi yang mempermudah serta mempersingkat waktu bekerja,
sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan meningkatkan
keuntungan. Peranan Teknologi telah sesuai dengan prinsip produksi dalam
ekonomi Islam yaitu dalam hal keadilan, produksi dalam lingkaran halal,
menjaga sumber produksi, Akan tetapi dikaitkan dengan prinsip ramah
lingkungan usah genteng ini tidak sesuai disebabkan pembakaran genteng
yang tradisional dengan menggunakan kayu bakar yang mengeluarkan asap
sehingga mencemari lingkungan.

B. SARAN
aaaaaaaBerdasarkan peranan teknologi dalam produksi genteng, peneliti
menyarankan:
1. Dalam produksi genteng untuk pencatatan jumlah pemesanan genteng
sebaiknya dilakukan pencatatan yang baik dan benar.
2. Dalam pembakaran genteng harus memperhatikan situasi lingkungan.
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3. Dalam proses produksi diharapkan menambah kapasitas jumlah produksi
sehingga tidak melibatkan usaha lain.
4. Diharapkan

menambah

pengetahuan

pembaca

mengenai

teknologi dalam produksi genteng perspektif Ekonomi Islam.
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