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ABSTRACT 

 

The effective value chain analysis is considered ideal to enhance high competitiveness in 

achieving performance in the international trade area. Value chain analysis as one way to 

achieve competitive advantage that can produce value-added for an industry. The purpose 

of this study was to analyze the value chain based on shariah principles in CV Green Life 

Tirta Sentosa, Balongbendo District, Sidoarjo Regency, which was identified from the main 

activities and supporting activities. This research is a qualitative research with a case study 

approach. Data is collected by in – depth interviews, observation, and documentation. 

Technical analysis of data using data reduction. Test the validity of the data using internal 

validity. The focus of this research is the main activities and supporting activities based on 

sharia principles in CV Green Life Tirta Sentosa. The results of this study are the various 

activities that are included in the primary activities and secondary activities carried out by 

CV Green Life Tirta Sentosa have mostly agreed to the principles of sharia which include 

halalan thayyiban, help in helping (taawun), using justice (al - adl), free from maysir gharar 

(debate), has approved public participation such as zakat, infaq, and shadaqah, as well as 

implementing a production process that promotes balanced growth, but the company is still 

not free from usury and not free from gharar (obscurity). 

Keywords: value chain analysis, sharia principles, competitive advantage, value-added 

 

PENDAHULUAN 

Sektor industri adalah salah satu 

sektor perekonomian yang sangat 

berpengaruh dalam membantu 

perkembangan ekonomi. Industri kecil 

juga tak lepas dalam peranan pentingnya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Semakin meningkat sektor perindustrian 

diharapkan perekonomian di Indonesia 

akan semakin berkembang, tak terkecuali 

industri makanan dan minuman. Industri 

makanan dan minuman menjadi salah 

satu sektor manufaktur andalan turut 

memberikan andil besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional 

(Kemenperin, 2018). Industri makanan 

dan minuman diproyeksi masih menjadi 

sektor andalan penopang pertumbuhan 

manufaktur dan ekonomi Indonesia. 

Dimana salah satu faktor pendukungnya 

adalah ketertarikan pada produk 

makanan dan minuman serta peningkatan 

potensi daya beli konsumen. 
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Perkembangan dunia bisnis saat ini 

ditunjukkan dengan kemajuan ekonomi di 

bidang industri serta perubahan dinamis yang 

terjadi di berbagai bidang telah menimbulkan 

tantangan sekaligus peluang. Salah satu hal 

yang merupakan tuntutan untuk dapat 

mengatasi tantangan yang ada dan 

memanfaatkan prospek bisnis yang timbul 

adalah meningkatkan daya saing yang tinggi. 

Pengaruh Analisis Rantai Nilai (Value Chain 

Analysis) yang efektif dinilai ideal untuk 

meningkatkan daya saing yang tinggi dalam 

meraih kinerjadi kawasan perdagangan 

internasional. Barney (2007) dalam 

Hadiwidjojo (2016) menyatakan bahwa 

Analisis Rantai Nilai (Value Chain Analysis) 

difungsikan untuk menganalisis kegiatan – 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan serta mengidentifikasi resources 

based – view dan firm capabilities yang 

dilaksanakan dalam berbagai kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memproduksi barang atau jasa. Mulai dari 

mendapatkan bahan baku, proses produksi, 

penjualan dan distribusi hingga tahap 

pelayanan dan pemasaran. Resources dan 

capabilities yang dimiliki oleh perusahaan 

kemudian diidentifikasi guna menciptakan 

nilai bagi konsumen. Pesatnya perkembangan 

rantai nilai dalam perusahaan dapat ditinjau 

dari prinsip yang digunakan sesuai atau tidak. 

Salah satu prinsip yang dapat diterapkan pada 

Analisis Rantai Nilai (Value Chain Analysis) 

adalah berdasarkan prinsip syari’ah. Dimana 

dalam alur rantai nilai tidak hanya sekedar 

dinilai dari segi produk yang dihasilkan atau 

pun dari segi operasional perusahaan namun 

juga menilai bagaimana sumber daya masusia 

yang menjalankan. CV Green Life Tirta 

Sentosa adalah industri pembuatan minuman 

herbal. Varian produknya mempunyai 

komposisi dari bahan – bahan seperti teh 

hitam dan teh hijau pilihan, daun kelor, bunga 

rosella, kacang almond, biji angkak, daun jati 

cina dan bahan baku berkualitas lainnya. 

Bahan – bahan tersebut juga ada yang 

didapatkan dengan cara impor dari luar 

negeri. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI 

  Penelitian ini menggunakan empat 

penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

rujukan atau referensi untuk mendukung 

penelitian sekarang, rujukan tersebut 

diantaranya adalah penelitian yang telah 

dilakukan oleh Liana Mangifera (2015), 

Maria M.I. Sampit, Paulus Kindangen, dan 

Magdalena Wullur (2016), Rizki Fitriadi, 

Atih Rohaeti Dariah, dan Yuhka Sundaya 

(2017), dan Niraj Kumar dan Sanjeev Kapoor 

(2010).  

 

Value Chain Analysis (Analisis Rantai 

Nilai) 

 Menurut Porter (1998) dalam 

Arjakusuma, etal. (2013) menyatakan bahwa 

analisis rantai nilai adalah alat analisis 

strategis yang digunakan untuk memahami 

keunggulan kompetitif, mengidentifikasi nilai 

(value) pelanggan yang dapat ditingkatkan 

atau penurunan biaya, dan memahami 

hubungan perusahaan dengan pemasok 

(supplier), pelanggan, dan perusahaan lain 

dalam industri. Rantai nilai sebagai alat 

representasi yang ditampilkan dalam 

keseluruhan nilai yang terdiri dari kegiatan – 

kegiatan penciptaan nilai dan menghasilkan 

laba (margin). Aktifitas nilai dibagi menjadi 

lima kegiatan pokok (primary activities) dan 

empat kegiatan pendukung (support 

activities).  

1. Tahapan aktivitas – aktivitas dalam Value 

Chain Analysis 

Porter (1985) dalam Hadiwidjojo (2016) 

value chain membagi aktivitas perusahaan ke 

dalam lima aktivitas utama dan empat 
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aktivitas pendukung. Lima aktivitas itu secara 

umum dibedakan:  

Aktivitas Utama: 

a.  Logistik ke dalam (Inbound Logistic) 

Aktivitas yang berhubungan dengan 

penerimaan, pembelian, penyimpanan produk, 

seperti penanganan bahan pergudangan, 

pengendalian persediaan baik dari supplier 

maupun dari vendor serta juga penjadwalan 

kendaraan dan pengembalian barang kepada 

pemasok.  

b.  Operasi (Operations) 

Aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan 

mengubah bahan baku menjadi barang jadi 

atau produk akhir. seperti permesinan, 

pengemasan, perakitan, pemeliharaan 

peralatan, pengujian, pencetakan dan 

pengoperasian fasilitas.  

c.  Logistik ke luar (Outbound Logistic) 

Aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan 

pengumpulan, penyimpanan dan 

pendistribusian serta memasarkan produk 

sampai kepada pembeli, seperti 

penggudangan barang jadi, penanganan 

bahan, operasi kendaraan pengirim, 

pemrosesan pesanan dan penjualan.  

d.  Pemasaran dan penjualan (Sales and 

Marketing) 

Aktivitas yang berhubungan dengan 

pemberian sarana yang dapat digunakan oleh 

pembeli untuk membeli produk dan secara 

tidak langsung mempengaruhi konsumen 

untuk bisa membeli produk. Perusahaan 

umumnya melakukan tindakan seperti iklan, 

promosi, menggunakan tenaga kerja sales, 

penetapan kuota produk, seleksi untuk 

distributor bagi produk nya, hubungan dengan 

distributor dan penetapan harga produk. 

e.  Pelayanan (Service) 

Aktivitas yang berhubungan dengan 

penyediaan pelayanan bagi konsumen yang 

bertujuan untuk menaikkan atau menjaga nilai 

produk, seperti pemasangan produk, 

pengembalian (retur) barang yang cacat, 

perbaikan produk, pasokan suku cadang dan 

penyesuaian produk. 

Aktivitas Pendukung: 

a.  Infrastruktur Perusahaan (Firm 

Infrastructure) 

Aktivitas yang dibutuhkan agar kegiatan 

operasional perusahaan dapat berjalan dengan 

lancar. Firm infrastructure dapat dinilai dari 

sistem kontrol perusahaan, struktur pelaporan 

formal, sistem informasi dan budaya 

perusahaan. 

b.  Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Human Resource Management) 

Aktivitas yang dibutuhkan untuk mengelola 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

perusahaan seperti merekrut karyawan, 

melatih dan mengembangkan karyawan, 

menentukan kebijakan kompensasi, serta 

mengadakan aktivitas – aktivitas bersama 

yang dapat meningkatkan kekompakan serta 

kerjasama antar karyawan dalam perusahaan. 

c.  Riset, Teknologi, dan Pengembangan 

Sistem (Technology Development) 

Aktivitas yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan teknologi atau produk yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

d.  Pembelian (Procurement) 

Aktivitas yang diperlukan untuk melakukan 

pemesanan dan pembelian ulang bahan baku 

maupun produk dari supplier sebelum bahan 

baku habis digunakan dalam proses produksi 

atau produk habis terjual. 

Prinsip Syari’ah 

 Menurut Shomad (2010:76) sistem 

keuangan Islam merupakan bagian dari 

konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam 

yang tujuannya adalah memperkenalkan 

sistem nilai dan etika islam ke dalam 

lingkungan ekonomi. Prinsip – prinsip 

syari’ah yang merupakan pondasi ekonomi 

Islam didasarkan atas lima nilai umum yakni: 

tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah 

(kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma’ad 

(hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar 

inspirasi untuk menyusun teori – teori 

ekonomi Islam. Analisis Rantai Nilai (Value 

Chain Analysis) berdasarkan prinsip syari’ah 

akan selalu memperhitungkan ajaran halal – 

haram, komitmen dan logis dengan ajaran dan 

hukum syariat yang mengatur. Beberapa 
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prinsip syari’ah yang diterapkan pada 

penelitian Analisis Rantai Nilai (Value Chain 

Analysis) ini diantaranya: 

(1) Halalan thayyiban 

Halalan thayyiban adalah kapabilitas 

seseorang dalam memahami tentang makanan 

yang diperbolehkan untuk dikonsumsi yang 

bermanfaat serta menyehatkan bagi tubuh 

(baik). 

(2) Tolong menolong dalam kebaikan 

(ta’awun) 

Tolong menolong dalam kebaikan (ta’awun) 

adalah prinsip tolong menolong yang didasari 

prinsip menjamin, kerjasama dan tidak hanya 

memikirkan keuntungan bisnis atau 

keuntungan materi saja.  

(3) Berusaha dengan berkeadilan (al – adl) 

Berusaha dengan berkeadilan (al – adl) 

adalah hal yang tidak memihak, berpihak 

kepada kebenaran, dan tidak sewenang – 

wenang. Maka, bisa diartikan adil sebagai 

suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan 

ketidakjujuran. 

(4) Terbebas dari gharar, riba, dan maysir 

Terbebas dari gharar, riba, dan maysir adalah 

Menurut Ariyadi (2018) gharar adalah jual 

beli gharar adalah jual beli barang yang masih 

samar – samar. Gharar adalah salah satu akad 

jual beli yang terdapat unsur penipuan di 

dalamnya karena transaksi yang dilakukan 

belum jelas. Menurut Salman (2017:61-63) 

riba adalah penambahan pada dua persoalan 

yang diharamkan syariat, adanya tafadhul 

(penambahan) antara keduanya dengan ganti 

(bayaran), dan adanya ta’khir (tempo) dalam 

menerima sesuatu yang disyaratkan qabdh 

(serah terima di tempat), dan Menurut Salman 

(2017:57) maysir adalah permainan dimana 

satu pihak akan memperoleh keuntungan 

sementara pihak lainnya akan menderita 

kerugian. Setiap transaksi mu’amalah yang 

pada transaksi tersebut dimungkinkan ada 

pihak yang beruntung dan ada pihak yang 

rugi. 

(5) Partisipasi sosial untuk publik (zakat, 

infaq, dan shadaqah) 

Zakat adalah hak (bagian) yang wajib 

dikeluarkan dari harta tertentu, untuk 

dibagikan kepada golongan tertentu. Infaq 

adalah pemberian atau sumbangan harta 

selain zakat untuk kebaikan (Nasution et al., 

2018). Sedangkan menurut Undang – Undang 

Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 23 Tahun 

2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan 

bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan 

oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat 

untuk kemaslahatan umum. Dan shadaqah 

adalah pemberian suatu benda oleh seseorang 

kepada orang lain karena mengharapkan 

keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan 

tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau 

penggantian. 

(6) Pertumbuhan yang seimbang 

Dalam penerapannya pada sebuah bisnis, 

pertumbuhan seimbang dikaitkan dengan 

proses produksi yang ramah lingkunan. 

Dalam menjalankan sebuah bisnis, hal ini 

terkait dengan akhlaq lingkungan. Akhlaq 

lingkungan tidak akan menjadikan alam dan 

lingkungan sebagai bagian subsistem 

kehidupannya sehingga tidak hanya sekedar 

dieksplorasi, namun jugaperlu untuk tetap 

dikelola dan dilestarikan (Mawardi et al., 

2011:25). 

Resouce Based View 

Barney (2007) dalam Hadiwidjojo 

(2016) menjelaskan bahwa resource–based 

view of the firm (dapat disebut dengan RBV) 

adalah konteks teori untuk menganalisa 

kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan 

yang berfokus pada sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan. Dimana sumber 

daya ini bersifat unik dan sulit untuk ditiru 

serta manfaat dari produk yang dihasilkan 

tersebut dapat memberikan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan. Kelliher & Reinl 

(2009) dalam Hadiwijojo (2016) menjelaskan 

bahwa “Inti utama dari RBV adalah 

perusahaan memiliki sumber daya yang 

bermacam – macam dan sumber daya yang 

bernilai seharusnya diterapkan pada strategi – 

strategi fungsional dan aktivitas – aktivitas 

yang memberikan potensi kemajuan pada 

bisnis yang dijalankan. 



 

5 

 

Barney (2007) dalam Hadiwidjojo (2016) 

menjelaskan bahwa resources yang ada dalam 

perusahaan dapat dibagi menjadi 4 kategori, 

yaitu: 

1. Financial capital yaitu sumber daya 

finansial yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan strategi dalam bisnis, 

contohnya modal dari pengusaha, equity 

holders, bond holders, retained earning, 

bank, dan lain-lain. 

2. Physical capital yaitu teknologi, mesin, 

bahan-bahan baku, pabrik, gedung atau 

bangunan, perlengkapan & peralatan, lokasi 

geografis, akses terhadap bahan baku, dan 

lain-lain. 

3. Human capital yaitu pelatihan, 

pengalaman, penilaian, kecerdasan, 

hubungan, dan wawasan yang dimiliki oleh 

seluruh karyawan dalam perusahaan. Di 

dalam human capital, resources hal yang 

penting tidak hanya terbatas pada manajer 

senior, tetapi juga termasuk semua manajer 

dan seluruh karyawan yang ada dalam 

perusahaan. 

4. Organizational capital yaitu struktur 

pelaporan formal dalam perusahaan, 

perencanaan formal dan informal, sistem 

kontrol dan koordinasi, budaya dan reputasi 

perusahaan, kebijakan kompensasi, dan 

hubungan – hubungan informal antar grup 

dalam perusahaan serta hubungan antara 

perusahaan dengan pihak – pihak lain dalam 

lingkungan perusahaan. 

Firm Capabilities 

Wheelen & Hunger (2010) dalam 

Hadiwidjojo (2016) menjelaskan bahwa firm 

capabilities merupakan kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan resources 

yang dimiliki yang terdiri dari proses bisnis 

serta aktivitas berulang – ulang yang 

mengatur interaksi antar resources untuk 

mengubah input menjadi output. Firm 

capability umumnya dimiliki oleh fungsi – 

fungsi tertentu dalam perusahaan seperti 

marketing capabilities, production 

capabilities dan human resource management 

capabilities. Desarbo, et al. (2007) dalam 

Hadiwidjojo (2016) membagi capabilities 

menjadi lima kategori, yaitu:  

1. Technology capabilities contohnya adalah 

technology development, product 

development, production process, dan 

manufacturing process yang dapat membantu 

perusahaan menurunkan biaya atau 

membedakan produknya dengan produk 

pesaing. 

2.Market-linking capabilities contohnya 

adalah market sensing, channel & customer 

linking, dan technology monitoring membuat 

perusahaan mampu mendeteksi perubahan – 

perubahan yang ditunjukkan oleh lingkungan 

eksternal. 

3.Marketing capabilities dalam hal 

segmenting, targeting, pricing, dan 

advertising membuat perusahaan mampu 

mengimplementasikan program pemasaran 

dan penjualan ke pihak konsumen secara 

lebih efektif. 

4. IT capabilities membuat perusahaan 

mampu mengirimkan technical dan market 

information pada seluruh functional areas 

dalam perusahaan secara lebih efektif. 

5.Management – related capabilities 

membuat perusahaan mampu memanfaatkan 

seluruh capabilities yang lain dengan baik, 

termasuk human resource management, 

financial management, profit & revenue 

forecasting, dan lain – lain. 

Nilai Tambah 

  Menurut Hamidah, et al. (2015) 

menyatakan bahwa konsep nilai tambah 

adalah pertambahan nilai suatu komoditas 

karena mengalami proses pengolahan, 

penyimpan, pengangkutan dalam suatu proses 

produksi. Input yang menyebabkan terjadinya 

nilai tambah dari suatu komoditas dapat 

dilihat dari adanya perubahan yang membuat 

perbedaan pada komiditas tersebut. Arus 

peningkatan nilai tambah komoditas pertanian 

terjadi di setiap mata rantai pasok dari hlu ke 

hilir yang berawal dari petani dan berakhir 

pada konsumen akhir. 
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Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Lokasi Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitan ini adalah penelitian kualitatif yang 

berdasarkan pada pendekatan studi kasus. 

Lokasi Penelitian berada di CV Green Life 

Tirta Sentosa berkantor di Jl. Semawut RT 11 

RW 04, Parengan, Kraton, Krian, Kabupaten 

Sidoarjo, Jawa Timur 61263. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data subjek (self - report 

data) yang diperoleh dari wawancara dengan 

informan dan data dokumenter (documentary 

data). Selain itu jenis data yang digunakan 

juga adalah jenis data kualitatif, yaitu data 

yang berbentuk informasi, gambaran umum 

perusahaan, pelaksanaan dan informasi lain 

yang digunakan untuk membahas rumusan 

masalah. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer berupa kata-kata, tindakan subjek serta 

gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman 

dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama 

melakukan interpretasi data. Selain itu data 

primer juga merupakan pandangan sikap, atau 

persepsi pelaku usaha mengenai Value Chain 

Analysis. Ada pun data sekunder diperoleh 

dari berbagai sumber tertulis yang 

memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam 

penelitian ini akan digunakan semaksimal 

mungkin demi mendorong keberhasilan 

penelitian ini.  

Batasan Penelitian 

Pihak – pihak yang terlibat dalam 

rantai aktivitas utama dan aktivitas 

pendukung proses produki produk herbal CV 

Green Life Tirta Sentosa dan pihak – pihak 

yang menjadi konsumen produk minuman 

herbal CV Green Life Tirta Sentosa. 

Karakteristik informan pada penelitian ini 

mempunyai umur 17 – 60 tahun, tingkat 

pendidikan minimal SMA, dan posisi pada 

perusahaan (aktivitas utama atau aktivitas 

pendukungnya, dan bersedia menyediakan 

waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Instrumen Penelitian 

 Daftar pertanyaan wawancara, 

perekam suara, buku, jurnal, dan referensi 

lainnya, dan alat tulis. 

Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan 

observasi, interview (wawancara), 

dokumentasi, dan gabungan (triangulasi). 

Peneliti menggunakan 2 jenis wawancara 

yaitu wawancara terstruktur dan 

semiterstruktur. Serta studi pustaka, studi 

dokumentasi, dan internet searching. 

Teknis Analisis Data 

  Miles & Hubermen (1984) dalam 

Sugiyono (2015:246) proses pengelolaan data 

dan analisis data dalam penelitian dilakukan 

melalui tiga tahap, yang meliputi tahap 

reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap 

penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 

Prosedur analisis data nya adalah meliputi 

tahap pengumpulan data, tahap editing, tahap 
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pengkodean, tahap pengujian data, dan tahap 

penyajian data. 

Uji Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan uji 

validitas internal yang dilaksanakan untuk 

memenuhi nilai kebenaran dari data dan 

informasi yang dikumpulkan. Uji validitas 

internal dilakukan dengan cara triangulasi 

sumber data, triangulasi teori, penggunaan 

bahan referensi, dan diskusi dengan seseorang 

yang berkompeten dalam bidangnya. 

 

PEMBAHASAN 

  CV Green Life Tirta Sentosa adalah 

sebuah usaha yang memproduksi teh dan 

minuman herbal. Perusahaan ini didirikan 

pada tahun 2011 oleh pemilik yang bernama 

Agus Salim. Pak Agus Salim sebagai pemilik 

sekaligus direktur perusahaan awalnya hanya 

berfokus pada pembuatan teh celup yang 

kemudian berkembang menjadi badan usaha 

pada tahun 2016 dan akhirnya tidak hanya 

memproduksi satu jenis produknamun juga 

berbagai jenis minuman herbal lainnya. Agus 

Salim memperluas usahanya dari usaha yang 

hanya berskala kecil hingga saat ini telah 

menjadi sebuah badan usaha. Tahun 2019 kini 

telah memiliki sekitar 12 orang karyawan. 

Selain sebagai produsen, CV Green Life Tirta 

Sentosajuga mendistribusikan produknya 

sendiri. Area distribusi CV Green Life Tirta 

Sentosa meliputi wilayah Jawa Timur antara 

lain Sidoarjo, Surabaya, wilayah Jawa Barat 

khususnya Bandung sampai ke daerah 

Jabodetabek, khususnya Jakarta dan Bogor. 

CV Green Life Tirta memiliki 

standarisasi produk dimana bahan – bahan 

yang digunakan adalah telah melewati proses 

pengecekan uji kualitas produk. Disamping 

itu nilai lebih dari adalah CV Green Life Tirta 

Halalan Thayyiban, halal artinya produksi 

dari proses di CV Green Life Tirta adalah 

diperhatikan aspek kehalalan. Thayyiban 

(baik) artinya minuman herbal yang 

diproduksi berasal dari bahan – bahan yang 

segar (fresh) dan memiliki nilai zat yang 

tinggi. 

Kiat sukses dalam menjalankan usaha 

juga tidak lepas dari hukum Allah SWT yaitu 

Al – Qyr’an dan Hadist. Hal terpenting dalam 

mempertahankan usaha yang dijalankan 

adalah bagaimana suatu pekerjaan tersebut 

justru memberikan dampak tidak hanya dalam 

urusan dunia namun juga urusan akhirat. 

Setiap adzan berkumandang para staf akan 

menghentikan aktivitas nya dan 

melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Jadi 

tujuan sukses setiap individu di dalam CV 

Green Life Tirta adalah mewujudkan usaha 

profesional yang maju dan Islami dalam 

membentuk manfaat bagi keluarga, 

masyarakat, serta sukses dunia dan akhirat. 

Visi CV Green Life Tirta Sentosa 

adalah menjadi perusahaan nasional di bidang 

pengolahan teh, minuman dan suplemen 

tradisional yang terkemuka di Indonesia 

hingga dikenal dunia internasional. 

Sedangkan Misi CV Green Life Tirta Sentosa 

diantaranya mengutamakan kualitas dalam hal 

apapun yang dilakukan, mengembangkan 

inovasi produk baru sesuai tren yang 

berkembang di masyarakat, dengan tetap pada 

koridor keamanan pangan, menumbuhkan 

ketrampilan dan pengetahuan karyawan guna 

mencapai performa operasional yang 

maksimal, serta mengembangkan usaha di 

beberapa tempat yang strategis untuk menjadi 

perusahaan pengolahan teh, minuman dan 

suplemen tradisional terbaik di Indonesia 

CV Green Life Tirta Sentosa sebagai 

sebuah badan usaha persekutuan yang 

memiliki struktur organisasi dalam 

menjalankan peranannya dengan tertib dan 

terarah tanpa mengindahkan asas – asas 

perusahaan. Penyusunan struktur organisasi 

ini dimaksudkan untuk memperjelas proses 

pengambilan tugas masing – masing bagian 

yang didukung oleh sumber daya manusianya 

(pegawai). Adapun struktur organisasi pada 

CV Green Life Tirta Sentosa dipimpin oleh 

seorang pemilik sekaligus menjadi Direktur 

dan secara langsung membawahi enam bagian 

yaitu General Affair & HRD, Marketing & 

Desain, Produksi & Pergudangan, Produksi & 

Maintenace, Accounting & Keuangan, dan 
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Research & Development.Total pegawai yang 

ada di CV Green Life Tirta Sentosa adalah 12 

orang pegawai yang terdiri dari 6 orang laki – 

laki dan 6orang perempuan. 

 

Sumber: CV Green Life Tirta Sentosa, diolah 

 

 CV Green Life Tirta Sentosa masih 

tetap memfokuskan usahanya di bidang 

industri pengolahan teh herbal serta minuman 

herbal. Kegiatan perusahaan dimulai dari hari 

kerja dalam 1 (satu) minggu adalah antara 

hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jam 

kerja diterapkan bagi seluruh staf mulai dari 

pukul 07.45 WIB – 15.45 WIB untuk hari 

Senin sampai dengan Jum’at dan pukul 07.45 

WIB – 13.00 WIB untuk hari Sabtu. Dan pada 

jam kerja terdapat waktu untuk para staf dapat 

melaksanakan ibadah dan istirahat yaitu pada 

pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB. Kegiatan CV 

Green Life Tirta Sentosa akan dijelakan pada 

gambar berikut: 

Sumber: CV Green Life Tirta Sentosa, diolah 

 

1. Aktivitas Utama (Primary Activities) 

a. Inbound Logistic 

Dalam aktivitas inbound logistics, CV Green 

Life Tirta Sentosa telah menggunakan bahan 

baku yang berprinsip syariah yaitu halalan 

thayyiban.CV Green Life Tirta Sentosa juga 

telah melakukan aktivitas inspeksi atau 

pemeriksaan terhadap kualitas bahan baku 

secara efektif dan efisien yang dimulai ketika 

bahan baku datang sampai telah menjadi 

produk jadi. 

b. Operations 

Dalam aktivitas operations, CV Green Life 

Tirta Sentosa memiliki formula produksi yang 

dibuat sendiri oleh direktur perusahaan dan 

dibantu oleh staf R&D. CV Green Life Tirta 

Sentosa menggunakan resources yang 

dimiliki mulai dari mesin pada proses 

produksi sampai dengan mesin pengemasan. 

Dalam pemantauan dan pengawasan pada 

proses produksi, CV Green Life Tirta Sentosa 

tidak melakukan perbuatan yang tidak benar 

atau curang sehingga dinilai terbebas dari 

penipuan atau gharar. Selain itu penerapan 

produksi yang bersih dimana limbah yang 

dihasilkan tidak memberikan dampak yang 

negatif pada lingkungan, sehingga CV Green 

Life Tirta Sentosa dinilai telah memenuhi 

syarat syari’ah yaitu pertumbuhan yang 

seimbang. Informasi mengenai efek samping 

belum dicantumkan pada kemasan sehingga 

informasi tidak sepenuhnya diterima oleh 

konsumen masih menimbulkan 

ketidakjelasan. 

c. Outbound Logistics 

Dalam aktivitas outbound logistics, CV Green 

Life Tirta Sentosa dalam hal kerjasama 

senantiasa berupaya untuk mengedepankan 

untung sama untung atau win – win solution. 

Hal tersebut dilakukan perusahaan dengan 

membuat kerjasama dengan disertai 

kesepakatan antara dua belah pihak dan 

berusaha untuk tidak merugikan mitra 

kerjanya. Umumnya pelanggan melakukan 

pemesanan melalui whatsapp, marketplace 

(shoppe, lazada, blibli, dan tokopedia), saat 

melakukan kunjungan ke store, atau by phone 

khusus untuk distributor. CV Green Life Tirta 

Sentosa menerapkan ketentuan bagi pihak 

eksternal yang ingin menjadi distributor 

produk minuman herbal dengan cara 

pemberian harga produk minuman herbal 

yang adil.  
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d. Marketing & sales 

Dalam aktivitas marketing & sales, CV Green 

Life Tirta Sentosa melakukan target 

konsumen produk minuman herbal yang 

disesuaikan dengan jenis produk. Promosi 

rata – rata dilakukan oleh pihak distributor. 

Dalam menjalankan bisnisnya, CV Green Life 

Tirta Sentosa melibatkan beberapa pihak 

eksternal baik yang menjadi distributor atau 

pun mitra kerja. CV Green Life Tirta Sentosa 

juga memperhatikan zakat, infaq, dan 

shadaqah sebagai kepentingan sosial dimana 

perusahaan juga turut andil dalam 

menegakkan satu pilar dari pilar Islam yang 

kelima.  

e. Service 

Dalam aktivitas service, CV Green Life Tirta 

Sentosa menerima complain atau keluhan 

konsumen melalui distributor atau konsumen 

dapat menyampaikan nya secara langsung. 

Tidak hanya itu, perusahaan juga menerapkan 

hak khiyar kepada konsumen yang menerima 

produk dengan kondisi yang tidak baik.  

Berdasarkan analisis terhadap aktivitas 

pendukung yang dilakukan oleh CV Green 

Life Tirta Sentosa dapat diketahui bahwa: 

2. Aktivitas Pendukung (Secondary 

Activities) 

a. Firm Infrastructure 

Dalam aktivitas firm infrastructure, CV 

Green Life Tirta Sentosa menggunakan surat 

– menyurat, rekapan serta laporan – laporan 

bulanan sebagai alat kontrol kegiatan 

operasional perusahaan. CV Green Life Tirta 

Sentosa juga mempunyai system control atau 

standar operasional perusahaan (SOP). Selain 

modal pemilik dan laba ditahan, CV Green 

Life Tirta Sentosa masih memanfaatkan bank 

konvensional sebagai penyedia permodalan.  

b. Human Resource Management 

Dalam aktivitas human resource 

management, CV Green Life Tirta Sentosa 

sumber daya manusia (SDM) secara efektif 

dan efisien juga dilakukan oleh perusahaan 

melalui adanya staf human research & 

development (HRD). CV Green Life Tirta 

Sentosa memberlakukan evaluasi kerja, gaji, 

kebijakan kompensasi berupa bonus setiap 

bulan kepada seluruh staf. CV Green Life 

Tirta Sentosa tidak hanya memenuhi 

kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap 

para staf dalam hal membayar gaji, namun 

juga memberikan jaminan sosial kepada 

setiap staf yang bekerja. Aktivitas eksternal 

perusahaan cenderung dilakukan independen 

oleh para karyawan.  

c. Technology development 

Dalam aktivitas technology development, CV 

Green Life Tirta Sentosa mendapatkan 

informasi mengenai trend atau peluang yang 

ada di pasar didapatkan melalui para 

distributor yang menjadi mitra kerja serta 

masukan atau saran dari para konsumen. Rata 

– rata konsumen memberikan saran berupa 

request produk minuman herbal. Perusahaan 

juga tidak hanya melakukan inovasi pada 

produk minuman herbal nya saja namun juga 

inovasi pada peralatan yang digunakan untuk 

produksi khususnya mesin. 

d. Procurement 

Dalam aktivitas procurement, CV Green Life 

Tirta Sentosa CV Green Life Tirta Sentosa 

melakukan pemesanan ulang bahan baku 

untuk 2 produk minuman herbalnya yaitu teh 

celup jati cina dan teh celup angkak (beras 

fermentasi) kepada supplier minimal setiap 2 

hari sekali atau dengan pemberitahuan 

perusahaan terlebih dahulu. Sementara untuk 

prosedur atau sistem nya sendiri pemesanan 

dilakukan jika supplier menerima pesanan 

dari perusahaan terlebih dahulu setelah itu 

supplier baru akan melakukan pengiriman 

bahan baku ke perusahaan. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN 

SARAN  
Dalam gambar value chain analysis tersebut 

ditunjukkan bahwa dari berbagai aktivita yang 

termasuk dalam aktivitas utama dan aktivitas 

pendukung yang dilakukan oleh CV Green 

Life Tirta Sentosa sebagian besar telah 

menerapkan prinsip syari’ah yang diantaranya 

halalan thayyiban, tolong menolong dalam 

kebaikan (ta’awun), berusaha dengan 

berkeadilan (al – adl), terbebas dari maysir 

dan gharar (penipuan), telah melaksanakan 
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partisipasi public seperti zakat, infaq, dan 

shadaqah, serta melaksanakan proses produksi 

yang menerapkan pertumbuhan yang 

seimbang, namun perusahaan masih belum 

terbebas dari riba dan belum terbebas dari 

gharar (ketidakjelasan). 

 

Kesimpulan ini dapat digambarkan dalam 

sebuah bagan Value Chain Analysis sebagai 

berikut: 

 Sumber: CV Green Life Tirta Sentosa 

   

 Keterbatasan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

(1) Penelitian ini hanya dapat diadopsi tetapi 

tidak bisa digeneralisasi 

(2) Keterbatasan informasi dari informan. 

Mengingat peneliti hanya melakukan 

wawancara dan tidak melakukan observasi 

atau pengamatan perilaku informan yang 

membutuhkan waktu yang cukup Panjang 

(3) Keterbatasan pengetahuan informan 

mengenai penelitian yang dilakukan. 

Informan memiliki latar belakang pendidikan 

yang berbeda – beda sehingga peneliti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menjelaskan secara detail mengenai aktivitas 

utama dan aktivitas pendukung dalam value 

chain analysis (analisis rantai nilai) beserta 

arti dan maksudnya dalam penelitian saat ini, 

(4) Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh 

para informan 

(5) Konsep value chain analysis berdasarkan 

prinsip syariah merupakan hal yang sangat 

penting dalam suatu perusahaan, terutama 

perusahaan yang berorientasi pada 

berdasarkan prinsip syariah merupakan hal 

yang sangat penting dalam suatu perusahaan, 

terutama perusahaan yang berorientasi pada 

usaha syariah. Oleh karena itu, peneliti 

diharapkan dapat memberikan pemahaman 

tentang hal tersebut dan sebagai bahan 
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pertimbangan untuk penerapan konsep value 

chain analysis berdasarkan prinsip syariah 

yang lebih baik kedepannya 

(6) Pada pembahasan mengenai technology 

development informan yang dapat 

memberikan informasi hanyalah informan 

utama yaitu Pak Agus Salim selaku Direktur 

karena beliau yang mengerti seluk beluk 

mengenai inovasi pada produk sehingga 

dalam aktivitas technology development tidak 

memerlukan informan triangulasi. 

  Saran berdasarkan kesimpulan dan 

keterbatasan penelitian ini diantaranya: 

Bagi peneliti selanjutnya yaitu: 

(1)  Peneliti selanjutnya disarankan 

mengalokasikan waktu lebih lama dalam 

melakukan wawancara, observasi serta 

dokumentasi. Mengingat observasi mengenai 

budaya didalam penelitian etnografi 

memerlukan waktu yang cukup panjang dan 

dilakukan berkali – kali hingga ditemukan 

data yang sesuai 

(2)  Peneliti selanjutnya disarankan tidak 

hanya mengidentifikasi aktifitas utama dan 

aktivitas pendukungnya saja namun dapat 

meneliti nilai tambah ekonomi yang tertinggi 

(value added) antara dari dua aktivitas dalam 

value chain yaitu aktivitas utama dan 

aktiviras pendukung 

(3)  Peneliti selanjutnya disarankan dapat 

menggunakan software kualitatif sebagai uji 

keabsahan data, peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan perusahaan lain yang dapat 

dijadikan perbandingan 

Bagi CV Green Life Tirta Sentosa yaitu: 

(1) Perusahaan disarankan untuk lebih 

mengoptimalkan aktivitas yang memiliki nilai 

tambah tertinggi agar lebih efisien dalam 

dalam mengelola biaya produksinya, menjaga 

hubungan antara sesama pengusaha terutama 

dalam hal ini adalah supplier bahan baku serta 

kerja sama antara kedua belah pihak dapat 

berjalan dengan baik, menjaga dan 

meningkatkan kualitas produk yang 

dihasilkan bagi pelanggan maupun konsumen 

(2) Perusahaan hendaknya mem 

pertimbangkan untuk membeli aset baru 

terutama mesin untuk produksi serta merekrut 

karyawan baru untuk menambah jumlah staf 

keuangan dan staf marketing & desain agar 

perusahaan dapat meningkatkan jumlah 

minuman herbal yang diproduksi untuk 

memenuhi peningkatan permintaan pasar 

(3) Perusahaan khususnya direktur hendaknya 

dapat membangun hubungan yang lebih 

harmonis terutama dengan pihak internal 

yaitu para staf. Hal tersebut dapat diwujudkan 

dengan cara mengadakan wisata bersama 

dengan seluruh staf 

(4) Perusahaan hendaknya dapat 

mengoptimalkan perbaikan pada agenda 

pengisian form evaluasi kinerja untuk 

pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan 

yang lebih baik. 

Bagi Masyarakat Umum yaitu: 

Usaha yang secara umum masih berkembang 

juga dapat menerapkan prinsip syariah di 

dalamnya, terutama produk yang dikonsumsi 

manusia. Baik secara produk maupun dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya. 
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