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ABSTRAK 

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA TAPIS DAN PERAN 

PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  (Studi Pada Usaha 

Kain Tapis, Kec. Sumberrejo Kab. Tanggamus) 

Oleh 

Umi Sofiatun 

Tapis merupakan salah satu budaya kebanggaan yang dimiliki Lampung. 

Kain tapis awalnya merupakan pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk 

kain sarung yang ditenun atau disulam  dengan berbagai motif. Kain tapis ini juga 

termasuk salah satu kegiatan kerajinan tangan yang dilakukan oleh sebagian besar 

ibu rumah tangga. Kain tapis Lampung dapat dibentuk dengan berbagai motif dan 

model yang diinginkan oleh masyarakat seperti bentuk tas, jilbab, baju, sepatu, dll. 

Sehingga model-model tersebut dapat dipakai oleh masyarakat selain suku 

Lampung seperti suku jawa, sunda, semendo, batak, dll. 

Permasalahan disini adalah bagaimana penerapan manajemen usaha tapis 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana peran pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana penerapan 

manajemen usaha tapis dan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat perspektif Ekonomi Islam. 

Tujuan dari penelitian ini adalah sampai sejauh mana  penerapan 

manajemen usaha tapis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta 

peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pengrajin tapis, dan juga 

untuk mengetahui penerapan manajemen usaha tapis dan peran pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif Ekonomi Islam dikecamatan 

Sumberejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan 

pendekatan kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data seperti 

kuesioner wawancara, observasi, serta dokumentasi. 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian penulis adalah penerapan 

manajemen pengelolaan usaha tapis di Kecamatan Sumberejo belum tergolong 

cukup baik. Hal ini berdasarkan hasil dari penelitian lapangan bahwa semua 

kegiatan hanya dikendalikan oleh satu orang. Selain itu, peranan pemerintah juga 

tidak ada. Bukan hanya itu saja, Sistem pembayaran upah juga tidak sebanding 

dengan tingkat kesulitan yang dibuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat 

kesejahteraan yang diperoleh tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.  

Dalam pandangan Ekonomi Islam manajemen usaha tapis dan peran pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut juga tidak jauh berbeda 

dengan manajemen dan tingkat kesejahteraan secara umum.  



 

MOTTO 

 

               

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. 

(Q.S Al-Mu‟minuun: 8) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

  Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran dari skripsi ini 

agar mudah  dipahami. Maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan 

arti  dan  makna dari beberapa istilah yang terkait dalam skripsi ini. Dengan 

adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman 

terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping 

itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan  

yang akan dibahas. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Manajemen Pengelolaan 

Usaha Tapis dan Peran Pemerintah dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Usaha Kain Tapis, Kec. Sumberrejo Kab. Tanggamus) 

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut 

sebagai berikut: 

Menurut buku kumpulan kosa kata Bahasa Indonesia yang dimaksud 

dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

                                                             
1
 Zaenal Arifin dan Amran Tasai, Kumpulan Kosakata Ilmiah Untuk Perguruan 

Tinggi, (Jakarta: Akademika Presindo, 2006), h.32. 



 

Sedangkan manajemen Menurut John F. Mee Manajemen adalah 

management is the art of securing maximum result with minimum of efforts 

as to secure maximum prosperity and happiness for both employer and 

employee and give the public the best posible service. Yang berarti 

manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha 

yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan 

maksimal baik bagi pemimpin maupun para pekerja serta memberikan 

pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat).
2
 

Sedangkan mengelola berasal dari kata “kelola” yang dapat diartikan 

dalam bentuk mengerjakan, mengurus, dan menyelenggarakan kegiatan atau 

yang lebih dikenal dengan istilah manajemen.
3
 

Usaha kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional 

Lampung dalam menyelaraskan hidupnya baik terhadap lingkungannya 

maupun pencipta alam semesta karena itu munculnya kain tapis ini 

ditempuh melalui tahapan-tahapan waktu yang mengarah pada 

kesempurnaan teknik tenunnya, maupun cara-cara memberikan ragam hias 

yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat.
4
 

Peran pemerintah dalam peraturan pemerintah no 25 tahun 2000, 

kewenangan provinsi sebagai daerah otonom adalah meliputi bidang-bidang 

pertanian, kelautan pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, 

                                                             
2
 M. Anton Athoillah, Dasar-Dasar Manajemen. (Bandung Pustaka Setia, 2010), 

h.109. 
3
Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), h. 113. 
4
 Junaidi Firmansyah, M. Sitorus,R.A. Zubaidah, Suprihatin, Mengenal Sulaman 

Tapis Lampung (Bandar Lampung, Gunung Pesagi Bandar Lampung,1996), h.4 



 

perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, 

kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, 

penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan 

perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri, dan administrasi 

publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, 

kependudukan, olahraga, hukum dan perundang-undangan, serta 

penerangan. Dalam hal menjalankan otonomi pemerintah daerah 

berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat 

daerah.
5
 

Kesejahteraan masyarakat menurut Suryanto dan Soesilowati adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang 

layak, tercukupinya kebutuhan  sandang dan pangan, biaya pendidikan dan 

kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu 

mampu memaksimalkan utilitas pada tingkat batas anggaran tertentu dan 

kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.
6
 

Adapun menurut Abdul Mannan, Ekonomi Islam sebagai ilmu 

pengetahuan sosial  yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat 

yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
7
 

 

 

                                                             
5
http://www.mediasiswa.com/kedudukan-dan-peran-pemerintah-daerah/ei 

diunduh pada  tanggal 07 Desember 2016 pukul 24:00 
6
 Rudy Badrudin,, Ekonomika Otonomi Daerah, Yogyakarta (UPP STIM YKPN 

2012), h.155. 
7
 M. Umar Chapra, Toward A Jus Monetary System, Alih Bahasa Ikhwan 

Abidin Basri,  Sistem Moneter Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, h.10. 

http://www.mediasiswa.com/kedudukan-dan-peran-pemerintah-daerah/ei%20diunduh
http://www.mediasiswa.com/kedudukan-dan-peran-pemerintah-daerah/ei%20diunduh


 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun alasan memilih judul ini adalan sebagai berikut: 

1. Secara objektif 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa seiring dengan 

perkembangan zaman maka semakin banyak pula orang yang mengenal 

kerajinan kain tapis. Namun jika dilihat Berdasarkan teori dan praktek 

usaha ini terdapat beberapa ketimpangan. Sehingga perlu dikaji lebih 

lanjut tentang manajemen  pengelolaan tapis ini berdasarkan perspektif 

Ekonomi Islam agar manajemen  pengelolaan kain tapis ini bisa terencana, 

terorganisir, terlaksana dan terkendali dengan semestinya. Selain itu, peran 

pemerintah sangat diharapkan dalam usaha tapis ini yaitu dengan 

memberikan pendampingan, sosialisasi terhadap khalayak ramai. Sehingga 

dengan adanya manajemen pengelolaan yang terarah mampu memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat. 

2. Secara subjektif 

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang 

manajemen pengelolaan kain tapis dan peran pemerintah diwilayah 

Lampung. Serta memberikan wawasan bagi para pemilik kerajinan 

kain tapis untuk mengenalkan budayanya dimasyarakat luas agar 

lebih mengetahui cara pengelolaannya dan mencintai produk tapis 

yang dikeluarkan tersebut.  

b. Pada dasarnya kerajinan industri kain tapis ini sudah banyak 

diterapkan. Namun kerajinan industri kain tapis ini belum 



 

menerapkan secara perspektif Islam dalam manajemen 

pengelolannya. Selain itu juga pemilik kerajinan industri kain tapis 

ini harus lebih berhati-hati agar tidak mudah ditiru oleh masyarakat 

luas karena tidak ada kebijakan hak paten dari pemerintah. Oleh 

karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam kegiatan usaha 

tapis ini. 

 

C. Latar Belakang 

  Kain tapis adalah hasil tenun benang kapas dengan motif, benang perak 

atau benang emas dan menjadi pakaian khas suku Lampung. Jenis tenunan 

ini biasanya digunakan pada bagian pinggang kebawah, berbentuk sarung 

yang terbuat dari benang kapas dengan berbagai motif seperti motif alam, 

flora dan fauna yang disulam dengan benang emas, benang sugi dan benang 

perak.
8
 Saat ini kain tapis dapat dibentuk dengan berbagai motif dan model 

yang diinginkan oleh masyarakat seperti bentuk tas, jilbab, baju, sepatu, dll. 

  Di zaman era globalisasi sekarang ini kain tapis merupakan salah satu 

budaya Lampung yang berkembang dan kain tapis juga bentuk dari UMKM 

yang dapat menghasilkan berbagai kerajinan tangan yang dapat membantu 

kebutuhan hidup sebagian masyarakat Lampung. Kerajinan kain tapis 

Lampung ini juga merupakan salah satu pendapatan yang dapat dijadikan 

sebagai acuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah 

Lampung itu sendiri. Oleh karena itu,  manajemen pengelolaan dan peran 
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pemerintah dalam usaha kain tapis ini sangat berperan penting. karena 

dengan adanya manajemen pengelolaan usaha  kain tapis ini akan 

menjadikan usaha tersebut lebih terencana, terorganisir, terlaksana dan 

terkendali dengan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan dan peran 

pemerintah sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam. 

  Tenun saat ini banyak dipromosikan oleh kalangan masyarakat kelas 

menengah keatas salah satunya seperti kalangan artis yang mengantarkan 

home industry tenun semakin berkembang, karena permintaan konsumen 

akan tenun semakin tinggi. Hal tersebut membawa dampak pada tingginya 

minat masyarakat local menggunakan produk local (tenun). Saat kalangan 

artis mulai gencar mempromosikan tenun sebagai lifestyle sehari-hari. 

Masyarakatpun mulai tertarik untuk menggunakan tenun sebagai busana 

sehari-hari.
9
 Pekerjaan statis dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

menyelesaikan Tapis ini agar menjadi sebuah kain salah satunya proses kain 

tapis yang memakan waktu yang lama.
10

 Benang yang digunakan untuk 

menenun terdiri dari benang lungsi dan benang pakan. Benang lungsi adalah 
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benang yang memanjang kearah panjang kain sedangkan benang pakan 

merupakan benang yang melintang kearah lebar kain.
11

 

 Bila dilihat dari segi kulturalistik, masyarakat Lampung memiliki 

berbagai  adat budaya atau ciri khas salah satunya adalah kain tapis. Banyak  

masyarakat Lampung yang membudidayakan kain tapis ini sebagai ekonomi 

kreatif yang dapat membantu pendapatan ekonomi rumah tangga karena 

memiliki nilai yang ekonomis dengan harga yang cukup tinggi. Sehingga 

untuk mendapatkan kualitas terbaik agar dapat memaksimalkan pendapatan 

ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tersebut 

harus melakukan manajemen pengelolaan yang baik agar tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan. Karena manajemen pengelolaan kain tapis ini juga 

sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin 

baik manajemen pengelolaan yang dilakukan maka akan semakin baik pula 

barang yang dihasilkan. Ketika konsumen merasa puas dengan barang yang 

diinginkan tersebut maka masyarakat itu sendiri akan merasa sejahtera. Oleh 

karena itu, keberadaan kain tapis dimasyarakat Lampung menjadi sangatlah 

penting. Seharusnya peran pemerintah memberikan kebijakan terhadap 

masyarakat untuk dapat melestarikan dan mengembangkan kain tapis. 

  Kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah 

dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, pendampingan, menjaga, 

melindungi, sosialisasi kain tapis ke masyarakat luas agar dapat 
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mengenalnya dan dapat mengetahui makna dari kain tapis tersebut, serta  

eksplorasi nilai ekonomis kain tapis yang mempunyai harga cukup tinggi. 

Selain itu, apabila pemerintah lalai menjalankan tugasnya dalam 

mematenkan hak cipta kain tapis bukan hanya menghilangkan hak ekonomi 

yang melekat pada kain tapis itu sendiri tetapi juga hilangnya kebanggaan 

masyarakat karena kain tapis tersebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh 

Negara lain. Sehingga masyarakat akan mencapai tujuannya dengan 

maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

  Proses kegiatan ekonomi masyarakat saat ini sama sekali tidak 

terlepas dari campur tangan pemerintah baik langsung maupun tidak 

langsung. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya badan-badan untuk 

menangani pembangunan dan pengembangan ekonomi, dibentuknya 

hubungan-hubungan atau kerjasama ekonomi antara berbagai Negara dan 

antar daerah, dibentuknya berbagai proyek yang langsung atau tidak 

langsung diusahakan oleh pemerintah dan sebagainya.
12

 

  Manajemen kinerja didasarkan pada batasan yang disepakati tentang 

kontribusi yang diharapkan dari karyawan dari pencapaian sasaran 

kelompok, departemen, fungsi dan organisasi secara keseluruhan. Ini 

berkenaan dengan penegasan akuntabilitas, tugas dan sasaran utama. Ia juga 

berarti penjabaran pengetahuan, keahlian, serta kompetensi yang diperlukan 

untuk menjalankan peranan secara efektif. Oleh karenanya, harapan 

mengenai kinerja, tingkat keahlian dan kompentensi perlu ditentukan. Hal 
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tersebut akan menjadi dasar untuk mengelola agar harapan mereka dapat 

terpenuhi. Pengelolaan sasaran yang akan dicapai merupakan pekerjaan 

bersama yang menuntut manajer dan karyawan bertindak secara 

kemitraan.
13

 

  Proses industrialisasi dan pembangunan industri ini sebenarnya 

merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

dalam dua pengertian sekaligus. Yaitu tingkat hidup yang lebih maju dan 

taraf hidup lebih berkualitas. Atau dengan kata lain, pembangunan industri 

itu sendiri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, 

bukan merupakan kegiatan mandiri yang hanya sekedar berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan fisik belaka.  Disisi lain, keberhasilan  sebuah proses 

industrialisasi tidak terlepas dari adanya dukungan kapasitas sumber daya 

manusia yang relevan, dan kemampuan “proses” tersebut dalam 

memanfaatkan secara optimal setiap sumber daya alam dan sumber daya 

lain yang tersedia. Hal ini berarti pula bahwa industrialisasi merupakan 

sebuah upaya guna meningkatkan produktivitas tenaga  manusia  dengan 

disertai upaya untuk memperluas ruang lingkup kegiatan manusia.
14

  Hal 

tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 61 sebagai 

berikut: 
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Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh 

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 

Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat 

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."
15

 

  Berdasarkan firman Allah SWT dan hadist Nabi SAW tersebut 

dijelaskan bahwa kita sebagai manusia adalah khalifah atau pemimpin 

dibumi ini, sehingga seluruh kekayaan yang ada dibumi ini kita yang 

mengelola dan mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita 

sebagai umat Islam wajiblah kita memegang amanah yang telah diberikan 

oleh Allah SWT agar seluruh makhluk hidup dibumi ini sejahtera dan 

makmur terutama manusia itu sendiri sesuai dengan Ekonomi Islam. 

Perspektif Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu 

pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan human well-being 
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melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka 

sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individu.
16

 

Adapun ketertarikan penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut 

terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh kerajinan  industri kain 

tapis dikecamatan Sumberejo adalah karena manajemen dalam usaha kain 

tapis ini kurang terencana, terorganisir, pimpinan dan pengendaliannya 

pun kurang maksimal. Hal ini terjadi karena semua aktivitas dari kegiatan 

input, proses, dan outputnya hanya dikendalikan oleh satu orang, sehingga 

hasilnya kurang maksimal. Selain itu, industri ini tidak ada target ataupun 

evaluasi dalam setiap tahunnya. Padahal usia usaha ini sudah mencapai 

umur kurang lebih 20 tahun. Selain itu, usaha ini tidak memiliki Surat Izin 

Usaha (SIU). Sehingga dengan kondisi tersebut dapat mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan pada kondisi tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh 

mana usaha ini dalam mengatur dan mengelola usaha kain tapis 

dikecamatan Sumberrejo kabupaten Tanggamus tersebut dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat diera globalisasi. 

D. Batasan Masalah 

 Dengan mengingat keterbatasan pemikiran dan waktu serta dana yang 

penulis miliki, maka penulis akan membatasi masalah terhadap  penelitian 

yang akan dilakukan tentang analisis manajemen pengelolaan usaha tapis 
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dan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

perspektif Ekonomi Islam. 

Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen pengelolaan yang dimaksud disini adalah dengan adanya 

manajemen pengelolaan usaha tapis ini akan lebih terencana, 

terorganisir, terlaksana dan terkendali dengan maksimal sesuai dengan 

apa yang diharapkan. 

2. Peran pemerintah yang dimaksud adalah bagaimana peran pemerintah 

dalam memberikan bantuan berupa dana maupun bentuk pelatihan-

pelatihan, sosialisasi atau pendampingan kepada masyarakat. 

3. Kesejahteraan masyarakat disini merupakan kondisi individu dimana 

kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya 

kebutuhan  sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang 

murah dan berkualitas. 

 

E. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan manajemen usaha tapis dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat? 

2. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

pengrajin tapis? 



 

3. Bagaimana penerapan manajemen usaha tapis dan peran pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif Ekonomi 

Islam? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen usaha tapis dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan pengrajin tapis. 

3. Untuk mengetahui penerapan manajemen usaha tapis dan peran 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif 

Ekonomi Islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan. Pertama bagi akademisi, dapat memberikan pengetahuan 

dan wawasan bagi akademisi dalam melakukan penelitian sebelumnya 

khususnya tentang kerajinan kain tapis sebagai petunjuk serta dapat 

digunakan sebagai pembanding untuk melakukan pengembangan 

usaha  dan penelitian pada waktu yang akan datang. Kedua, Bagi 

Penulis, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang 



 

manajemen pengelolaan dan peran pemerintah dalam usaha kain tapis 

kedepannya. 

2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan. Pertama, Bagi Pemerintah, Sebagai bahan informasi dan 

pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi, 

terutama dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat disektor perindustrian dalam perekonomian 

Indonesia. Kedua, Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui 

proses pengelolaan pada kerajinan kain tapis.  

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research).Yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah 

yang sebenarnya.
17

karena pada dasarnya  penelitian lapangan  

merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggali data yang 

bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Sehingga dengan 

metode ini akan mendapatkan informasi-informasi dan data yang 

terdapat didalam usaha tapis tersebut. 

2. Sifat penelitian 
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Sifat penelitian yang akan diambil oleh peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses 

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan  pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial.
18

Dalam 

pendekatan ini penulis mengembangkan permasalahan-permasalahan 

studi pada situasi dan kondisi yang secara alami dari responden serta 

memberikan laporan terperinci untuk memperoleh kebenaran dalam 

bentuk dukungan data empiris lapangan. Bentuk penelitian kualitatif 

yang akan digunakan peneliti karena untuk mengetahui bagaimana 

manajemen pengelolaan usaha tapis dan peran pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif Ekonomi Islam. 

3. Sumber data 

Untuk menjawab masalah perlu digunakan metode penelitian. 

Karena hal tersebut merupakan aspek yang penting dalam penelitian. 

Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian maka 

peneliti akan menggunakan data sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dari 

lapangan secara langsung guna mendapatkan data secara langsung 

dari masyarakat produsen usaha tapis  dikecamatan Sumberejo. 

 

b. Data sekunder  
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Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan 

oleh organisasi yang bukan pengelolanya.
19

 Data yang akan 

diperoleh dari penelitian ini adalah, dinas perindustrian, dan buku-

buku yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dan peranan 

pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, jurnal, skripsi, serta 

data lainnya yang dapat membantu agar data menjadi relevan 

dalam penelitian ini. 

4. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
20

 Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh produsen kain tapis yang 

berjumlah 18 keluarga. Dengan demikian populasi 1430 karyawan 

secara keseluruhan dan akan diambil 10% dari populasi tersebut 

sehingga sampel yang akan diambil adalah 133 karyawan dari 18 

keluarga pengrajin tapis.  

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
21

 Apabila populasi dalam penelitian ini 

berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil semuanya, 

tetapi apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka 

                                                             
19

Soeratno, Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis 

Islam, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,2008), h.71. 
20

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan 

Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 173. 
21

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D,(Bandung,: 

Alfabeta,  2008) h. 81 



 

sampel dapat diambil antara 1-10% atau 20-25% atau lebih.
22

 Jadi 

populasi dalam penelitian ini jumlahnya kurang dari 100, maka 

sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah seluruh populasi 

tersebut, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian 

populasi.  

Sampel yang akan diambil peneliti adalah dengan menggunakan 

rumus Slovin yaitu
23

: 

n =        N 

     1 + (N x e
2
) 

Dimana : 

n =  ukuran sampel 

N = populasi 

E=prosentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan 

pengambilan sampel masih diinginkan. 

5. Teknik pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data dilokasi peneliti menggunakan 

beberapa metode diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
24
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b. Metode wawancara (interview) adalah metode atau cara 

pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi 

langsung) dengan responden.
25

Wawancara yang akan dilakukan 

penulis sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

menemukan permasalahan yang akan diteliti dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.  

c. Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-

gejala yang diselidiki.
26

 Dengan adanya metode ini maka akan 

mendapatkan data secara riil berdasarkan hasil pengamatan 

dilapangan yang telah dilakukan. 

d. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui 

peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang 

berkaitan tentang masalah penelitian.
27

 Metode dokumentasi ini 

biasanya melalui foto, hasil rekaman, catatan harian, laporan, 

flashdisk, serta website resmi lainnya. 

6.  Analisis data 

Analisis data merupakan kegiatan tahap akhir dari penelitian. Jadi  

keseluruhan data yang dipergunakan terkumpul. Maka data tersebut 

dianalisa. Dalam proses penganalisaannya digunakan analisa kualitatif, 
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menurut Kartini Kartono adalah data yang tidak dapat diselidiki secara 

langsung, misalnya data mengenai intelegensi, opini, keterampilan, 

aktivitas, sosialitas, kejujuran atau sikap simpati dan lain-lain.
28

 

Dalam melakukan analisa data ini digunakan untuk mendapatkan 

jawaban yang sebenarnya dari sebuah penelitian skripsi. Sehingga data 

perlu dianalisa dan dapat ditarik kesimpulan serta saran-saran dari 

penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Manajemen Usaha 

1. Konsep Manajemen Secara Umum 

a. Pengertian Manajemen 

  Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu kata namus yang berarti 

tangan dan agree yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata 

tersebut menjadi managere menangani.
29

 Pengertian manajemen 

berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan 

dilakukan dengan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses 

untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen 

diartikan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan yang 

diantaranya
30

: 

1) Apa yang diatur? 

Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 

men, money, methods, materials, machines, and market,disingat 

dengan 6M dan semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses 

manajemen itu. 
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2) Kenapa harus diatur? 

Agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan 

terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. 

3) Siapa yang mengatur? 

Yang mengatur adalah pemimpin dan wewenang 

kepemimpinannya melalui instruksi atau persuasi, sehingga 6M 

dan semua proses manajemen tetuju serta terarah kepada tujuan 

yang diinginkanannya. 

4) Bagaimana mengaturnya? 

Mengaturnya yaitu melalui proses dan urutan fungsi-fungsi 

manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian = planning, organizing, actuating ,controlling). 

5) Dimana harus diatur? 

Dalam sutu organisasi atau perusahaan, karena organisasi 

merupakan “alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 6M dan 

semua aktivitas proses manajemen dalam mencapai tujuannya.
31

 

Andrew F. Sikula mengungkapkan bahwa management in general 

refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, 

motivating, communicating, and decision making activites performed 

by any organization in order to coordinate the varied reasources of 

the enterprise so as to bring and efficient creation of some product or 

service. Yang artinya manajemen pada umumnya dikaitkan dengan 
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aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk 

mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara 

efesien.
32

 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
33

  

Menurut Baldron mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama 

dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan 

mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif 

material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan  

Moekijat mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, 

pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. 
34

 

Selanjutnya menurut Hamalik istilah pengelolaan identik dengan 

istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu 

proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang 

dikemukakan oleh Baldron yang mengemukakan hal yang sama antara 

pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakan, 

mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai 
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tujuannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah 

pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, 

dimana pengelolaan merupakan bagian dari prose manajemen karena 

didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, 

mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, 

sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.
35

 

Menurut T. Hani Handoko mengungkapkan bahwa manajemen 

adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, 

menginterprestasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

pelaksanaan, fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan 

pengawasan.
36

 

Manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil 

yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan 

mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. 

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari 

tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakan dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia serta sumber-sumber lain.
37
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Manajemen merupakan hasil proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya financial, 

manusia serta informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. 

Para manajer harus mengawasi penggunaan sumber daya itu. Seluruh 

aspek pekerjaan seorang manajer harus saling berkaitan. Bisa jadi tiap 

manajer akan dituntut untuk terjun dalam tiap aktivitas selama jangka 

waktu tertentu.
38

 

 

b. Fungsi Manajemen 

 Penting untuk diingat bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. 

Manajer dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-

kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang 

terdiri dari
39

: 

1) Perencanaan (planning) 

 Louis A. Alien menyebutkan  planning is determination of the course of 

action to achieve a desired result. Artinya, perencanaan menentukan 

serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
40

 

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan 

secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai 
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suatu tujuan. Handoko mengemukakan bahwa perencanaan 

adalah
41

: 

a) Pemilihan atau penetapan tujuan organisasi 

b) Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, 

metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan.  

Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat 

memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan 

menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu 

organisasi. 

Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data 

dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan 

dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam organisasi. 

Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana 

yang baik, maka langkah-langkah penting yang harus diperhatikan 

adalah
42

: 

1) Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang 

kabur akan sulit dimengerti karenanya sulit pula direncanakan.  

2) Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan 

sekaligus membatasi tindakan yang akan di lakukan. 

3) Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai 

tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan. 
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2) Pengawasan (controlling)  

Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1994: 

21) “adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui 

sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan 

dan sasaran yang hendak dicapai”. Selanjutnya, dinyatakan bahwa 

pengawasan, merupakan suatu proses dengan mana prestasi  pekerjaan 

dipantau. Tindakan perbaikan diambil manakala prestasi tidak seperti 

yang direncanakan. Lebih lanjut diberikan gambaran bahwa 

pengawasan mempunyai tujuan
43

:  

a. Menjamin pekerjaan mengikuti rencana  

b. Mencegah kekeliruan  

c. Memperbaiki efisiensi  

d. Mewujudkan ketertiban pada pekerjaan  

e. Memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan  

f. Mengenalai dan menggambarkan prestasi yang maksimal  

g. Memperbaiki kualitas menajemen secara keseluruhan 

 Pandangan lain tentang pengawasan dikemukakan oleh Sondang 

P. Siagian (1980:135), menyatakan bahwa pengawasan adalah
44

: 

 “………. Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya………” 
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Sementara itu menurut Djamaluddin Tanjung dan Supardan 

(1999: 82), menyatakan bahwa: 

“……… Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk 

menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai rencana dengan 

standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan……….” 

Seringkali fungsi kontrol ini dipraktekkan secara salah, karena 

kurang mengerti apa maksudnya. Controlling artinya membimbing 

pekerjaan agar mengikuti arah yang diharapkan. Ini tidak sama artinya 

dengan memberi perintah atau komando, yang banyak dilakukan oleh 

para pengawas. Demikian pula control bukan berarti mencari-cari 

kesalahan orang lain, akan tetapi control bertujuan mengembalikan 

segala sesuatu kejalan yang benar, seandainya terlihat ada  

penyimpangan.
45

 

Pengawasan merupakan proses memonitor kinerja perusahaan 

untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai sasarannya.
46

 

Controlling berarti memonitor kemajuan perusahaan dengan 

berpedoman kepada tujuan yang hendak dicapai, dan memperbaikinya 

bila terjadi penyimpangan.
47

 

 

3) Organisasi (organizing) 

 Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan 

struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, 
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sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap 

keseluruhannya. 
48

 

 Philip Senznick  mengungkapkan bahwa Organisasi adalah suatu 

sistem yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan diri 

dengan tekanan internal, eksternal, dan selalu dalam dirinya sendiri 

membutuhnya penyelidikan yang intensif. Selanjutnya Drs. Soekarno 

K. Organisasi sebagai fungsi manajemen (organisasi dalam pengertian 

dinamis) adalah organisasi yang memberikan kemungkinan bagi 

manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Organisasi 

dalam arti dinamis berarti organisasi itu mengadakan pembagian 

kerja.
49

 

 Menurut Cyril Soffer organisasi adalah persekutuan/ perkumpulan 

orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu 

system kerja dan pembagiann kerja dimana pekerjaan (yang terdapat 

dalam organisasi tersebut) dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan 

kepada para pelaksana tugas/pemegang jabatan untuk mendapatkan 

satu kesatuan hasil.
50

 

 

4) Pengarahan (actuating) 
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Pengarahan adalah semua bawahan, agar mau bekerja sama dan 

bekerja efektif untuk mencapai tujuan.
51

 Fungsi pengarahan 

merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh 

seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua 

pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh 

kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi 

pengarahan, yakni
52

: 

a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan 

pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara 

efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan. 

b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. 

c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. 

 

c. Tingkatan Manajemen 

Didalam suatu organisasi ada tiga macam tindakan manajemen, 

yaitu
53

: 

1) level manager, ini berhubungan dengan pengambilan keputusan 

yang menyangkut perencanaan starategis (strategic decision 

making), seperti menetapkan tujuan perusahaan, membuat 

perencanaan dan mengatur strategi guna mencapai tujuan. 

2) Middle level manager, ini berhubungan dengan keputusan yang 

bersifat taktis (tactical decision making), misalnya merencanakan 
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modal kerja, penjadwalan proses produksi, mengatur anggaran 

keuangan, mengatur tenaga kerja. 

3) Lower lavel manager, ini menyangkut masalah operasional, 

melaksanakan kegiatan pekerjaan dan selesai pada waktunya. Ia 

berhubungan dengan pekerjaan harian, menjaga kelancaran 

pekerjaan, menyiapkan surat-surat penjualan, pengiriman barang 

dan sebagainya. 

Manajer puncak adalah manajer yang bertanggung jawab kepada 

dewan direksidan pemegang saham atas keseluruhan kinerja dan 

efektifitas perusahaan. Sedangkan manajer menengah adalah manajer 

yang bertanggung jawab mengimplementasikan strategi, kebijakan, 

dan keputusan yang dibuat oleh manajer puncak. Serta Manajer lini 

pertama adalah manajer yang bertanggung jawab dalam menyelia 

pekerjaan karyawan.
54

 

 

d. Peran Manajemen 

Istilah peran manajemen menunjuk pada pola tingkah laku 

manajerial. Menurut Nicholas M. Butter orang dapat dikelompokkan 

kedalam tiga golongan yaitu: orang yang membuat sesuatu terjadi, 

orang yang melihat sesuatu terjadi, dan orang yang tidak tahu apa yang 

terjadi. Manajer dibayar untuk membuat sesuatu terjadi dan mereka 

merupakan orang-orang yang melakukan sesuatu dengan bantuan 
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orang lain. Suatu pekerjaan tidak dapat dibebankan pada dirinya saja. 

Sekarang, keterampilan baru diperlukan yaitu keterampilan seorang 

manajer. Manajer harus dapat mengorganisasi orang lain dengan 

memberi tugas, dan kemudian mengkoordinasi  mereka. Manajer juga 

harus menjadi seorang pemimpin, dan mendorong orang lain untuk 

berbuat sesuatu yang baik. Manajer harus selalu membandingkan apa 

yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi, dan memperbaiki 

penyimpangan-penyimpangan. Semua ini ditujukan untuk 

menghasilkan sesuatu lebih banyak dan lebih baik. 
55

 

Ada tiga cara untuk menggolongkan manajer yaitu: berdasarkan 

Sebutan, dalam hal ini dapat membedakan antara ekskutif, manajer, 

supervisor. Berdasarkan Posisi, dapat dibedakan antara manajemen 

puncak (top management), manajemen madya (middle management), 

dan management tingkat bawah (first line management). Berdasarkan 

tingkat, dapat dibedakan antara manajemen tingkat pertama, kedua, 

dan ketiga. Dalam praktik banyak tingkatan manajemen, masing-

masing bekerja dengan para bawahannya. Manajer tingkat lebih tinggi 

menghabiskan waktunya lebih banyak untuk perencanaan dan tujuan. 

Manajer madya kemudian menerjemahkan tujuan-tujuan ini menjadi 

proyek-proyek khusus untuk para bawahan mereka. Sedangkan tingkat 
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bawah lebih banyak mengeluarkan waktunya untuk mengarahkan dan 

mengawasi tugas-tugas dalam proyek tersebut.
56

  

Menurut Campbell, Dunnette, dan Lawler, jabatan-jabatan manajer 

memiliki karakteristik umum yaitu: manajer bekerja dibawah tekanan 

terus menerus dalam berbagai macam tugas. Manajer sangat menyukai 

alat komunikasi lisan. Manajer masih bersifat seni daripada ilmiah atau 

professional.
57

 

Henry Mintzberg mengemukakan konsep peranan manajer  

(manajer roles)  untuk lebih mempertajam pemahaman mengenai apa 

yang sebenarnya dilakukan oleh manajer. Dalam hal ini Mintzberg 

merumuskan manajer sebagai orang yang memiliki wewenang didalam 

suatu organisasi karena manajer diberikan wewenang formal (formal 

authority) oleh perusahaan.  Melalui pemberian wewenang formal 

inilah (misalnya melalui surat keputusan direksi yang mengangkat 

manajer  tertentu. Manajer memiliki status/kekuasaan didalam 

organisasinya. 
58

 

 

2. Manajemen dalam Konsep Islam 

a. Pengertian Manajemen  

 Definisi manajemen dalam Islam tidak jauh dari pemahaman ini. 

Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) 

kepemimpinan diawal perkembangan Islam. Kristalisasi pemikiran 
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manajemen dalam Islam muncul stelah Allah SWT. Menurunkan 

risalah-Nya kepada nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul akhir 

zaman.
59

 

 Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-

Qur‟an dan petunjuk-petunjuk Sunah. Selain itu juga berasaskan pada 

nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada 

waktu tersebut. berbeda dengan manajemen konvensional ia 

merupakan sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya 

berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata, dan tidak 

bersumber pada petunjuk syariah yang bersifat sempurna, 

komperhensif, dan syarat kebenaran.
60

Menurut Stonner, ia 

mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, memimpin, mengawasi usaha-usaha dai anggota 

organisasi (manusia) dari sumber sumber organisasi lainnya (materi) 

untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara 

follet mendefinisikan sebagai seni untuk melakukan sesuatu melalui 

orang lain.
61

 

 Dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya 

berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen 

menunjukan cara-cara yang efektif dan efesien dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan manusia untuk 
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mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka penciptaan tujuan. 

Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar manusia 

dapat mengantisipasi perubahan lingkungnya yang dinamis.
62

 

 

b. Dasar Hukum Manajemen 

 Allah SWT. Berfirman mengenai dasar hukum adanya manajemen 

dalam Q.S  Ash-shaf ayat 4: 

                    

    

Artinya  Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang 

dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti 

suatu bangunan yang tersusun kokoh.
63

 

 

c. Prinsip Manajemen 

 Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu yang harus 

dilakukan secara rapih, benar, tertib, dan teratur arah pekerjaan yang 

jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang 

transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah swt. Tidak 
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boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa 

adanya penelitian, kecuali sesuatu yang bersifat darurat (emergency).
64

 

 Ada tiga hal yang berkaitan yang harus diperhatikan dalam 

manajemen Islam, diantaranya yaitu: perilaku yang terkait dengan 

keimanan, adanya struktur organisasi, dan adanya sistem dalam 

manajemen Islam.
65

 

1) Dalam manajemen Islam setiap kegiatan yang kita lakukan 

menjadi amal shaleh yang abadi. 

2) Manajemen Islam adalah struktur organisasi. 

3) Adanya sistem dalam manajemen Islam. 

 

d. Karateristik Manajemen 

 Teori manajemen Islami bersifat universal, komperehensif, dan 

memiliki karakteristik sebagai berikut
66

: 

1) Variabel etika sosial, teori manajemen syariah merupakan teori 

yang konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim, 

dan berhubungan dengan akhlak atau nilia-nilai etika sosial yang 

dipegang teguh oleh masyarakat muslim. 

2) Variabel kemanusiaan, manajemen syariah konsen terhadap 

variabel ekonomi dan motif materi,dan bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan fisiologis individu. Memperhatikan nilai-nilai 
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kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk 

berpatisipasi dalam aktivitas manajemen-memuliakan segala 

potensi intelektual, kompetisi, dan dimensi spiritual. 

3) Variabel perilaku dan system konsen terhadap system dan 

menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati 

kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi 

dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan. 

4) Manajemen masyarakat dan memiliki hubungan yang sangat erat, 

manjemen merupakan bagian dari system sosial yang dipenuhi 

dengan nilai, etika, akhlak, dan keyakinan yang bersumber dari 

Islam. 

5) Teori manajemen Islam menyelesaikan persoalan kekuasaan dalam 

manajemen, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan kru. 

6) Kru bekerja dengan keikhlasan dan semangat profesionalisme, 

mereka berkonstribusi dalam pengambilan keputusan, dan taat 

kepada atasan sepanjang mereka berpihak pada nilai-nilai syariah.
67

 

7) Kepemimpinan dalam Islam dibangun dengan nilai-nilai syura dan 

saling menasehati, serta para atasan dapat menerima saran dan 

kritik demi kebaikan bersama.
68

 

Berdasarkan uraian diatas, poin ketiga dari karakteristik 

manajemen Islam menyebut adanya niali-nilai kemanusiaan dan 
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spiritualitas. Maka muncullah paradigma baru dalam manajemen yaitu 

adanya nilai-nilai spiritualitas dalam bisnis dan manajemennya. Dalam 

Islam segala sesuatu tidak dipisahkan oleh aturan agama, maka nilai 

spiritualitas dalam manajemen ini berdasarkan prisip syariah Islam.
69

 

e. Fungsi Manajemen 

 Menurut Ahmad Ibrahim Abu Siin dalam bukunya Manajemen 

Syariah adanya kesamaan dalam fungsi manajemen syariah yaitu: 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. 

Namun menurut Didin Hafidhudin dalam bukunya manajemen syariah 

dalam praktek terdapat perbedaan dari empat fungsi manajemen Islam 

yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organization), 

penggerak (actuating), dan pengawasan (controlling).
70

 

1) Perencanaan ( planning) 

Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling 

krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan 

manajemen sebuah pekerjaan. Yang sangat berpengaruh terhadap 

unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan 

perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang 

direncanakan.
71

 Dalam Islam, konsepsi perencanaan dengan 

berbagai variannya dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran 

dan hasil musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten, 
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orang yang cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan 

persoalan. Ketentuan ini bersandar pada petunjuk Allah SWT. 

Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hasyr ayat 18:  

                         

            

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang 

telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

kepada Allah, sungguh  Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu 

kerjakan.
72

 

Q.S Yunnus ayat 3: 

                   

                           

            

 

Artinya: Sesungguhnya tuhan kamu Dia-lah Allah yang 

menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian dia 

bersemayam diatas „Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada 

seorangpun yang akan memberikan syafa‟at kecuali sesudah ada 

izinnya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka 

sembahlah dia. Maka apakah kamutidak mengambil pelajaran?.
73
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Perencanaan yang baik mengandung tiga hal mendasar yaitu: 

tujuan dirumuskan dengan jelas, perhitungan dan pertimbangan 

kebajikan, realistis (perencaaan dapat dilaksanakan).
74

 

2) Pengorganisasian (planning) 

Menurut Terry, istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas 

yang menunjukan sebagai bagian-bagian terintegrasi sedemikian rupa, 

sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan 

mereka terhadap keseluruhan. Istilah ini kemudian diartikan sebagai 

tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif 

antar individu, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efesien, 

sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-

tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai 

tujuan atau sasaran tertentu.
75

 Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam 

Islam:
76

 

a) Struktur kepemimpinan, 

b) Wewenang dan tanggung jawab, 

c) Konsepsi syura (musyawarah), 

d) Pendelegasian. 

Berdasarkan penjelasan teori diatas Allah SWT berfirman dalam 

Q.S Ash-Shaff ayat 4 sebagai berikut: 
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Artinya  Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang 

dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti 

suatu bangunan yang tersusun kokoh.
77 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia yang hidup saling 

bekerja sama dan berorganisasi dengan baik seperti suatu bangunan 

yang tersusun kokoh dan tidak akan mudah untuk dihancurkan. 

3) Kepemimpinan 

 Kepemimpinan adalah fakta sosial yang tidak dapat dihindarkan 

untuk mengatur hubungan antar individu yang tergabung dalam suatu 

masyarakat. Dimana masing-masing individu memiliki tujuan kolektif 

yang ingin diwujudkan bersama dalam masyarakat. Islam mendorong 

umatnya untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, 

memotivasi munculnya kepemimpinan berdasarkan kesepakatan 

masyarakat, yakni dengan menunjuk seseorang yang dipercaya 

mampu memimpin dan memberikan petunjuk atas segala persoalan 

kehidupan.
78
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Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Kahfi (18) ayat 2: 

                        

           

Artinya: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan 

siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira 

kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, 

bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
79

 

Islam telah mengenalkan konsep pengorganisasian dan pentingnya 

seorang pemimpin dalam sebuah masyarakat. Sebagaiamana 

diriwayatkan dari rasullah SAW dalam sabdanya: tidak dihalalkan 

bagi 3 orang yang berada diatas tanah dimuka bumi ini, kecuali salah 

seorang dari mereka menjadi pemimpin”. Dalam hadis lain 

diriwayatkan: ketika 3 orang keluar melakukan perajalanan, maka 

perintahkanlah salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin.
80

 

Fungsi kepemimpinan baru dapat dijalankan dalam sebuah 

masyarakat, jika telah terpenuhi 3 unsur utama berikut ini: adanya 

kumpulan masyarakat, terdapat tujuan kolektif yang ingin diwujudkan 

bersama, dan terdapat seseorang yang dipilih untuk menjadi pemimpin 

dan mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota masyarakat yang 

akan membantunya merealisasikan tujuan utama.
81
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4) Pengawasan (controlling) 

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari 

pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam 

memerintah setiap individu untuk menyampaikan amanah yang 

diembannya, berupa jabatan (pekerja) merupakan bentuk amanah yang 

harus dijalankan.
82

 

Allah swt. Berfirman dalam Q. An-nisa (4) ayat 58: 

                       

                          

Artinya: Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. sungguh Allah memberi  pengajaran yang  

sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah adalah maha mendenga, 

lagi maha melihat.
83

 

 

Fungsi pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses pengamatan 

dari kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan 

yang sedang dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sasaran pengawasan menurut  fayol adalah untuk menunjukan kelemahan-

kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaikinya dan 

mencegah agar tidak terulang kembali.
84

 

B. Tapis 
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1. Pengertian Tapis 

Kain tapis adalah pakaian wanita yang berbentuk kain sarung, 

ditenun dengan benang kapas atau benang sutera dean disulam dengan 

benang emas atau benang perak. Kain tapis Lampung merupakan  jenis 

kerajinan tenun yang paling tua karena tenunannya memiliki keunikan 

sebagai hasil karya yang mencerminkan unsur-unsur yang erat 

hubungannya dengan kebudayaan yang bersangkutan. Pada dasarnya kain 

tapis merupakan salah satu kerajinan tradisional Lampung dalam upaya 

menyelaraskan hidupnya terhadap lingkungan maupun pencipta alam 

semesta. Tapis dapat digolongkan kedalam tiga kategori
85

: 

a. Tapis polos adalah kain yang ditenun tanpa disulam. Biasanya 

digunakan oleh ibu-ibu lansia nama tapis ini tergantung dengan 

tenunannya. Misalnya tapis areng (hitam), tapis suluh (merah), dan 

sebagainya. 

b. Tapis cucuk andak adalah kain yang disulam/dicucuk dengan 

menggunakan benang putih, baik secara menyeluruh ataupun sebagian. 

Contohnya tapis Inuh, tapis Rajo Tunggal, dan lain-lain. 

c. Tapis emas/perak adalah kain tenun yang disulam dengan benang emas 

atau benang perak saja. Motif dan cara penyulaman tapis ini akan 

membedakan nama dan si pemakai. Contohnya tapis jung sarat, tapis 

balak dan lain-lain. 
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  Kerajinan kain tapis tradisional Lampung merupakan kain tenun 

yang dihubungkan dengan proses menenun  benang untuk membuat kain 

dasar dan proses menyulam benang untuk membuat motif-motif dan 

raggam hiasnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan tapis Lampung 

adalah hasil tenun benang kapas dengan motif, benang perak atau benang 

emas dan menjadi pakaian khas sukuLampung. Jenis kain tapis ini 

biasanya digunakan pada bagian pinggang bawah, berbentuk sarung yang 

terbuat dari benang kapas dengan berbagai motif emas, benang sugi dan 

benang perak. 
86

 

  Tapis Lampung termasuk kerajinan tradisional karena peralatan 

yang digunakan dalam membuat kain dasar dan motif-motif hiasnya masih 

sederhana dan dikerjakan oleh pengrajin. Kerajinan ini dibuat oleh wanita, 

baik ibu rumah tangga maupun gadis-gadis yang pada mulanya untuk 

mengisi waktu senggang dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan adat 

istiadat yang dianggap sakral. Kain tapis saat ini dapat diproduksi oleh 

pengrajin dengan ragam hias yang bermacam-macam sebagai barang  

komoditi yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.
87

 

  Menurut para ahli, semenjak zaman prasejarah, Indonesia telah 

mengenal tenun dengan corak desain yang dibuat dengan cara ikat lungsi. 

Berbagai daerah di Indonesia memiliki corak tenun yang rumit dan paling 

awal. Kain tapis dipakai oleh wanita pada upacara-upacara adat.
88
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2.  Sejarah Perkembangan Tapis Lampung 

  Pada awalnya orang mengenal cara menenun, bahan-bahan yang 

digunakan adalah benang kapas. Proses selanjutnya, mereka mengenal 

pencelupan warna dengan menggunakan zat pewarna dari tumbuh-

tumbuhan yang terdapat disekitarnya. Perkembangan selanjutnya, 

tenunan yang sederhana tadi telah ditambah hiasan-hiasan yang tertera 

pada hasil tenunan suku Lampung. 
89

 

  Jika dulu kain tapis merupakan bagian dari prosesi adat, sekarang 

berkembang penggunaan maupun corak atau ragam hiasnya, misalnya 

untuk hiasan dinding, dompet, gantungan kunci, sampai peci. Benang 

emas yang diimpor dari Negara lain memperindah desain kain tapis. 

Benang emas adalah satu-satunya bahan tapis yang berasal dari luar 

Lampung. Penggunaan benang emas mencapai puncaknya pada saat 

harga lada cukup tinggi.  Pada masa itulah, masyarakat banyak yang 

membuat kain tapis dengan sulaman benang emas penuh, seperti 

misalnya, tapis jang sarat. Masa ini sering disebut masyarakat masa itu 

sebagai  “Zaman Normal”.
90

 

  Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan masyarakat sulit. 

Penyebab warga yang melepas benang emas karena kain tapisnya hendak 
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dipakai sehari-hari. Setelah masa itu lewat, kain untuk pakaian sehari-

hari makin mudah didapatkan masyarakat, maka kegiatan mantok makin 

berkurang  pembuatan kain tapis untuk prosesi adat menjadi sangat 

terbatas. Bagi sebuah keluarga masyarakat adat Lampung, kain tapis 

yang dimilikinya sesuai  dengan tingkatannya dalam adat, sehingga tapis 

tersebut menjadi perangkat adat yang serupa dengan pusaka  keluarga.
91

 

  Saat ini banyak kita temukan sanggar-sanggar atau sentra kerajinan 

tapis dikabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan 

maupun kota Madya Bandar Lampung. Terdapat pula took pusat 

keramaian dan hotel. Ini suatu perkembangan yang merupakan hasil 

usaha pengembangan terus-menerus yang dilakukan oleh masyarakat dan 

pemerintah, baik yang berkaitan dalam bidang budaya, industri maupun 

parawisata. Dengan pendekatan industri ternyata membuat tapis dapat 

memberi penghasilan tambahan atau mata pencaharian. 
92

  

 

 

 

3. Fungsi Tapis 

Sebagai salah satu perlengkapan hidup manusia, kerajinan tenun 

tapis lampung mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakatnya. 

Fungsi itu antara lain
93

: 

1) Sosial  
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 Secara sosial dalam penggunaannya menunjukkan status sosial 

anggota masyarakat dari kelompok sosial dalam masyarakatnya. 

Kain ini dianggap bernilai tinggi, dan merupakan lambang status 

dan dari kelompok keluarga tertentu. Yang menunjukkan 

perbedaan penggunaan antara lain kain tapis yang hanya boleh 

hanya dipakai keluarga pemimpin adat/pemimpin suku pada 

upacara perkawinan adat, pengambilan gelar (naik pepadun). 

Sebaliknya, kain tapis tertentu hanya dapat dipakai oleh keluarga 

masyarakat biasa. Terdapat juga jenis kain tapis yang hanya boleh 

dipakai oleh orang tertentu pada upacara adat tertentu, misalnya 

kain tapis untuk pengantin wanita berbeda dengan kain tapis untuk 

istri pemimpin adat yang akan mendapat gelar. 

  Seseorang anggota kelompok keluarga tertentu yang 

memakai kain tapis yang tidak sesusai dengan statusnya akan 

mendapat sanksi atau teguran dari anggota masyarakat lainnya. 

Namun pada saat ini, pola kehidupan masyarakat telah banyak 

berubah, fungsi-fungsi yang demikian telah mulai mengalami 

pegeseran. 

2) Ekonomi 

 Secara ekonomis, bahwa kerajinan kain tapis pada masa lampau 

merupakan kebutuhan sosial yang diproduksi untuk kepentingan 

adat kelompok keluarga sendiri. Pada masa kini kain tapis mulai 

dipasarkan. Hasil kerajinan ini telah banyak diperjualbelikan 



 

kepada masyarakat. Hal ini karena perkembangan zaman yang 

menjadikan kepentingan ekonomis yang berkaitan dengan 

kepentingan sosial. Namun setelah dijual dan dipakai oleh 

masyarakat sekarang, simbolisnya mulai diabaikan. 

3) Religi  

 Secara religi, ragam hias yang tidak diterapkan tidak luput dari arti 

perlambang.  Dalam pelaksanaanya tenun tapis dibuat sebagai 

wujud kepercayaan yang melambangkan kebesaran pencipta alam 

semesta. 

4) Estetika 

 Secara estetika, tampak bahwa keterampilan, ketelitian dan 

ketekunan dalam menciptakan suatu karya dengan waktu yang 

lama melahirkan suatu karya yang indah dan mempesona. Dengan 

kebanggaan akan hasil karya ini mendorong timbulnya fungsi lain, 

yaitu barang sebagai pusaka atau barang koleksi yang bernilai 

budaya, estetika, historis maupun ilmiah bagi masyarakat. 

4. Bahan Dasar dan Peralatan Tapis 

  Alat yang umum digunakan dalam sulaman tapis Lampung antara 

lain: Tekang, Jarum Jahit Tangan, Gunting, Penggulung Benang, dan Pola 

Ragam Hias. Sedangkan kegunaan dari masing-masing alat tersebut 

adalah
94

: 

1) Tekang  
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Tekang digunakan untuk merentangkan atau memancangkan kain 

supaya kencang dan mudah di sulam atau dicukuk, dan hasilnya akan 

nampak rata dan rapi. Ada dua macam tekang, yaitu : 

a. Pada alat ini kain tidak perlu diprimpin terlebih dahulu, karena 

dapat langsung dipasang pada tekang. 

b. Sedangkan pada alat ini kain perlu diprimpin terlebih dahulu 

supaya dapat dipasang pada tekang dengan memasukan besi atau 

kayu pada primpin kemudian mengikatkannya pada tekang. Alat ini 

disebut juga pemidangan.  

2) Jarum Jahit Tangan 

Jarum jahit tangan digunakan untuk memasukkan benang penyawat 

yang akan dijahitkan pada kaintenun (melekatkan benang emas). 

3) Gunting  

Gunting digunakan untuk memoting dan merapikan benang. 

 

 

4) Penggulung Benang 

benang dipakai untuk menggulungkan benang emas yang sudah 

dirangkap (siap pakai). Dapat terbuat dari karton tebal (kardus) atau 

triplek, dengan bentuk dan ukuran yang dikehendaki. Benang 

dililitkan pada bagian tengahmya. 

5) Pola Ragam Hias 



 

Pola ragam hias digunakan untuk mempermudah pada saat proses 

penyulaman. Gambar motif ragam hias tapis yang akan dibuat, berupa  

gambar flora dan fauna atau kereta. Harus digambar terlebih dahulu 

pada kain dengan cara dijiplak dengan menggunakan karbon jahit 

warna putih atau lainnya yang dapat terlihat. 

Bahan dasar yang dipakai dalam sulaman tapis, antara lain : Kain Tenun 

Dasar, Benang Emas, Benang Sulam Warna atau Wol,dan kegunaan dari 

bahan-bahan tersebut adalah
95

 : 

a. Kain Tenun Dasar 

Kain tanun dasar merupakan bahan dasar untuk meletakkan benang 

emas, dengan menggunakan benang jarun dan benang penyawat. Kain 

tenun dasar ini terdiri dari bebrapa macam motif dan ukuran 

tergantungpada benda yang akan kita buat, seperti : Sarung, Selendang, 

Hiasan Dinding, atau benda-benda kecil lainnya. Yang perlu 

diperhatikan adalah corak/motif/garis-garis pada kain tersebut, 

disesuaikan dengan motif hias yang akan kita dibuat. Pilihan warna 

dasar disesuaikan dengan selera kita. 

b. Benang Emas 

Benang emas untuk sulaman tapis tidak mudah kusam warnanya. Ada 

beberapa contoh merek yang diperdagangkan seperti :Lokomotif/kereta 

dan truk. Kegunaan dari benang emas ini untuk membuet ragam hias 
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sulaman tapis. Sebelum digunakan, benang emas harus dirangkap 

terlebih dahulu menjadi 4, 5, 6, 7, atau 8 rangkap. 

c. Benang Sulam Warna/Wol 

Benang sulam warna/wol kegunaanya sama denagn benang emas, 

hanya benang ini dipakai untuk pelengkap atau menambah 

keindahandarinsulaman itu sendiri, dengan jumlah yang tidak banyak. 

d. Benang Penyawat 

Benang penyawat merupakan benang jahit biasa yang juga digunakan 

untuk membuat kain dasar tapis dengan warna kuning kecoklatan. 

Kegunaan lain dari benang penyawat untuk menahan atau meletakkan 

benang emas pada kain dengan bantuan jarum tangan. 

e. Tekat Penyawat pada Motif Sasab 

1) Motif zigzag/selang seling 

2) Motif datar 

3) Motif tekat siku/gunung-gunung 

4) Motif lereng-lereng 

5) Motif belah ketupat 

Setelah dasar kain secara keseluruhan ditenun, kemudian dilakukan 

pembuatan ragam hias, ini hampir sama engan teknik menyulam, hanya 

saja ragam hias ini menggunakan bahan pengikat pada bagian bawah kain 

yang membuat hasilnya unik dan lebih rumit. Pada tahap ini tidak semua 



 

kain disulam, misalnya pada kain tapis agheng, yang memang tidak diberi 

ragam hias benang. 
96

 

Alat yang dipergunakan dalam tahap ini adalah tekang yang berbentuk 

persegi panjang dan alat papan pengencang kain ang akan disulam, 

sedangkan menyulam mempergunakan jarum tangan. Dalam penyulaman 

ini, mula-mula kain tenun dibentuk seperti tabung dengan cara 

menyambung kedua ujung kain. Setelah penyambungan selesai, kain 

dimasukkan pada kerangka tekang. Kemudian dikencangkan dengan cara 

memasukan papan pengencang secara melintang pada bagian tengah 

tekang dan kain yang akan disulam. Selanjutnya kain yang akan disulam 

diberi motif sesuai dengan motif yang dikehendaki. Pemberian gambar 

harus sesuai pula dengan garis-garis dan warna yang ada pada kain. 

Setelah itu mulailah dilakukan penyulaman sesuai dengan gambar motif. 

Penyulaman dengan cara ini dinamakan menyucuk. Sedangkan 

penyulaman dengan hanya menuruti garis-garis kain yang telah ada 

dinamakan menyasab.
97

 

Proses penyulaman biasanya dilakukan mulai membuat motif-motif 

garis baru diteruskan dengan membuat motif-motif lainnya. Sedangkan 

untuk menggeser kain yang akan dibuat motif, dilakukan dengan cara 

melonggarkan alat pengencang sambil menggerakan kain sesuai dengan 

keinginan. Bahan penyulaman selain menggunakan benang emas sebagai 
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motif, juga digunakan benang katun, biasanya berwarna kuning yang 

dinamakan benang penyawat . benang penyawat ini fungsinya sebagai 

pengikat benang emas yang dimasukkan pada bagian bawah kain 

sulaman.
98

 

5. Motif Dan Ragam Hias 

Setiap rumpun atau kelompok masyarakat adat lampung selalu ada 

perajin atau mereka yang membuat kain tapis. Setiap kelompok 

masyarakat adat memeliki corak atau motif khasnya masing-masing. Motif 

kain tersebut tergantung pada kebutuhan upacara adat. Corak kain yang 

diapakai cermin posisi pemakainya dalam prosesi adat tersebut. Kain tapis 

dapat dibedakan berdasarkan lima rumpun masyarakat adat lampung, yaitu 

kain tapis abung siwo mego, tulang bawang, mego pak, sungkai 

waykanan, pubian telu suku, dan sebatin atau pesisir. Soal penamaannya, 

tergantung pada ragam hiasnya.
99

 

Ragam hias kain tapis pada umumnya mempunyai arti dan bentuk 

abstrak dari suatu obyek. Hal ini sesuai dengan penggunaan kain tapis 

dengan corak-corak tertentu yang digunakan dalam upacara-upacara 

tertentu. Ragam hias dibentuk pada bidang horizontal dari kain dasar 

dengan menggunakan bahan-bahan serat nenas, benang perak, kaca , mote, 

merjan ataupun kawat kecil. Cara yang digunakan dalam bentuk ragam 

hias dapat dilakukan dengan hanya dengan menyisipkan benang hias pada 

kain dasar tapis. Teknik ini tidak menggunakan bahan pengikat. Pola 
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sisipan ini dapat membentuk belah ketupat, diagonal atau garis. Pola ini 

tergambar pada pola benang hias. Teknik lain menggunakan teknik sarat, 

yaitu meletakan beberapa lembar benang hias, lalu diikat dengan benang 

yang lebih kecil pada kain dasar, membentuk arah diagonal, sehingga 

Ragam hias V atau ^-  serta bentuk wajik.
100

 

Ragam hias lain adalah dengan cara sulam biasa, dengan menggunakan 

benang katun putih atau berwarna. Ragam hias sulaman berfungsi mengisi 

bidang dasar kain dengan ragam hias tali yang berkelok-kelok. Ragam hias 

menggunakan kepingan kaca, dilakukan dengan mengikatkan kepingan 

kain kaca pada kain dasar dan mengikatkan benda pada kepingan kaca 

tersebut. cara serupa juga dilakukan pada kepingan logam. Teknik tekat 

juga sering digunakan untuk membentuk ragam hias yang menghasilkan 

ragam hias yang lebih menonjol.
101

 

Ragam hias pada kain tapis antara lain
102

: 

 

1) Ragam hias tumpal 

Motif Tumpal disebut pula Tajuk atau Pucuk Rebung. Tumpal 

melambangkan kekuatan yang terhimpun. Ragam hias Tajuk pada kain 

tapis antara lain: Tajuk Bertemu. Tajuk Ombak, Tajuk Berayun, Tajuk 

Bertali Satu, Tajuk Beketik, Tajuk Bersarung dan Tajuk Rangkai. 

2) Ragam Hias Sasab 
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Ragam hias Sasab umumnya berupa hiasan penuh dalam bidang kain 

dasar tapis. Pola pola benang penyawat/ pengikat yang digunakan akan 

membentuk seperti belah ketupat atau segi empat. 

3) Ragam Hias Naturalis 

Ragam hias Naturalis berupa: 

a. Motif manusia merupakan lambing penangkis bahaya, roh jahat, 

semuanya yang bersifat mencelakakan, dan sebagai gambaran nenek 

moyang yang mempunyai kekuatan gaib dan dianggap sakti. Tapis 

yang mempunyai motif manusia adalah tapis Rajo Tunggal, tapis 

Rajo Medal, dan tapis Ratu Tulang Bawang. 

b. Motif hewan berupa: 

a) Kerbau sebagai lambing bumi yang subur. 

b) Gajah sebagai symbol kendaraan orang yang sudah meninggal, 

tapis yang menggunakan motif hias ini antara lain: tapis Rajo 

Tunggal, tapis Rajo Medal, tapis Gajah Mekhem.  

c) Kuda sebagai tunggangan perlambang derajat seseorang. 

d) Burung 

Burung mempunyai lambing roh. Umumnya dipakai pada tapis 

yang diguanakan wanita tua. 

e) Ayan Jantan/ Ayan Hutan 

Motif ini sebagai lambang kekuatan, keberanian dan kesuburan. 

4) Ragam hias alam lingkungan 

Ragam hias ini meliputi: 



 

a. Bintang bulan tapis yang menggunakan motif ini contohnya tapis 

bintang perak. 

b. Kapal/perahu 

Motif ini lambing bahwa roh orang yang meninggal dibawa 

kealam baka dengan perahu. Tapis yang memakai ragam hias 

perahu antara lain: tapis Rajo Tunggal, tapis Nyilem di Lawek, 

dan tapis Timbul di Gunung. 

 

C. Peran Pemerintah 

1. Alasan Campur Tangan Pemerintah 

 John Stuart Mill mengatakan bahwa kehidupan perusahaan adalah 

lebih baik dijalankan oleh sector swasta yang memang sudah tertarik untuk 

mengusahakannya dan membiarkan usaha-usaha tersebut terlaksana tanpa 

campur tangan pemerintah. Hanya saja memang ada beberapa 

pengecualiannya. John Stuart Mill mempertahankan pendapatnya dengan 

mengajukan beberapa alasan yaitu
103

: 

a. Bahwa campur tangan pemerintah membatasi adanya kebebasan 

individu karena peranan pemerintah adalah untuk memelihara 

perdamaian dan melindungi para individu atas serangan dari luar 

maupun dri dalam tetap dibutuhkan. 

b. Para individu adalah merupakan subjek yang paling tertarik atas 

masalah-masalahnya sendiri.  
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c. Pemerintah dianggap “inferior” dalam hal mengusahakan industri 

maupun perdagangan dibanding dengan kalau usaha-usaha tersebut 

dijalankan oleh swasta. 

d. Orang akan menambah kepercayaan terhadap dirinya sendiri apabila 

orang tersebut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingannya 

sendiri. 

 Uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan kebebasan bertindak 

dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan apa yang 

dinginkannya, diharapkan mereka itu akan dapat mencapai kehidupan 

yang harmonis. Apabila setiap orang sudah merasa makmur, dimana 

semua kebutuhannya telah dipenuhi, maka semua orang dalam Negara 

yang bersangkutan dengan sendirinya akan merasa makmur. 

  Menurut pandangan Perroux, pertumbuhan tidak akan muncul 

diberbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Pertumbuhan hanya terjadi 

dibeberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang 

berbeda. Adapun inti dari teori Perroux adalah sebagai berikut
104

: 

a. Dalam setiap proses pembangunan, akan senantiasa muncul industri 

pemimpin (L‟ industrie motrice) yang merupakan industri penggerak 

utama dalam pemabangunan suatu daerah. Karena keterkaitan antar 

industri yang sangat erat, maka perkembangan industri pemimpin akan 
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mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat 

dengan industri pemimpin tersebut.  

b. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan 

perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola 

konsumsi yang berbeda antar daerah, sehingga adanya perkembangan 

industri disuatu daerah tentu saja akan mempengaruhi perkembangan 

industri didaerah- daerah lainnya. 

c. Perekonomian merupakan gabungan antara system industri yang 

relative aktif (industri pemimpin) dan industri-industri yang relative 

pasif (industri yang tergantung dari industri pemimpin). Dengan 

demikian, daerah yang relative maju atau aktif akan mempengaruhi 

daerah-daerah yang relative pasif. 

 Baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah 

tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah 

itu tidak atau kurang efesien, maka akan terjadi pemborosan dalam 

penggunaan factor-faktor produksi. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan 

banyak menjalankan fungsi-fungsi ekonomi didalam perekonomian suatu 

Negara maka peranan swasta akan menjadi semakin kecil, para individu 

dan juga badan-badan usaha tidak tertarik mengembangkan dirinya untuk 

menciptakan berbagai inisiatif secara efektif untuk mencapai keputusan 

yang rasional yang sangat berguna bagi pencapaian kepuasan atau 

keuntungan yang maksimal. Sebaliknya apabila pemerintah terlalu sedikit 

tanggung jawabnya terhadap masyarakat yaitu dapat menimbulkan adanya 



 

pembagian penghasilan yang tidak merata, timbulnya kegiatan-kegiatan 

monopoli dan tidak ada usaha-usaha yang sangat penting untuk melayani 

kepentingan umum.
105

 

 Dengan demikian tanpa campur tangan pemerintah proses 

pembangunan ekonomi disuatu Negara yang sedang berkembang akan 

sulit berhasil dengan cepat disebabkan antara lain oleh terbatasnya dana 

dan daya (fund and forces) untuk membangun, disamping banyaknya 

factor-faktor penghambat dan rintangan-rintangan pembangunan.
106

 

 

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah 

 Pemerintah adalah badan yang bertugas mengatur ekonomi. Badan-

badan seperti itu termasuk departemen pemerintah, badan yang mengatur 

penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan 

bersenjata, dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi 

kegiatan rumah tangga dan perusahaan supaya melakukan kegiatan dengan 

cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.  

 Menurut Musgrave dan musgrave (1989:6) dan fuad et al. 

(2005:24), pemerintah  sangat diperlukan  dalam  perekonomian  terutama 

untuk  melaksanakan  fungsinya  dalam  mempercepat  pertumbuhan  
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ekonomi  sehingga  dapat  meningkatkan  standar  kehidupan  penduduk  

pada  tingkat yang  layak.
107

 

Menurut Milton Friedman dalam Mulyana et. al (2006:44), 

pemerintah mempunyai tiga fungsi, yaitu menyusun dan memaksa aturan-

aturan umum yang mengatur perilaku para individu dengan keterlibatan 

yang minimal, tanpa mengelola aktivitas individu tersebut  baik secara 

langsung atau tidak langsung, membelisumber daya yang digunakannya 

dalam pasar input ( bukan mengendalikan/ mengatur sumber daya 

tersebut), dan memproduksi barang atau jasa dengan membebankan secara 

pro rata kepada pengguna (bukan bertransaksi dengan pengguna).
108

 

Disamping mengatur dan mengawasi kegiatan rumah tangga dan 

perusahaan. Salah satunya mengembangkan prasarana ekonomi, seperti 

jalan-jalan, jembatan, pelabuhan dan lapangan terbang. Prasarana tersebut 

penting artinya dalam mengembangkan kegiatan ekonomi lain, tetapi 

biayanya sangat mahal dan modal yang ditanamkan tidak dapat diperoleh 

kembali. Oleh sebab itu kegiatan seperti ini kurang menguntungkan bagi 

perusahaan swasta untuk mengembangkan prasarana. Kegiatan lain yang 

baisanya dilakukan pemerintah adalah prasarana sosial, seperti institusi 

pendidikan, badan-badan penyelidikan, menjaga ketertiban dan keamanan 

Negara, menyediakan jasa-jasa yang penting peranannya dalam 
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perekonomian (jasa angkutan kereta api dan udara, menyediakan jasa pos, 

telephon, telegram, dan sebagainya).
109

 

 Rumah tangga adalah pemilik berbagai factor produksi yang tersedia 

dalam berbagai perekonmian. Sector ini menyediakan tenaga kerja dan 

tenaga usahawan. Selain itu, sector ini memiliki factor produksi lain. yaitu 

barang-barang modal, kekayaan alam, dan harga tetap, seperti harga tanah 

dan bangunan. Mereka menawarkan factor-faktor produksi ini pada sector 

perusahaan sebagai balas jasa terhadap penggunaan berbagai jenis factor 

produksi, sector perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan 

pada sector rumah tangga. Tenaga kerja menerima gaji dan upah, pemilik 

alat-alat sewa modal menerima bunga, pemilik tanah dan harga tetap lain 

menerima sewa, dan pemilik keahlian keusahawanan menerima 

keuntungan.
110

 

 Pemerintah juga aktif dalam kegiatan ekonomi, sector ekonomi dapat 

dibedakan menjadi sector  pemerintah dan sector swasta. Produksi sector 

pemerintah berarti hasil-hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

badan-badan pemerintah, sedangkan hasil produksi sector swasta berarti 

hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan yang dimiliki 

masyarakat. Untuk membiayai pengeluarannya, pemerintah mengenakan 
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berbagai jenis pajak kepada rumah tangga dan perusahaan.
111

 Pemerintah 

mempunyai 4 peranan dalam dunia bisnis
112

: 

a. Sebagai pengatur dan pemaksa 

b. Sebagai konsumen 

c. Sebagai saingan 

d. Sebagai pemberi subsidi 

Selain itu usaha kecil juga memiliki peran dan fungsi dalam perekonomian 

yaitu
113

: 

1) Industri kecil relative tidak memiliki utang dalam jumlah besar. 

2) Dapat menumbuhkan usaha didaerah, yang mampu menyerap tenaga 

kerja. 

3) Akhir-akhir ini peran industri kecil diharapkan sebagai salah satu 

sumber peningkatan ekspor non migas. 

4) Usaha kecil dapat meningkatkan efesiensi ekonomi, khususnya dalam 

menyerap sumber daya yang ada. 

Usaha kerajinan tangan ini dapat dikatakan juga usaha home 

industry yaitu dapat dikatakan sebagai perusahaan kecil karena 

jenis kegiatan ekonomi dipusatkan dirumah. pengertian usaha kecil 

secara jelas tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008, yang 
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menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun 

kriteria usaha kecil menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan 

paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.
114

 

 

D. Konsep Kesejahteraan 

1. Konsep Kesejahteraan Secara Umum 

  Teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu classical 

utilitarian, neoclasiccal welfare theory, dan new contractarian approach 

(Sudarsono,1982:360-361). Classical utilitarian menekankan bahwa 

kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan ditambah.tingkat 

kepuasan individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. Neoclasiccal 

welfare theory menekankan pada prinsip pareto optimality. pareto 

optimum didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan 

suatu realokasi input dan output untuk membuat seseorang menjadi lebih 
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baik atau tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang lebih buruk. New 

contractarian approach menekankan pada konsep dimana setiap individu 

memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya.
115

 

 Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa 

telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur 

dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup 

rakyat.
116

 

Menurut Friedlander dalam buku Adi Fahrudin mengungkapkan bahwa 

kesejahteraan sosial adalah system yang terorganisasi dari pelayanan-

pelayanan sosial dan instituti yang yang dirancang untuk membantu 

individu-individu dan kelompok-kelompok guna untuk mencapai standar 

hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial 

sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan 

kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga 

dan masyarakatnya.
117

 

 Menurut undang-undang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa 

kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang 

bersifat jasmaniyah dan rohaniyah, baik didalam maupun diluar hubungan 
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kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi 

produktifitas kerja dalam lingkungan  kerja yang aman dan sehat.
118

  

 Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih 

tinggi dari kebahagiaan.  Orang yang merasa hidupnya sejahtera apabila ia 

merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin 

dicapainya, jiwa tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan 

dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya 

kemiskinan yang mengancam.
119

 Secara harfiyah sejahtera berasal dari 

kata sansekerta yaitu catera yang berarti payung. Artinya adalah yaitu 

orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari 

kemiskinan , kebodohan ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman 

tentram, baik lahir maupun batin.
120

 

 Kesejahteraan sosial menurut  undang-undang nomor 11 tahun 2009 

tentang kesejateraan sosial pasal 1 ayat 1: kesejahteraan sosial adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan fungsi 

sosialnya.
121
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 Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan 

tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar 

kehidupan masyarakat.
122

 

 Menurut Sen dalam pressman dalam buku Rudy Badrudin, 

kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai 

masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut 

dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan 

memberikan hak suaranya.
123

 

Kesejahteraan masyarakat menunjukan ukuran hasil pembangunan 

masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi
124

: 

1. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar 

seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. 

2. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang 

lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai 

kemanusiaan. 

3. Memperluas skala ekonmi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu 

dan bangsa. 

 

2. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Falah berasal dari bahasa arab dari kata kerja aflaha-yuflihu yang 

berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan 
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kemenangan dalam hidup.
125

 Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera 

didunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan 

kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan 

masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan mashlahah. 

Mahslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non 

material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai 

makhluk yang paling mulia. Menurut As-Shabiti, mashlahah dasar bagi 

kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama (dien), jiwa (nafs), 

intelektual („aql), keluarga dan keturunan (nasl), dan material (wealth). 

Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan 

mutlak harus dipenuhi agar manusia hidup bahagia didunia dan diakhirat. 

Jika salah satu kebutuhan diatas tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup 

juga tidak tercapai dengan sempurna.
126

 

Pendefinisian. Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada 

pandangan yang komperhensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan 

menurut Islam mencakup dua pengertian yaitu
127

: 

a. Kesejahteraan holistic dan seimbang 

Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan 

spriritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri 

atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh 

dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki 
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dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika 

terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya. 

b. Dunia dan diakhirat, sebab manusia tidak hanya hidup dialam dunia 

saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia 

(akhirat). Kecukupan materi didunia ditunjukkan dalam rangka untuk 

memperoleh kecukupan diakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat 

dicapai maka kesejahteraan diakhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia 

merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan 

kehidupan dunia. Dalam bentuk kesejahteraan perspektif Islam, tentu 

dalam hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman umat Islam 

yaitu kepada Al-Quran dan Al-Hadist. 

  Al-Quran secara tegas sekali menyatakan, bahwa kebahagiaan itu 

tergantung kepada ada atau tidak adanya hubungan manusia dengan 

Tuhan dan dengan sesama manusia sendiri. Bahwa Islam tidak 

menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, 

maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup 

garis-garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap 

dirinya sendiri atau kelompok.
128

 

 Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis-normatif 

maupun rasional-filosofis yang menegaskan tentang ajaran Islam amat 

peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. 
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 Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana 

dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, 

damai, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, 

kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam 

yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini 

dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi 

Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi 

Muhammad.
129

 

 Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek 

ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. 

Hubungan dengan Allah. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi 

dengan anjuran melakukan amal shaleh, yang didalamnya termasuk 

termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam 

yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat Syahadat, 

shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan 

sosial.
130

 

 Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi 

kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, 

sebagaimana dikemukakan H.M Quraish Shihab dalam bukunya wawasan 

Al-Quran menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al-
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Quran tercermin disurga yang dihuni oleh adam dan isterinya yang sesaat  

sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan dibumi. 

 Keempat, didalam ajaran Islam, terdapat pranata dan lembaga yang 

secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan 

sosial, seperti wakaf dan sebagainya semua bentuk pranata dan lembaga 

sosial berupaya mencari berbagai alternative untuk mewujudkan 

kesejahteraan sosial.
131

 

 Kelima, ajaran Islam mengenai perlunya mewujudkan kesejahteraan 

sosial ini selain dengan cara memberikan motivasi sebagaimana tersebut 

diatas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana mewujudkannya. Ajaran 

Islam menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan 

untuk mewujudkan dan menumbuhsuburkan aspek-aspek akidah dan etika 

pada diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. 

Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain 

atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat 

menolong dirinya sendiri. Dengan demikian, ajaran Islam tentang 

kesejahteraan ini termasuk didalamnya ajaran yang mendorong orang 

untuk kreatif dan bersikap mandiri tidak banyak bergantung pada orang 

lain.
132
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Bersumber dari pandangan  hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam 

ekonomi yaitu
133

: 

a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, 

keberanian dan konsisten pada kebenaran. 

b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta 

sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki 

tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam 

mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara 

pribadi atau kelompok tertentu saja. 

c. Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan 

mendorong terciptanya hubungan  yang baik antara individu dan 

masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, 

namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. 

 

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

a. Indikator kesejahteraan masyarakat secara umum 

 Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indicator, 

indicator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian 

masyarakat diamana masyarakat dapat dikatakan sejahtera tau tidak.  

Berikut beberapa indicator-indikator kesejahteraan masyarakat 

menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. 
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Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indicator 

moneter menunjukan ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan 

masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena 

itu, Beckerman membedakan indikator kesejahteraan masyarakat 

dalam tiga kelompok, yaitu
134

: 

1) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat didua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan 

pendapatan nasional yang dipelopori Colin Clark, Gilbert, dan 

Kanvis. 

2) Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian 

pendapatan masyarakat dibandingkan dengan 

mempertimbangkan perbedaan tingkat harga setiap Negara. 

3) Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat 

kesejahteraan setiap warga Negara berdasarkan data yang tidak 

bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan 

konsumsi minyak yang dipelopori Bennet. 

 Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar 

suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: 

anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang 

dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya 

makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga 

mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan 
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bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak 

sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB ke 

sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.
135

 

Dari beberapa definisi indikator kesejahteraan diatas dapat 

disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:
136

 

1) Pendapatan 

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat 

yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun 

pendapatan anggota-anggota rumah tangga. penghasilan tersebut 

biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun 

pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indicator 

pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: 

a) Tinggi (Rp >5.000.000) 

b) Sedang (Rp. 1000.000- Rp 5000.000) 

c) Rendah (< Rp. 1.000.000) 

2) Konsumsi pengeluaran 

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang 

penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk 

konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga 

dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. 
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rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk 

konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang 

berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah 

tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap 

seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera 

bila presentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil 

dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan <80% 

dari pendapatan. 

3) Pendidikan 

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan oleh dewasa kepada perkembangan anak untuk 

mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang 

lain. sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-

lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan 

sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggara 

pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan 

sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai 

tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban 

untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku 

jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan 



 

kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib 

belajar 9 tahun.  

4) Perumahan 

Dalam data statistic perumahan masuk dalam konsumsi rumah 

tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat 

Statistik (BPS) dianggap perumahan yang dianggap sejahtera 

adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan 

atap baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas 

lantainya 10m
2 

dan bagian terluas dari rumah bukan tanah. Status 

penguasaan tempat tinggal milik sendiri. 

5) Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial 

ekonomis. Salah satu ukuran yang sering diguanakan untuk 

membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya 

manusia antar Negara adalah Human development index (HDI) 

atau index pembangunan manusia (IPM), index tersebut 

merupakan indkator komposit yang terdri dari inikator kesehatan 

(umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf 

dan sekolah) serta Ekonomi (pengeluaran riil perkapita).
137

 

Indicator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi: 
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a. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu 

perkiraan kalori dan protein yaitu  2100 kkal/hari. 

b. Sandang, dinyatakan dengan indicator pengeluaran rata-rata 

untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. 

c. Kesehatan, dinyatakan dengan indicator pengeluaran rata-rata 

untuk penyediaan obat-obatan dirumah, ongkos dokter, 

perawatan, termasuk obat-obatan. 

BKKBN (1993) mengkonsepkan perkembangan 

kesejahteraan masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan 

keluarga/ taraf hidup masyarakat, terdiri dari lima (5) tingkat 

kesejahteraan, yaitu
138

: 

a. Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat 

memenuhi  kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan 

pangan, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. 

b. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat 

memenuhi  keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya 

seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga,  dalam interaksi 

lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. 
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c. Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah 

dapat memenuhi kebutuhan dasar mnimal, juga kebutuhan 

sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan  

berkembang/perkembangannya seperti menabung, memperoleh 

informasi, transportasi,  dan sebagainya. 

d. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial 

pesikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun belum 

dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam 

bentuk sumbangan material, keuangan, ikut serta secara aktif 

dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, dan sebagainya. 

e. Keluarga sejahtera III-plus, yaitu keluarga yang telah dapat 

memenuhi seluruh kebutuhannya baik kebutuhan dasar 

minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat 

perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata 

dan berkelanjutan, bagi masyarakat atau pembangunan. 

Menurut Badan Pusat Statistik ada 14 kriteria untuk 

menentukan keluarga/ rumah tangga miskin seperti luas 

bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber 

penerangan, sumber air minum, jeni bahan bakar untuk 

memasak, ferkuensi mengkonsumsi daging, susu, dan ayam, 

frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan 

setiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, 



 

pendidikan kepala keluarga, dan tabungan/barang yang mudah 

dijual dengan nilai minimal 500.000,- seperti sepeda motor 

kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang 

modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka 

dikategorikan sebagai rumah tangga miskin/ tidak sejahtera.
139

 

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam 

 Indikator kesejahteraan masyarakat menurut Ekonomi Islam 

merujuk  kepada Al-Quran surat al-Quraisy ayat 3-4: 

          -             

      

Artinya: “maka hendaklah menyembah tuhan pemiliki rumah ini 

(ka‟bah). Yang telah memberi makan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”
140

 

 

Dari ayat ini dapat dijelaskan sebagai berikut
141

: 

a) Menyembah Tuhan (pemilik ka‟bah) 

Indicator kesejahteraan  yang pertama dan paling utama dalam Al-

Quran adalah“ menyembah  Tuhan (pemilik) rumah (ka‟bah)”, 

mengandung makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat 

tersebut didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum 
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masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang 

paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah 

SWT. Sebagai tempat pelindung, pengayom dan menyerahkan 

dirinya sepenuhnya kepada sang khalik. Semua aktivitas 

kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah. 

b) Menghilangkan lapar 

Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali 

tentang tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang yang 

lapar tersebut Allah SWT. Jadi ditegaskan bahwa riziki berasalah 

dari Allah  SWT. Bekerja merupakan sarana dari Allah SWT. 

c) Menghilangkan rasa takut 

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indicator 

sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika dimasyarakat masih 

banyak tindak criminal seperti perampokan, pembunuhan dan 

kriminal tinggi lainnya, maka dapat diindikasikan bahwa 

masyarakat tersebut belum sejahtera.  

 

E. Tinjauan Pustaka   

 Penulis menemukan beberapa karya yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan penulis, antara lain: 

 Fitra Hasri Rosyandi (2013) melalui penelitiannya yang berjudul “Perilaku 

Ekonomi Rasional Pengusaha Kain Tenun Songket Sasak (Studi Kasus UD. 



 

Dharma Setya di Desa Puyung, Kec. Jonggat, NTB)”. 
142

 peneliti bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana bentuk perilaku rasional yang digunakan 

sebagai strategi pengusaha songket UD. Dharma Setya dalam meningkatkan 

keuntungan untuk mengatasi kendala-kendala dalam produksi dan distribusi. 

hasil penelitian ini menjelaskan bahwa  ada dua strategi pengusaha kain tenun 

songket untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. secara 

umum strategi pengusaha kain tenun songket dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu strategi produksi dan distribusi. Strategi-strategi tersebut 

merupakan perilaku-perilaku rasional seperti mensejahterakan diri sendiri dan 

perilaku mengatasi resiko. Strategi yang dilakukan pengusaha kain tenun 

Songket UD. Dharma Setya dilakukan agar dapat bertahan hidup dan 

mengembangkan usaha kain tenun songket ditengah persaingan. peneliti 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan 

ekonomi rasional. Adapun penelitian yang telah penulis teliti lebih focus pada 

analisis manajemen pengelolaan usaha tapis dan peran pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam di 

kecamatan Sumberejo, kab. Tanggamus dengan menggunakan metode 

kualitatif. 

 Budiana Setiawan dan R.R Nur Suwarningdyah (2014) melalui penelitian 

yang Berjudul “Strategi Pengembangan Tenun Ikat Kupang Propinsi Nusa 
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Tenggara Timur”.
143

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi para 

pengrajin dan peran pemerintah dalam upaya mengembangkan tenun ikat 

Kupang dikota Kupang NTT. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu 

pengamatan disentra-sentra kerajinan tenun ikat, wawancara mendalam 

dengan narasumber meliputi perajin, pengusaha tenun ikat, dan pemerintah 

daerah, studi pustakan dan gurp discussion. Hasil penelian menunjukan 

bahwa strategi yang dilakukan para perajin untuk mengembangkan tenun ikat 

kupang dimulai dari upaya penyediaan bahan baku yang murah dan mudah 

diperoleh, diversifikasi (pengayaan) produk, pengembangan teknologi 

pembuatan peningkatan organisasi pengelolaan, sampai dengan upaya 

pemasarannya yang dinilai dapat meningkatkan hasil yang lebih baik. 

Menjalankan strategi yang baik para perajin juga harus mendapatkan 

dukungan dan pembinaan dari pemerintah. melalui Dinas Industri dan 

Perdagangan, dukungan dan pembinaan dilakukan dalam bentuk pendidikan 

dan pelatihan, pemeberian bantuan dan alat produksi, pemberian pinjaman 

modal, mengikutsertakan dalam pameran, perlindungan  hak paten, dan 

meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap hasil kerajinan dari daerahnya. 

Hambatan dan tantangan dalam pengemabangan tenun ikat yang dihadapi 

para perajin yaitu, keterbatasan modal, kesulitan memperoleh bahan baku, 

dan kesulitan dalam pemasaran. Adapun penelitian yang telah penulis teliti 

lebih focus pada analisis manajemen pengelolaan usaha tapis dan peran 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif 
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ekonomi Islam di kecamatan Sumberejo, kab. Tanggamus dengan 

menggunakan metode kualitatif. 

      Hasti maryati (2006) melalui penelitiannya yang berjudul “Tingkat 

Pendapatan Home Industri Sarung Tenun di Kelurahan Raba Dompu 

Kecamatan Rasana E Timur Kota Bima Nusa Tenggara Barat”.
144

 Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan home industri sarung tenun 

dan besarnya tingkat pendapatan masyarakat pada industri sarung tenun di 

kelurahan Raba Dompu Kecamatan Rasana E Timur Kota Bima NTB. 

Hipotesis yang diajukan adalah factor modal dan biaya berpengaruh terhadap 

peningkatan pendapatan home industri sarung tenun di kelurahan Raba 

Dompu Kecamatan Rasana E Timur Kota Bima NTB. Alat analisis yang 

digunakan adalah analisis pendapat yaitu suatu analisi untuk mengetahui 

pengaruh tingkat pendapatan yang meliputi : pendapatan kotor dikurangi totai 

biaya sama dengan pendapatan bersih. Hasil perhitungan analisis pendapatan 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa prospek home industri sarung 

tenun untuk masa yang akan datang sangat berpotensi sekali, ini dilihat dari 

hasil yang diperoleh pengrajin sarung tenun, selain itu home industri sarung 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Rasana E Timur 

Kota Bima. Adapun penelitian yang telah penulis teliti lebih focus pada 

analisis manajemen pengelolaan usaha tapis dan peran pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam di 
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kecamatan Sumberejo, kab. Tanggamus dengan menggunakan metode 

kualitatif. 

 Sumijati Atmosudiro, dkk (2014) melalui penelitian yang berjudul “ 

Potensi Dan Peluang Pengembangan Tenun Tradisional Indonesia: Studi 

Kasus Tenun Lombok”.
145

 penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan 

tenun agar keberadaannya dapat menjadi sumber penghasilan bagi 

masyarakat pendukungnya dalam jangka panjang, pemberian muatan 

ekonomis pada penciptaan tenun diorientasikan berskala ekspor, sehingga 

pemberayaan tenun dapat meningkatkan pendapatan devisa Negara. peneltian 

ini menggunakan pendekatan cultural resaurces management (CRM) dengan 

kerangka pikir bahwa aspek perlindungan dan pelestarian tenun ditujukan 

untuk pemberdayaan secara berkesinambungan, agar upaya pemberdayaan 

tenun dapat memberikan manfaat secara berhasil guna, berdaya guna, dan 

berkelanjutan, maka perencanaannya dapat ditentukan berdasarkan pada 

kondisi potensi tenun Lombok, identifikasi permasalahan, serta berpeluang 

yang berpotensi mendorong aspek pengembangannya. Hasil analisis dan 

potensi yang dihadapi industri pertenunan Lombok dengan menggunakan 

analisis SWOT, diperoleh gambaran bahwa tenun Lombok mempunyai 

potensi untuk dikembangkan dengan orientasi ekononomi. Adapun penelitian 

yang telah penulis teliti lebih focus pada analisis manajemen pengelolaan 

usaha tapis dan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat perspektif ekonomi Islam di kecamatan Sumberejo, kab. 

Tanggamus dengan menggunakan metode kualitatif. 

 

F. Kerangka Teori 

Menurut W. Griffin manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran yang efektif dan efesien.
146

 Menurut Baldron 

mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu 

menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk 

memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu 

tujuan.  

Tenun adalah hasil kerajinan yang berupa bahan (kain) yang dibuat dari 

benang (kapas, sutra, dsb) dengan cara memasuk-masukan pakan secara 

melintang pada lungsin, seperti tenun ikat yang merupakan salah satu teknik 

bertenun yang terdapat di Nusa Tenggara.
147

 

Adam smith dalam The Wealth  Of Nations (Fuad et al.,2005:25), 

menyebutkan  empat fungsi  pemerintah  yaitu  melindungi  kelompok   

masyarakat  dari  pelanggaran  dan  invasi  yang dilakukan kelompok  

masyarakat  lainnya,  melindungi  setiap  anggota  dari ketidakadilan  dan 

dominasi yang  dilakukan anggota lain  dalam masyarakat; membentuk dan  

memelihara  institusi  publik  agar memberi  manfaat  yang  tinggi  dan  
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kesempatan  kerja  bagi  masyarakat, dan  mengelola biaya yang diperlukan  

untuk mendukung  peraturan–peraturan.
148

 

Teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu classical 

utilitarian, neoclasiccal welfare theory, dan new contractarian approach 

(Sudarsono,1982:360-361). Classical utilitarian menekankan bahwa 

kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan ditambah.tingkat 

kepuasan individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. Neoclasiccal 

welfare theory menekankan pada prinsip pareto optimality. pareto optimum 

didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu 

realokasi input dan output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik atau 

tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang lebih buruk. New contractarian 

approach menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki 

kebebasan maksimum dalam hidupnya.
149

  

Arthur Dunham mengungkapkan Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada orang untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan 

keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-

standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan 

sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-

kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang 
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lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, 

penyembuhan dan pencegahan.
150

 

 

Menurut As-Shabiti, mashlahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 

lima hal yaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual („aql), keluarga dan 

keturunan (nasl), dan material (wealth). Kelima hal tersebut merupakan 

kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan mutlak harus dipenuhi agar 

manusia hidup bahagia didunia dan diakhirat. Jika salah satu kebutuhan diatas 

tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan 

sempurna.
151
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BAB III 

HASIL LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Sumberejo 

1. Profil Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus Lampung 

Tanggamus merupakan salah satu kabupaten propinsi Lampung yang 

merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Lampung Selatan dan dibentuk 

berdasarkan undang-undang No 2 tahun 1997 tanggal 3 Januari 1997 dan 

diresmikan pada tanggal 21 Maret 1997 oleh Menteri dalam negeri. 

Pemekaran tersebut bertujuan antara lain: 

1) Meningkatkan efektifitas pendayagunaan sumber daya 

2) Memperpendek rentang kendali pemerintahan 

3) Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, 

sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembagunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Diawal terbentuknya, Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 (sebelas) 

wilayah kecamatan dan 6 (enam) Wilayah perwakilan kecamatan. Pada 

tanggal 11 Juni 2000 disahkan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2000 

tentang pembentukan kecamatan dalam wilayah kabupaten Tanggamus. 

Dengan pengesahan Perda tersebut banyaknya kecamatan bertambah 6 

(enam) kecamatan sehingga menjadi 17 kecamatan. 

Pada tahun 2005 dilaksanakan pemekaran beberapa kecamatan di 

Kabupaten Tanggamus, dan pada tanggal 23 Juni 2005 disahkan Peraturan 

Daerah No. 05 Tahun 2005. Dengan pengesahan Perda tersebut banyaknya 



 

kecamatan di Kabupaten Tanggamus bertambah 7 (tujuh) kecamatan 

sehingga berjumlah 24 Kecamatan. 

 Seiring dengan peningkatan pelayanan kepemerintahan di Kabupaten 

Tanggamus, pada tanggal 21 Desember 2006 ditetapkan Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2006, tentang pembentukan 4 (empat) Kecamatan hasil 

pemekaran. Dan sampai dengan tahun 2009 banyaknya kecamatan di 

Kabupaten Tanggamus  sejumlah 28 Kecamatan. 

 Berdasarkan Undang-Undang No 48 tahun 2008 tentang pembentukan 

Kabupaten Pringsewu di Propinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus 

dimekarkan menjadi dua daerah Administratif yaitu Kabupaten 

Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu. Wilayah yang masuk kedalam 

daerah administrative kabupaten Pringsewu ada 8 wilayah kecamatan, 

yaitu kecamatan Pringsewu, Gading Rejo, Ambarawa, Pardasuka, 

Pagelaran, Banyumas, Adiluwih, dan Sukoharjo, yang terdiri dari 101 

wilayah Pekon. 

 Pada akhir 2011, keluar Perda No 18 Tahun 2011 pada tanggal 1 

Oktober 2011 yang mengatur tentang pemekaran wilayah pekon di 

Kabupaten Tanggamus yang tadinya 278 Pekon menjadi 301 Pekon 

dengan bertambah sebanyak 23 Pekon. Pada tanggal 19 Desember 2011 

disahkanlah Perda No 19 Tahun 2011 yang mengatur pemekaran Pekon 

Tanjung Sari dari Pekon Banjarmasin, sehingga jumlah Pekon di 

Kabupaten Tanggamus menjadi 302 Pekon dengan 20 Kecamatan. 



 

 Kecamatan Sumberejo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 

Tanggamus yang merupakan pemekaran dari kecamatan Talang Padang, 

untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat dan dipandang 

kecamatan Talang Padang sangatlah luas maka para Tokoh Masarakat, 

Tokoh Agama, serta Kepala Desa dikumpulkan dan diberi tawaran untuk 

mengadakan pemekaran Kecamatan yang sifatnya perwakilan. 

 Pada tanggal 20 Januari 1989 dibentuklah suatu kepanitiaan untuk 

mengadakan tanah sebagai lokasi pembangunan Kantor Camat Sumberejo 

yang luasnya kurang lebih sekitar 1 Ha yang kebetulan tanah tersebut ada 

dipekon Margoyoso. Adapun wilayah kecamatan Sumberejo seluas 10.032 

Ha atau 10,32 Km
2
 yang terletak pada ketinggian 575,0 M diatas 

permukaan air laut dengan suhu maksimum 25-28
0
C dengan jumlah 

penduduk sebagai berikut: 

a. Laki-laki     :16.225 

b. Perempuan  :16.239 

c. Jumlah seluruhnya  :32.665 

d. Dengan Jumlah Kepala Keluarga  :8.287 

 Melalui Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2000 Tanggal 

19 Juni 2000, Sumberejo berubah status dari perwakilan menjadi 

Kecamatan definitip dan diresmikan pada tanggal 6 September 2000. 

 Dasar hukum eksistensi dan status kewenangan Kecamatan Sumberejo 

sebagai perengkat daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan 



 

secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang tertuang dalam beberapa 

produk perundang-undangan sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48844); 

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393); 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Yahun 2007 Tentang Pembagian 

Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan 

Pemerintah Daerah Kebupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 



 

5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah 

dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

2. Visi dan Misi Kecamatan Sumberejo 

a. Visi 

Terwujudnya masyarakat sejahtera dan mandiri yang didukung 

oleh sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan agamis dalam 

suasana tatanan daerah yang aman dan tertib berdasarkan hukum 

dan lingkungan, serta memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, 

transparasi, dan bertanggung jawab. 

b. Misi 

1) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan 

ekonomi, terutama pengusaha kecil, menengah, Koperasi 

dengan pengembangan system ekonomi kerakyatan yang 

bertumpupada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis 

pada sumber daya alam, sumber daya manusia yang produktif, 

mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan 

berkelanjutan. 

2) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh 

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan martabat 

serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan 

dasar yaitu, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan 

lapangan kerja. 



 

3) Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, 

dinamis, kreatif, dan berdaya tahan, terhadap pengaruh 

globasasi.  

4) Terwujudnya masyarakat yang tertib hukum serta sistem 

hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan mampu 

menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tertib demi 

ketentraman masyarakat. 

5) Terwujudnya aparatur Negara/Abdi masyarakat yang berfungsi 

melayani masyarakat, professional, berdayaguna, produktif, 

transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

3. Keadaan Geografis Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus 

  Kecamatan Sumberejo merupakan bagian dari kabupaten 

Tanggamus yang secara resmi menjadi kecamatan definitip pada 

tanggal 06 September 2000, secara geografis kecamatan sumberejo 

berbatasan: 

a) Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Pulau Panggung 

b) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung 

c) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Gisting 

d) Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Pulau Pangung 

 

 

4. Wilayah administratif  



 

Kecamatan Sumberejo memiliki luas wilayah sekitar 10.032 Ha 

atau 10,32 Km
2
, dengan 13 pekon yang masing-masing luas jarak 

tempuh pekon ke Ibukota Kecamatan sebagai berikut: 

Tabel 01 

Luas wilayah menurut Pekon/Kel dalam kecamatan Sumberejo 

 

No Kel/Pekon Luas Wilayah (Km2) 

1 Wonoharjo 199 Ha/M
2 

2 Simpang Kanan 472,25 Ha/M
2 

3 Dadapan 1.176 Ha/M
2 

4 Margoyoso 501 Ha/M
2
 

5 Margodadi 257 Ha/M
2
 

6 Argopeni 206,05 Ha/M
2
 

7 Argomulyo 201,1 Ha/M
2
 

8 Sumberejo 171 Ha/M
2
 

9 Tegal Binangun 193,8 Ha/M
2
 

10 Sumber mulyo 229,5 Ha/M
2
 

11 Sidomulyo 416,7 Ha/M
2
 

12 Kebumen 220,02 Ha/M
2
 

13 Sidorejo 219,9 Ha/M
2
 

Sumber Data:  Dokumentasi Kecamatan Sumberejo 2017 

 

Tabel 02 

Jarak Pekon/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Sumberejo 

 

No Kel/Pekon Jarak (Km) 

1 Wonoharjo 4,6 Km 

2 Simpang Kanan 3 Km 

3 Dadapan 2 Km 

4 Margoyoso 0,5 Km 

5 Margodadi 1 Km 

6 Argopeni 3 Km 

7 Argomulyo 5 Km 

8 Sumberejo 4,5 Km 

9 Tegal Binangun 5 Km 



 

10 Sumber mulyo 6,2 Km 

11 Sidomulyo 7 Km 

12 Kebumen 10 Km 

13 Sidorejo 15 Km 

Sumber Data: Dokumentasi Kecamatan Sumberejo 2017 

Tabel  03 

Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Sumberejo 

 

No Nama Pekon Kepala Keluarga 

1 Kebumen 563 

2 Sidomulyo 794 

3 Sumberejo 805 

4 Tegal Binangun 516 

5 Argopeni 958 

6 Margodadi 742 

7 Magoyoso 1724 

8 Dadapan 1573 

9 Simpang Kanan 963 

10 Wonoharjo 698 

11 Sumber Mulyo 621 

12 Argomulyo 700 

13 Sidorejo 829 

  Jumlah 11486 

Sumber Data: Dokumentasi Kecamatan Sumberejo 2016 

5. Keadaan Sosial Budaya Kecamatan Sumberejo  

a) Agama  

Penduduk  kecamatan  sumberejo yang beragama  Islam  

mencapai  96,76 % sedangkan 0,38% memeluk agama hindu, 

Kristen 0,02 %,  khatolik 2,43 %. Jumlah  tempat  ibadah di 

kecamatan sumberejo adalah sebanyak 89 tempat ibadah yang 

terdiri dari 41 masjid dan 48 mushola yang tersebar di masing-

masing pekon. Jumlah penduduk kecamatan Sumberejo 

berdasarkan agama adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 04 

Jumlah Penduduk Kecamatan Sumberejo Berdasarkan Agama 



 

 

No 

Nama 

Pekon Islam Kristen Katholik Hindu Budha Jumlah 

1 Kebumen 2048 0 0 0 0 2048 

2 Sidomulyo 2669 56 8 0 1 2734 

3 Sumberejo 2755 9 12 0 0 2776 

4 

Tegal 

Binangun 1663 0 156 0 0 1819 

5 Argopeni 3279 1 0 0 2 3282 

6 Margodadi 2715 0 1 0 0 2716 

7 Magoyoso 5759 1 31 0 5 5796 

8 Dadapan 5348 6 57 0 0 5411 

9 

Simpang 

Kanan 3026 1 182 0 0 3209 

10 Wonoharjo 2293 29 21 4 0 2347 

11 

Sumber 

Mulyo 2038 9 76 0 0 2123 

12 Argomulyo 2378 0 8 0 0 2386 

13 Sidorejo 2951 76 0 0 0 3027 

  Jumlah 38922 188 552 4 8 39674 

 Sumber Data : Dokumentasi Kecamatan Sumberejo 2016 

b) Adat Istiadat 

 Penduduk kecamatan sumberejo sebagian besar merupakan  

penduduk suku  jawa, dimana    bahasa sehari-hari yang digunakan 

umumnya bahasa  jawa  serta  adat dalam pernikahan merupakan 

adat asli daerah  kecamatan  sumberejo. 

c) kependudukan 

Jumlah kependudukan kecamatan Sumberejo yang terdiri dari laki-

laki dan perempuan adalah sebagai berikut:  

 

 

Tabel 05 



 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Nama Pekon Laki-Laki Perempuan  Jumlah 

1 Kebumen 1056 992 2048 

2 Sidomulyo 1382 1352 2734 

3 Sumberejo 1404 1372 2776 

4 Tegal Binangun 914 905 1819 

5 Argopeni 1658 1624 3282 

6 Margodadi 1405 1311 2716 

7 Magoyoso 2987 2809 5796 

8 Dadapan 2783 2628 5411 

9 Simpang Kanan 1667 1542 3209 

10 Wonoharjo 1227 1120 2347 

11 Sumber Mulyo 1086 1037 2123 

12 Argomulyo 1214 1172 2386 

13 Sidorejo 1554 1473 3027 

  Jumlah 20337 19337 39674 

Sumber Data : Dokumentasi Kecamatan Sumberejo 2016 

 

B. Penerapan Manajemen Usaha Tapis dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat   

 Manajemen pengelolaan usaha kain tapis dikecamatan Sumberejo 

belum cukup baik. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis 

kepada masyarakat pemilik modal pengrajin tapis  yang mengungkapkan 

bahwa produk kain tapis hanya dikendalikan oleh satu orang, yaitu dari 

pembelian bahan mentah untuk membuat kain tapis,  mengelola keuangan, 

serta menjual produk tersebut di pasaran. Bahan utama pembuatan tapis 

juga sulit diperoleh seperti benang emas. Akan tetapi para pemilik usaha 

tapis ini tidak menggunakan bahan emas seluruhnya. Karena selain emas 

yang sulit didapatkan, mereka berinisiatif untuk menggunakan bahan yang 

mirip dengan warna emas. 



 

Proses dalam membuat kain tapis ini dibuat oleh masyarakat 

pengrajin tapis yang mendapatkan upah. Sebagian para pengrajin tapis 

juga berpendapat bahwa upah yang diterima terkadang tidak sesuai dengan 

proses pembuatan tapis yang rumit. Selain itu, harga dipasaran yang 

rendah mengakibatkan upah yang diperoleh pengrajin tapis semakin kecil.  

Kegiatan usaha tapis dilakukan oleh para pengrajin tapis sebagai 

mata pencaharian sampingan. Namun demikian, ada juga yang menjadikan 

kegiatan usaha tapis ini sebagai mata pencaharian utama. Tetapi, ada 

beberapa masyarakat pemilik modal pengrajin tapis mengungkapkan 

bahwa manajemen pengelolaan usaha tapis sudah cukup baik, Hal ini 

dikarenakan dengan adanya modal yang selalu bertambah dan penghasilan 

yang diterima terus meningkat serta bahan yang diperoleh pun tidak terlalu 

sulit. Selain itu harga tapis yang dijualnya pun cukup terjangkau yaitu 

mulai dari kisaran harga Rp 700.000- Rp 1.800.000. 

 Banyaknya persaingan usaha yang semakin meningkat disetiap 

tahunnya, membuat para pengrajin tapis harus mampu mempertahankan 

kualitas produk tapis yang akan dihasilkan. Sehingga mampu bersaing 

dengan produk tapis lainnya.  

 

C. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Berdasarkan hasil wawancara penulis di dinas UMKM, Koperasi,  

Perindustrian dan Dagang,  bahwa  pemerintah sampai saat ini belum 

mengetahui adanya produksi tapis di kecamatan Sumberejo, hal tersebut 

dikarenakan kepala bagian industri tidak menerima laporan dari kecamatan 



 

Sumberejo yang mengungkapkan tentang adanya pembuatan produksi 

tapis. Sehingga  produksi tapis di kecamatan Sumberejo belum pernah 

tersentuh oleh pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah akan  

mengadakan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, serta pendampingan dalam 

kegiatan usaha tapis ini. Akan Tetapi,  tidak semua masyarakat pengrajin 

Tapis kecamatan Sumberejo mendukung peran pemerintah ini, karena 

berdasarkan hasil wawancara dan data kuesioner penulis dengan beberapa 

pemilik modal pengrajin tapis yang berpendapat bahwa mereka tidak 

semua setuju dengan adanya peran pemerintah.  

Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi didaerah lain, mereka 

mengungkapkan  bahwa pemerintah hanya memberikan dan menyerahkan 

modal tanpa memberikan pelatihan dan juga komunikasi terlebih dahulu 

kepada pemilik modal pengrajin tapis, sebagian dari mereka merasa 

dirugikan apabila semua modal langsung diserahkan kepada pengrajin 

tapis, karena pemberian modal dari pemerintah yang langsung diberikan 

kepada pengrajin tapis tidak mampu dijalankan dengan baik oleh para 

pengrajin tapis, sehingga modal yang diperoleh tersebut tidak bisa berputar 

dengan baik. Karena tidak semua pengrajin tapis dapat memegang 

amanah. Oleh sebab itu, usaha tapis yang seharusnya semakin berkembang 

karena adanya campur tangan dari pemerintah justru usaha tapis yang 

dijalankankan selama ini semakin menurun. Dengan adanya kejadian 

tersebut para pemilik usaha tapis tersebut takut untuk mengambil resiko itu 

karena bentuk pemberian modal dari pemerintah yang hanya disimpan 

pinjamkan kepada masyarakat pengrajin tapis terlalu beresiko. Sehingga 

mereka lebih menginginkan bahwa pemerintah memberikan pelatihan-

pelatihan khusus yang dapat meningkatkan pengembangan produksi tapis. 



 

D. Penerapan Manajemen Usaha Tapis dan Peran Pemerintah dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam 

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada para pengrajin tapis 

yang mengungkapkan bahwa dengan adanya kegiatan usaha tapis  tingkat 

kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan 

kegiatan usaha tapis ini sangat membantu perekonomian rumah tangga, 

Selain kegiatan usaha untuk mengisi waktu luang, kegiatan ini juga 

menghasilkan pendapatan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 

1. Jenis Pekerjaan 

 Untuk mata uang pencaharian mayoritas penduduk kecamatan 

Sumberejo adalah bertani ladang dan tegalan di samping sebagai 

penghasil pertanian , sayur-sayuran juga sebagai penghasil  kopi, lada, 

coklat, pala dan bunga-bungaan. Sedangkan sebagian lainnya tersebar 

pada mata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

pedagang, wiraswasta dan peternak kambing borawa, sapi  serta buruh 

usaha lainnya. 

2. Pendidikan 

 Pendidikan merupakan salah satu usaha secara sadar dalam 

mengembangkan pola berfikir anak untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan Negara. Dengan adanya pendidikan, generasi anak bangsa 

dapat mengetahui potensi dirinya untuk dapat bersaing unggul dalam 

berintelektual dan dapat bertanggung jawab. baik itu pengembangan 

kekuatan spiritual keagamaan maupun kekuatan dalam mengatur 

emosional. Karena keduanya harus seimbang dalam menentukan 

pilihan yang tepat agar dapat mencapai prestasi yang diinginkan. 



 

 Masyarakat kecamatan Sumberejo telah menerapkan tingkat 

pendidikan minimal 9 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan 

SMP/SLTP, serta sebagian yang lain hanya sampai ditingkat 

berpendidikan SD.  Selain itu jika dilihat dari data yang terkait 

dikecamatan Sumberejo tidak sedikit yang melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi seperti diploma S1/S2/S3. Tetapi ada 

pula yang tidak tamat sekolah dan belum termasuk usia sekolah.
152

 

Berikut adalah data tingkat pendidikan masyarakat kecamatan 

Sumberejo. 

Tabel 06 

Jumlah Penduduk Kecamatan Sumberejo Berdasarkan Pendidikan 

  Sumber Data : Dokumentasi Kecamatan Sumberejo 2016 
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 Sumber Data Kecamatan Sumberejo 

Nama 

Pekon 

Belum 

Sekolah 

Tidak 

Tamat SD SMP SMA 

Diploma 

/S1/S2/ 

S3 Jumlah 

Kebumen 451 504 289 410 321 73 2048 

Sidomulyo 485 805 300 533 501 110 2734 

Sumberejo 468 448 545 622 570 123 2776 

Tegal 

Binangun 317 454 257 397 349 45 1819 

Argopeni 612 738 753 751 380 48 3282 

Margodadi 578 462 584 547 439 106 2716 

Magoyoso 1318 1646 734 1056 894 148 5796 

Dadapan 1473 1107 715 1006 954 156 5411 

Simpang 

Kanan 942 592 511 533 532 99 3209 

Wonoharjo 687 298 435 389 490 58 2357 

Sumber 

Mulyo 599 405 302 419 357 41 2123 

Argomulyo 439 277 720 569 310 71 2386 

Sidorejo 689 741 594 576 355 72 3027 

Jumlah 9058 8477 6739 7808 6452 1150 39684 



 

3. Kesehatan 

 Kesehatan merupakan suatu kondisi terpenting dalam tubuh 

manusia dimana kondisi secara fisik dan jiwa dapat dinyatakan secara 

normal atau tidaknya. Seperti dalam pepatah menyebutkan “didalam 

tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Apabila manusia dalam 

keadaan sehat maka manusia dapat melakukan aktivitas apapun untuk 

mencapai bekal baik itu dunia maupun akhirat, namun sebaliknya jika 

kondisi tubuh sakit manusia akan merasa lebih lemah dan tak berdaya 

sehingga tidak dapat melakukan apapun terkait dengan aktivitas yang 

akan diijalankan. Dalam mendukung masyarakat agar sehat jasmani 

dan rohani. maka masyarakat Kecamatan Sumberejo menyediakan 

tempat-tempat yang berkaitan dengan kesehatan, sehingga tempat ini 

memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat kecamatan 

Sumberejo. 

Tabel  07 

Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan 

 

No Jenis Prasarana Jumlah Pekon 

1 Puskesmas Induk 1 Margoyoso 

2 Rawat Inap 1 Margoyoso 

3 Puskesmas Pembantu 3  Sumberejo 

 Kebumen 

 Sidorejo 

Sumber Data :Dokumentasi Kecamatan Sumberejo 2016 

4. Kemananan dan Ketertiban  

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparatur kecamatan 

Sumberejo yang mengungkapkan bahwa tingkat keamanan dan 

ketertiban masyarakat kecamatan Sumberejo sudah cukup baik, hal ini 



 

karena  kecamatan Sumberejo sudah memiliki Polsek/ kepolisian 

sektor dimasing-masing pekon. sedangkan TNI (Tentara Nasional 

Indonesia) masih bergabung dengan kecamatan lain yakni, kecamatan 

Talang Padang, Kecamatan Gunung Alif, Kecamatan Gisting. 

5. Pendapatan Pemilik Modal Tapis 

Berikut merupakan pendapatan masyarakat pemilik modal pengrajin 

Tapis kecamatan Sumberejo. 

Tabel 08 

Pendapatan Pemilik Modal Pengrajin Tapis 

No Nama Pemilik 

Modal Usaha 

Tapis 

 

Pekon/Desa 

 

Jumlah 

Karyawan 

 

Produksi/

Minggu 

 

Pendapatan 

Bersih /Potong 

1 Tarsih Margodadi 50 8-9 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

2 Suratih Margodadi 50 8-9 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

3 Darmawati Margoyoso 100 8-9 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

4 Lina Dadapan 100 8-9 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

5 Umi Margodadi 100 8-9 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

6 Siti Hidayah Margodadi 100 7-8 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

7 Rowiyah Argomulyo 100 7-8 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

8 Wantiem Margodadi 100 7-8 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

9 Hendri Margoyoso 100 9-10 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

10 Haryanti Margodadi 50 6-7  /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

11 Sartini Margodadi 50 8-9 /pcs  Rp 100.000 –

Rp200.000 

12 Jiem Argopeni 50 7-8 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

13 Muhidin Margodadi 100 8-9/pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

14 Dwiyanti Dadapan 100 9-10  /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

15 Sri Dwi 

Pujiwati 

Dadapan 50 9-10 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 



 

16 Isaparti Dadapan 50 7-8 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

17 Ros Margodadi 30 3-5 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

18 Sumini Margoyoso 50 7-8 /pcs Rp 100.000 –

Rp200.000 

Sumber Data: Data  Primer (diolah) Tahun 2017  

Tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan Sumberejo relative 

lebih sejahtera dibandingkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan 

sebelumnya. Hal ini terlihat bahwa masyarakat kecamatan Sumberejo 

memiliki pendapatan yang dihasilkan lebih daripada pendapatan yang 

diterima dari pendapatan pokok. Sehingga hal ini sangat membantu 

pendapatan rumah tangga dari usaha sampingan yang dijalankan tersebut. 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa pendapatan pemilik 

modal tapis berkisar antara Rp 100.000-Rp200.000 perpotong dengan 

tingkat produksi yang berbeda-beda dalam setiap minggunya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih para pemilik modal pengrajin 

tapis tersebut bila dijumlahkan mencapai angka sekitar Rp 1000.000- Rp 

4000.000. Dengan demikian pendapatan tersebut dapat digolongkan 

menjadi 3 golongan yakni, tinggi, sedang, dan rendah. Hal tersebut dapat 

dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 09 

Tingkatan Pendapatan Pemilik Modal Pengrajin Tapis 

 

No Tingkatan Pendapatan Jumlah Pemilik Modal 

Pengrajin Tapis 

1 Tinggi (Rp >5.000.000) 3 

2 Sedang(Rp.1000.000-

Rp5000.000) 

15 

3 Rendah (< Rp. 1.000.000) 0 

   Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 



 

 Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi yakni diatas Rp 

5000.000 di Kecamatan Sumberejo dalam kegiatan usaha tapis ini 

terdapat 3 orang saja. Tetapi jika pendapatan ini dihitung perbulan. yang 

masuk kategori pendapatan tinggi adalah Hendri Dunan, Dwiyanti, Sri 

Pujiwati. Mereka mendapatkan tingkat pendapatan tinggi ini karena 

mereka mempunyai kerja sama yang cukup baik dengan para pengrajin 

tapis dan juga pemilik modal pengrajin tapis ini mempunyai informasi 

dan promosi yang lebih luas dibandingkan yang lainnya. Pemilik 

produksi usaha tapis ini juga lebih fokus dan mengutamakan  usaha tapis.  

  Sedangkan tingkat pendapatan yang sedang yakni, Rp. 1000.000-Rp. 

5000.000 adalah para pemilik usaha tapis yang tidak hanya fokus 

terhadap kegiatan usaha tapis ini, namun mereka lebih mengutamakan 

usaha lainnya seperti  kebun kopi dan lada, sehingga hasil yang 

didapatkan tersebut tidak sebanding dengan pendapatan tingkat tinggi. 

Dan yang memperoleh pendapatan tingkat sedang ini adalah 15 dari 18 

pemiik usaha tapis ini. 

 Masyarakat kecamatan Sumberejo yang  memiliki usaha pengrajin 

tapis ini tidak ada yang memiliki pendapatan tingkat rendah yakni 

dibawah Rp. 1000.000. Sehingga dengan adanya indikasi tingkat 

pendapatan tersebut bahwa masyrakat pemilik modal pengrajin tapis 

sudah termasuk sejatera atau cukup baik.   

 Menurut pandangan Ekonomi Islam As-Syatibi mengatakan bahwa 

penetapan hukum syara‟ selalu berorientasi pada kepentingan hidup 



 

manusia.  Kesejahteraan (falah) manusia dalam Islam mencakup 

kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Penjelasan dari masing-

masing hal tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Dharuriyat, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. 

Artinya jika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan 

akhirat juga hilang. Dan yang akan muncul justru kerusakan dan 

bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyat menunjukan kebutuhan 

dasar manusia yang harus ada dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, 

dharuriyat terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan al-

kulliyat al-khamsah yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta 

benda. Berdasarkan dari data yang sudah dipaparkan sebelumnya 

bahwa dengan adanya kegiatan usaha tapis tersebut masyarakat 

pengrajin di kecamatan Sumberejo memiliki pendapatan yang 

semakin meningkat. Sehingga para pengrajin tapis dapat memenuhi 

kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Hajiyat, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan 

kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan 

bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yag mestinya ada menjadi 

tidak ada. Hajiyat juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu 

kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value atau nilai 

kehidupan manusia. Hajiyat yang dimaksud disini adalah dengan 

adanya kegiatan usaha tapis masyarakat kecamatan Sumberejo tidak 

hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga 



 

memberikan kemudahan dalam mencari nafkah sebagai bekal untuk 

keidupan dunia dan akhirat. 

3. Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan 

menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh 

akal sehat. Tahsiniyat juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier atau 

identik dengan kebutuhan yang mendekati dengan kemewahan. 

Masyarakat pengrajin dikecamatan Sumberejo belum mampu untuk 

memenuhi kebutuhan yang tersier, yakni kebutuhan yang berupa 

keinginan yang tidak wajib atau tidak pokok untuk dimiliki oleh 

seseorang. Sehingga masyarakat pengrajin hanya mampu memenuhi 

kebutuhan primer dan skunder saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Penerapan Manajemen Usaha Tapis dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat 

Pengelolaan usaha tapis sesuai dengan manajemen yang baik  

merupakan salah satu hal yang mendasari tingkat kemampuan pengrajin 

dalam meningkatkan kualitas produk tapis yang akan diperoleh. Pemilik 

usaha tapis yang mampu berdiskusi dengan baik kepada para karyawan 

dan memberikan tugas sesuai dengan tingkat keahliannya akan 

memberikan hasil yang lebih maksimal. Karena manajemen pengelolaan 

usaha tapis akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan para pengrajin tapis 

dan juga para karyawannya. Dengan demikian, jika proses pengelolaan 

usaha tapis semakin baik, maka tingkat kesejahteraan karyawan akan 

semakin meningkat  dikarenakan pendapatan yang diperoleh mengalami 

peningkatan dalam setiap tahunnya. 

Tingkat kesejahteraan karyawan yang dipengaruhi oleh para pemilik 

usaha tapis membuat pemilik usaha tapis ini harus lebih terampil dalam 

mengembangkan usaha dan juga mampu memasarkan produknya secara 

luas untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sehingga tingkat 

kesejahteraan karyawan akan terus semakin meningkat. Namun 

sebaliknya, pemilik usaha tapis yang tidak mampu menjalankan 

manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, 



 

serta pengendalian yang tidak maksimal maka tingkat kesejahteraan 

karyawan dapat dipastikan akan semakin buruk. 

Berikut adalah data jawaban responden para pengrajin tapis  sebanyak 

133 orang responden berdasarkan indicator kesejahteraan menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS). 

Masyarakat pengrajin tapis dikecamatan Sumberejo merupakan salah 

satu kecamatan yang memproduksi kain tapis terbesar di Tanggamus. 

Sehingga memiliki jumlah pengrajin tapis yang cukup banyak. Selain itu, 

pendapatan yang diperoleh masyarakat pengrajin tapis kecamatan 

Sumberejo berkisar dari Rp 75000-Rp 400.000 tergantung pada motif yang 

dibuat. Semakin rumit motif tapis maka akan semakin mahal harga 

pasarnya. Produk yang dihasilkannya pun sangat menentukan berkualitas 

atau tidaknya kain tapis tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui hasil yang 

telah disulam oleh masyarakat pengrajin tapis. Apabila hasil sulamanya 

terlihat rapih dan bagus maka produk yang dihasilkan tersebut dapat 

dikatakan berkualitas akan tetapi hal ini juga bergantung pada kain serta 

bahan-bahan mentah pembuat tapis. 

Tabel 10 

Rumah Tempat Tinggal 

 

 

Soal No 01 

Jawaban Responden persentase 

Ya % Tidak % % 

 

Rumah tempat tinggal 

Memiliki atap, dinding, 

lantai, memiliki sumber 

penerangan lampu PLN 

 

133 

 

100% 

 

- 

 

- 

 

100% 

Sumber Data:  Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

Berdasarkan soal diatas bahwa  dari 133 atau 100%  responden menyatakan 

sudah memiliki tempat tinggal, atap, dinding, lantai, dan memiliki sumber 



 

penerangan lampu PLN, adapun rumah tempat tinggal yang dimiliki oleh 

pengrajin tapis  ada terbuat dari kayu ataupun gribik dan terbuat dari batu 

bata. Dengan adanya kegiatan produksi tapis tersebut masyarakat memiliki 

penghasilan yang lebih sehingga dapat membangun rumah yang lebih baik 

yaitu rumah yang tadinya masih gribik atau kayu menjadi bangunan batu 

bata, rumah yang awalnya hanya batu bata saja menjadi sedikit lebih indah 

karena adanya cat tembok, dll.  

Tabel 11 

Bangunan Rumah 

 

 

Soal No 02 

Jawaban Responden Persentase 

Ya % Tidak % % 

Bangunan rumah  

memiliki  luas lantai 

10m
2 
dan bagian terluas 

dari rumah bukan tanah 

133 100% - - 100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah Tahun) 2017 

Berdasarkan soal diatas bahwa dari 133 atau 100% responden menyatakan 

sudah memiliki minimal bangunan rumah memiliki luas lantai 10m
2 

dan 

bagian terluas dari rumah bukan tanah. Dan bangunan rumah tersebut adalah 

hak milik sendiri bukan sewa.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 12 

Anggota Keluarga Makan Setiap Hari 



 

 

Soal No 03 
Jawaban Responden Persentase 

Ya % Tidak % % 

Semua anggota keluarga 

makan setiap  hari minimal 

2 kali sehari 

133 100% - - 100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

Berdasarkan soal tersebut menyatakan bahwa dari 133 atau 100% orang 

responden makan setiap hari minimal dua kali dalam sehari. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa keluarga tersebut telah mencukupi kebutuhan pangan sehari-

hari. 

Tabel 13 

Ada Anggota Keluarga Yang Sakit Berobat Disarana Kesehatan 

 

 

Soal No 04 

Jawaban Responden Persentas

e 

Ya % Tidak % % 

 

Jika ada anggota keluarga 

yang sakit berobat disarana 

kesehatan 

 

 

129 

 

97% 

 

4 

 

3% 

 

100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

Berdasarkan soal diatas bahwa dari 133 orang responden menyatakan ada 129 

atau 97% orang responden yang menjawab Jika ada anggota keluarga yang 

sakit berobat disarana kesehatan yakni, seperti puskesmas terdekat. Dan 

sebaliknya ada 4 orang atau sebesar 3%  responden yang menjawab bahwa 

jika ada anggota keluarga yang sakit tidak berobat disarana kesehatan dengan 

alasan bahwa ketika sedang sakit hanya membeli obat diwarung sesuai 

dengan sakit yang dirasakan dan penyakit yang dirasakan tersebut hanyalah 

sakit biasa atau ringan sehingga mereka tidak terlalu khawatir dengan 

sakitnya. 

 

Tabel 14 

Keadaan Sehat Selama 3 Bulan Terakhir 



 

 

 

Soal No 05 

 Jawaban Responden persentase 

Ya % Tidak % % 

 

Dalam keadaan 

sehat selama 3 

bulan terakhir 

 

 

113 

 

35% 

 

20 

 

15% 

 

100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

Dari soal tersebut diatas terlihat jelas bahwa terdapat 113 orang responden 

atau sebesar 35% yang dalam tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat. 

Namun terdapat beberapa orang yakni 20 orang atau 15%  responden yang 

dalam tiga bulan terakhir ini dalam keadaan sakit. Dari paparan tersebut 

mengungkapkan bahwa masyarakat pengrajin tapis selama 3 bulan terakhir 

lebih banyak yang sehat daripada yang sakit. Hal ini karena masyarakat 

pengrajin tapis mempunyai pola makan yang teratur dan gaya hidup yang 

sehat. Masyarakat pengrajin tapis mempunyai penghasilan yang lebih dari 

produksi usaha tapis tersebut. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-

hari tanpa adanya kekurangan. Akan tetapi datangnya sakit itu merupakan 

salah satu ujian dari Allah SWT. Meskipun kita selalu menjaga kesehatan dan 

pola makan serta gaya hidup yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

Tabel 15 

Pendidikan Anak Minimal 9 Tahun 



 

 

Soal No 06 

Jawaban Responden Persent

ase 

Ya % Tidak % Belum % % 

 

Pendidikan 

anak 

minimal 9 

tahun 

 

 

127 

 

95,5

% 

 

- 

 

- 

 

6 

 

4,5

% 

 

100% 

Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

 

Berdasarkan soal diatas bahwa dari 133 orang responden menyatakan ada 127 

atau 95,5% orang responden yang menjawab seorang anak wajib menempuh 

pendidikan minimal 9 tahun atau hanya sampai di tingkat pendidikan SMP 

(Sekolah Menengah Pertama), dan yang lainnya berasal dari keluarga yang 

menikah muda sehingga ada beberapa yang belum mempunyai anak ataupun 

masih berusia balita dan juga ada yang belum menikah yakni sebesar 4,5% 

atau sekitar 6 orang saja. 

Tabel 16 

Membeli Pakaian Minimal Setahun Sekali 

 

Soal No 07 
Jawaban Responden Persentase 

Ya % Tidak % % 

Membeli pakaian 

minimal setahun 

sekali 

133 

 

100% - - 100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

Berdasarkan soal tersebut menyatakan bahwa dari 133 atau 100% orang 

responden menjawab minimal membeli pakaian setahun sekali yakni saat 

lebaran, namun ada juga beberapa responden yang setiap bulannya wajib 

membeli baju. Sesuai dengan keuangan yang dimiliki mereka untuk 

memenuhi kebutuhan sandang anak-anaknya. 

Tabel 17 

Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak 

 



 

 

Soal 

No 08 

 

Jawaban Responden Persentase 

Kayu 

bakar 
% Kompor 

Gas 

% Kayu 

dan 

Kompor 

Gas 

% % 

 

Jenis 

bahan 

bakar 

untuk 

mema

sak 

 

 

28 

 

21% 

 

90 

 

67,7% 

 

15 

 

11,3% 

 

100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

 

Berdasarkan soal tersebut menyatakan bahwa dari 133 orang responden 

terdapat beberapa orang responden yang memakai jenis bahan bakar yang 

berbeda-beda, yakni, terdapat 28 atau 21% orang responden yang memasak 

dengan menggunakan bahan dari bakar kayu bakar, 90 orang atau sebesar 

67,7% responden telah menggunakan kompor gas sebagai bahan bakarnya, 

serta ada 15 orang atau sebesar 11,3% yang menggunakan keduanya. 

Tabel 18 

Anggota Keluarga Usia 10 s/d 60 Tahun Buta Aksara 

 

 

Soal No 09 

 

Jawaban Responden Persentase 

Ada % Tidak ada % % 

 

Ada anggota 

keluarga usia 10 

s/d 60 tahun buta 

aksara 

 

 

2 

 

1,5% 

 

131 

 

98,5% 

 

100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

Berdasarkan soal tersebut menyatakan bahwa dari 133 orang responden 

terdapat 2  orang atau sebesar 1,5% saja  responden yang memiliki keluarga 

yang buta aksara dengan alasan tidak ada dana saat sekolah yang kini telah 



 

lanjut usia. Karena zaman dahulu orang-orang kebanyakan ingin sekolah 

namun terhambat oleh biaya. Dan ada 131 orang  atau sebesar 98,5% 

responden yang menjawab tidak ada keluarga yang buta aksara di usia 10 

sampai 60 tahun. 

Tabel 19 

Sebagian Hasil Pendapatan Keluarga ditabung 

 

 

Soal No 10 

 

Jawaban Responden               Persentase 

Ya % Tidak % % 

 

Sebagian hasil pendapatan 

keluarga ditabung 

 

 

17 

 

12,8% 

 

116 

 

87,2% 

 

100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

 

Berdasarkan soal tersebut menyatakan bahwa dari 133 orang responden 

terdapat 17 orang responden yang bisa menyisakan uangnya untuk ditabung. 

Sedangkan 116 orang responden lainnya tidak bisa menabung dengan alasan 

pendapatan yang diterima hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 

Tabel 20 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  

 

 

Soal No 11 

 

Jawaban Responden Persentase 

Ya % Tidak  % 

 

Pengeluaran 

konsumsi rumah 

tangga minimal 

Rp20.000-

Rp50.000 

 

 

133 

 

100% 

 

- 

 

- 

 

100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

 



 

Berdasarkan dari soal tersebut yang menyatakan bahwa dari 133 orang 

responden atau sebesar 100% semuanya menjawab pengeluaran konsumsi 

dalam rumah tangga minimal Rp20.000-Rp50.000 dalam setiap harinya. 

Tabel 21 

Mengkonsumsi Ikan,Telur, Susu dan Daging 

 

Soal No 12 

 

Jawaban Responden Persentase 

Ya % Tidak % % 

 

Mengkonsumsi ikan,telur, 

dan daging dalam setiap 

minggunya 

 

 

133 

 

100% 

 

- 

 

- 

 

100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

 

Berdasarkan soal tersebut menyatakan bahwa dari 133 orang responden 

semuanya menjawab pertanyaan yang sama yakni, dalam setiap minggunya 

mereka mengkonsumsi ikan, telur, susu dan daging. 

Tabel 22 

Manajemen Pengelolaan Usaha Tapis 

 

 

Soal No 13 

Jawaban Responden               Persentase 

% Ya  % Tidak  % 

 

Apakah manajemen 

pengelolaan usaha 

tapis sudah baik 

selama ini? 

 

 

98 

 

73,7% 

 

35 

 

26,3% 

 

100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

 

Dari soal tersebut diatas terlihat jelas bahwa  dari 133 orang responden 

terdapat 35 orang  atau sebesar 35%  responden yang menjawab bahwa 

manajemen pengelolaan usaha tapis selama ini sudah baik dikarenakan 

semakin tahun pendapatan yang diterima semakin meningkat dan dan 



 

jarangpula kekurangan bahan baku pembuat tapis. Namun sebaliknya, 

terdapat 98 orang atau 73,7% yang mengungkapkan bahwa pengelolaan 

manajemen tapis selama ini tidak/belum cukup baik, hal ini terlihat dengan 

adanya upah yang diberikan kepada pengrajin tapis yang tidak sesuai dengan 

tingkat kesulitannya.  

Tabel 23 

Adanya Pengrajin Tapis Masyarakat Lebih Hidup Sejahtera 

 

 

Soal No 15 

 

Jawaban Responden               Persentase 

Ya % Tidak % % 

Apakah selama ini sudah 

ada peran pemerinta dan apa 

saja yang sudah dilakukan 

oleh pemerintah dalam 

produksi tapis ini? 

 

- 

 

- 

 

133 

 

100% 

 

100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

Berdasarkan soal tersebut menyatakan bahwa dari 133 atau 100% orang 

responden semuanya menjawab pertanyaan yang sama yakni dengan adanya 

.pengrajin tapis ini masyarakat hidup lebih sejahtera. Dengan alasan bahwa 

dengan adanya pengrajin tapis ini bisa menambah keuangan rumah tangga. 

dan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. 

Tabel 24 

Peran Pemerintah 

 

 

Soal No 15 

 

Jawaban Responden               Persentase 

Ya % Tidak % % 

Apakah selama ini 

sudah ada peran 

pemerinta dan apa 

saja yang sudah 

dilakukan oleh 

pemerintah dalam 

produksi tapis ini? 

 

- 

 

- 

 

133 

 

100% 

 

100% 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 



 

 

 Berdasarkan soal tersebut menyatakan bahwa dari 133 atau 100% orang 

responden semuanya menjawab pertanyaan yang sama yakni selama ini 

produksi kain tapis di Kecamatan Sumberejo belum pernah tersentuh oleh 

pemerintah. Hal ini karena kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri 

dengan masyarakat kecamatan Sumberejo yang mengelola tapis. namun 

demikian, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah seutuhnya. Karena  

pada dasarnya masyarakat kecamatan Sumberejo yang mengelola tapis ini 

hanya sedikit saja yang laporan telah memiliki Usaha Kecil Menengah 

(UKM) di Kecamatan Sumberejo. Sehingga usaha tersebut tidak diketahui 

oleh pemerintah setempat. 

Tabel 25 

Setuju atau Tidak jika ada Peran Pemerintah 
 

 

Soal No 16 

 

Jawaban Responden               Persentase 

 

Ya 

 

% 

 

Tidak 

 

% 

 

% 

Setuju atau tidak 

jika peran 

pemerintah 

mengadakan 

sosialisasi dan 

memberikan 

pelatihan kepada 

pengrajin tapis? 

 

 

128 

 

96,2% 

 

5 

 

3,8% 

 

100% 

 

 Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

 

Berdasarkan soal tersebut menyatakan bahwa dari 133 orang responden 

terdapat 128 orang atau sebesar 96,2% yang menjawab setuju dengan 

adanya peran pemerintah. Jika peran pemerintah tersebut dat berdampak 

positif bagi masyarakat sekitar. namun adapula yang tidak setuju dengan 



 

adanya peran pemerintah yakni ada 5 orang atau 3,8% dikarenakan 

kebanyakan masyarakat tidak bisa diandalkan dan dapat memegang amanah 

sehingga mereka kurang percaya, terutama para pemilik modal tapis. 

mereka mengungkapkan hal seperti itu karena  berdasarkan pengalaman 

yang mendapatkan bantuan dari pemerintah di daerah lain. 

berdasarkan data primer tersebut yang diperoleh penulis mengenai tingkat 

kesejahteraan karyawan pengrajin tapis  di Kecamatan Sumberejo dapat 

diambil kesimpulan seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 26 

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pengrajin Tapis menurut BKKBN 
 

No 
Taraf Kesejahteraan Menurut 

BKKBN 

Jumlah 

KK 

Persentase 

(%) 

1 Pra Sejahtera - - 

2 Sejahtera I - - 

3 Sejahtera II 116 87,2% 

4 Sejahtera III 17 12,8 % 

5 Sejahtera III Plus - - 

Jumlah 133 KK 100% 

Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

   Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tingkat kesejahteraan 

masyarakat kecamatan Sumberejo dalam kegiatan usaha tapis dapat diambil 

kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat lebih banyak pada 

posisi taraf kesejahteraan II yakni, 116 orang  atau sebesar 87,2% 

dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan III yang hanya berkisar 17 atau 

sebesar 12,8% orang. 

Mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat diatas sewaktu-waktu 

dapat berubah secara signifikan. karena bisa jadi tingkat kesejahteraan 

yang dialami oleh masyarakat ditingkat sejahtera II dapat bertambah 



 

menjadi tingkat sejahtera III, dan sebaliknya Tingkat Kesejahteraan 

masyarakat pada kategori sejahtera III dapat berubah menjadi Sejahtera III 

Plus. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa tingkat 

kategori kesejahteraan masyarakat sejahtera II dan sejahtera III menjadi 

tingkat kategori yang seimbang ataupun justru tingkat kategori 

kesejateraan masyarakat tersebut menjadi sama-sama turun di kategori 

sejahtera I. 

Tabel 27 

Tingkat Kesejahteraan Pemilik  Modal Tapis menurut BKKBN 

N

o 

Taraf Kesejahteraan 

Menurut BKKBN 
Jumlah KK 

Persentase 

(%) 

1 Pra Sejahtera - - 

2 Sejahtera I - - 

3 Sejahtera II - - 

4 Sejahtera III 18 100% 

5 Sejahtera III Plus - - 

Jumlah 18 KK 100% 

Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tingkat kesejahteraan pemilik 

modal pengrajin tapis dikecamatan Sumberejo dalam kegiatan usaha tapis 

dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat berada 

pada kategori sejahtera III seluruhnya, itu berarti para pemilik usaha tapis 

ini lebih hidup sejahtera dibandingkan dengan para pengrajinnya. karena 

mereka 100% berada ditingkat kesejahteraan yang mendekati sempurna. 

Akan tetapi, para pemilik usaha tapis ini tidak selalu berada ditingkat atas, 

karena bisa jadi kegiatan usaha tapis ini gulung tikar jika para pengelolanya 

tidak mampu menjalankan usaha tersebut secara baik. oleh karena itu, untuk 

mempertahankan usaha tapis ini dibutuhkan manajamen yang maksimal. 



 

B. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam sebuah usaha 

industri, terutama industri rumah tangga yang merupakan kegiatan 

UMKM yang dapat membantu pendapatan rumah tangga dalam  

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya peran 

pemerintah masyarakat umumnya akan merasa terbantu dengan adanya 

kendala-kendala yang mungkin terjadi. Namun demikian, tidak semua 

masyarakat menerima adanya campur tangan pemerintah. Terutama pada 

usaha tapis di kecamatan Sumberejo ini. Karena berdasarkan dari 

wawancara penulis, beberapa masyarakat mengungkapkan bahwa tidak 

semua peranan pemerintah berdampak positif bagi masyarakat yang 

bersangkutan. Hal tersebut terjadi karena bantuan yang diserahkan oleh 

pemerintah justru banyak yang disalahgunakan sehingga usaha yang 

dijalankan tidak sesuai dengan rencana dan harapan.  

Banyak masyarakat yang sangat mengharapkan adanya campur 

tangan dari pemerintah guna dapat meningkatkan perkembangan 

usahanya. Namun demikian, kurangnya perhatian dari pemerintah 

membuat para wirausahawan menunggu lama dan tak pasti. Khususnya 

para pengrajin kain tapis di kecammatan Sumberejo. 

Pemerintah berencana akan mengadakan sosialisasi serta 

pendampingan dengan para pengrajin tapis kedepannya. Sehingga akan 

mempermudah para pengarajin tapis dalam mengenalkan produk tapis ke 

masyarakat luas. Selain itu, para pengrajin tapis akan mendapatkan 



 

pelatihan-pelatihan khusus yang akan diberikan oleh pemerintah dalam 

mengelola tapis yang berkualitas unggul agar mampu bersaing dengan 

produk tapis lainnya. Bukan hanya itu, produksi kain tapis dikecamatan 

Sumberejo juga akan menjadi salah satu pusat terbesar dikabupaten 

Tanggamus. Dengan demikian masyarakat kecamatan Sumberejo 

khususnya kepada pemilik modal usaha tapis dan para pengrajinnya dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

C. Penerapan Manajamen Usaha Tapis dan Peran Pemerintah dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam 

Manajemen merupakan satu hal yang sangat penting dalam 

mendirikan sebuah usaha, karena dengan adanya manajemen yang baik 

maka sebuah usaha yang direncanakan akan sesuai dengan yang 

diharapkan. Terdapat banyak upaya yang dilakukan oleh para pengusaha 

industri rumah tangga dalam mengelola usaha yang dijalankannya, tetapi 

banyak juga para pengusaha industri rumah tangga yang tidak mampu 

menjalankan manajemen secara baik sehingga usaha yang dijalankan tidak 

berjalan dengan maksimal dan juga produksi yang dihasilkan tidak 

berkualitas dengan baik.  

Pada saat ini banyak para wirausahawan yang tidak memperhatikan 

kegiatan usahanya sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam. Sehingga 

timbulah kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan sebelah pihak. 

Norma-norma dalam Islam yang seharusnya diterapkan oleh para 



 

wirausahawan justru banyak diabaikan. Sehingga usaha yang dijalankan 

tidak mampu bertahan lama dan bahkan ada juga yang gulung tikar akibat 

kerugian yang tidak terduga. Konsep manajemen dalam pandangan Islam 

tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal tersebut 

adalah langkah awal dalam memulai usaha yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian.  Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT. Dalam Q.S Ash-shaf ayat 4 sebagai berikut: 

                          

Artinya  Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang 

dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti 

suatu bangunan yang tersusun kokoh.
153 

 

Berdasarkan ayat tersebut sudah terlihat sangat jelas bahwa para 

wirausahawan harus mampu memimpin dan membina para karyawannya 

dengan komunikasi serta manajemen yang baik agar mampu menghadapi 

persaingan-persaingan dimasa yang akan datang. Sehingga antara 

karyawan dengan majikan akan mampu bersatu dan bersaing unggul untuk 

mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan sejak awal. Terutama 

dalam kegiatan usaha tapis ini yang semakin tahun semakin meningkat 

permintaannya. 

Peranan pemerintah dalam pengelolaan sebuah usaha memanglah 

sangat penting. Namun demikian, tidak semua masyarakat mendukung 

adanya peran pemerintah. Karena tidak semua peran pemerintah dapat 

                                                             
153 Departemen Agama RI, A-Qur‟an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Qur‟an Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an, Bandung, 

2005, h. 440 

 



 

membawa dampak yang positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Selain 

itu, masyarakat sangat berharap jika pemerintah memberikan bantuan 

kepada para wirausahawan industri rumah tangga harus secara adil dan 

merata. Sehingga tidak ada kecemburuan sosial antar pihak dalam 

berwirausaha. Terdapat juga usaha-usaha yang sampai saat ini belum 

tersentuh dengan adanya campur tangan dari pemerintah seperti kegiatan 

usaha tapis di kecamatan Sumberejo kabupaten Tanggamus tersebut. 

Padahal usaha tapis ini sudah sangat lama berdiri. Kurangnya perhatian 

dari pemerintah membuat para pengrajin tapis harus mempunyai modal 

yang cukup besar secara mandiri dan juga harus menanggung resiko tinggi 

yang akan terjadi. Dalam mengembangkan sebuah usaha tapis ini bukanlah 

hal yang mudah, karena harga pasaran yang langsung dari para pengrajin 

tapis ini sangat rendah. Sehingga membuat para pengrajin tapis ini hampir 

gulung tikar akibat kekurangan modal untuk membeli bahan mentah. 

Masyarakat kecamatan Sumberejo sangat mengharapkan adanya 

campur tangan pemerintah, namun demikian masyarakat berharap campur 

tangan dan bantuan dari pemerintah diberikan secara adil dan merata 

sehingga tidak ada kecemburuan sosial antar pihak. hal ini berdasarkan 

firman Allah SWT. dalam Q.S Al-An‟am ayat 152 sebagai berikut: 

                    

                         



 

                      

    

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran 

dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada 

sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, 

Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), 

dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah 

kepadamu agar kamu ingat.
154

 

 

Pada ayat tersebut diatas sudah terlihat sangat jelas yakni, sebagai 

umat manusia hendaknya berlaku adil terhadap sesama manusia terlebih 

lagi seorang pemimpin bagi masyarakat banyak. maka beban yang 

dipikulkan semakin besar. Dengan demikian berlaku adil merupakan 

perintah langsung dari Allah SWT melalui firman-Nya.   

Ketika seorang pemimpin mampu berlaku adil terhadap yang 

dipimpinnya. Maka tidak ada kemungkinan yang terjadi adalah masyarakat 

lebih hidup sejahtera dan makmur sesuai dengan yang diharapkan oleh 

masyarakat itu sendiri. Selain itu, adanya kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan firman Allah SWT yang terkandung dalam Q.S At-thaha ayat 117-

119 yang berbunyi sebagai berikut
155

: 
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  .  

          -              
 
117. Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) 

adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah 

sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan 

kamu menjadi celaka. 

118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan 

tidak akan telanjang, 

119. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak 

(pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". 

 

Ayat diatas memaparkan bahwa pemimpin yang baik tidak akan 

keluar dari jalan Allah SWT. yaitu seorang pemimpin dan yang dipimpin 

masih berada dijalan Allah SWT. maka kita akan terlindungi dari segala 

marabahaya, sehingga kita tidak akan merasa kelaparan, tidak akan 

telanjang, merasa dahaga, dan tidak pula tertimpa panas matahari 

didalamnya. sehingga dengan demikian kita akan selamat dan bahagia di 

dunia dan akhirat kelak. 

Peran pemerintah dikecamatan Sumberejo masih tergolong kurang 

baik, hal ini karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat  dengan 

adanya produksi kain tapis. Padahal usaha kain tapis ini merupakan salah 

satu usaha yang dapat menambah penghasilan tanpa harus meninggalkan 

pekerjaan pokok.  

Berdasarkan paparan ayat diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah 

dikecamatan Sumberejo kurang adil. Hal ini karena pemerintah kecamatan 

Sumberejo sudah memberikan bantuan kepada para pengrajin didaerah 



 

lain yang masih berada di Kabupaten Tanggamus. Sedangkan produksi 

dikecamatan Sumberejo sampai saat ini belum juga tersentuh oleh peran 

pemerintah padahal usaha kain tapis ini sudah sangat lama kurang lebih 

kisaran 20 tahun. Sehingga demikian dapat mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan masyarakat dikecamatan Sumberejo akibat sistem 

kepemerintahan yang kurang adil. Selain itu, terdapat pula bahan baku 

yang digunakan untuk menyulam tapis ini adalah bahan-bahan yang halal 

dan aman untuk digunakan. Bukan hanya itu saja, upah yang didapat oleh 

pengrajin tapis juga kurang adil. karena tidak sesuai dengan apa yang 

dikerjakannya. Karena kata „adl dalam arti “seimbang” yakni 

keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat 

beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar 

tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. sehingga jika ada salah satu anggota 

tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang 

seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).
156

 

Dengan demikian sudah jelas bahwa kata adil berarti seimbang yakni 

kadar dan syarat dapat terpenuhi oleh setiap individu. Akan tetapi 

sebaliknya, dikatakan tidak adil karena yang didapatkan oleh pengrajin 

tapis tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Yakni, menenun tapis 

yang begitu sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama hanya 

mendapatkan upah dalam jumlah yang sedikit sehingga tidak sesuai 

dengan apa yang telah dikerjakannya. 

 

BAB V 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian diatas maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Manajemen usaha tapis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dikecamatan Sumberejo kurang baik. Sehingga pendapatan yang 

dihasilkan pun kurang maksimal. Kurangnya perhatian dari pemerintah 

membuat usaha produksi kain tapis dikecamatan Sumberejo sampai 

saat ini belum juga tersentuh dengan adanya peranan pemerintah yang 

terkait. Kegiatan usaha tapis ini juga sangat mendukung untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upah yang 

diperoleh pengrajin sangat diharapkan agar semakin meningkat  atau 

sesuai dengan tingkat kesulitan cara membuat tapis tersebut. 

2. Manajemen usaha tapis dan peran pemerintah dalam meningkatkan 

Kesejahteraan masyarakat perspektif Ekonomi Islam dikecamatan 

Sumberejo belum sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.  

Peranan pemerintah sangat diharapkan untuk kedepannya. Upaya ini 

dilakukan agar kegiatan usaha tapis ini semakin berkembang dan dapat 

menjadi salah satu kebanggaan di Indonesia yang dikenal oleh 

masyarakat luas. 

 

B. Saran 



 

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang telah disimpulkan diatas 

maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:  

1. Kepada pemilik modal pengrajin tapis dikecamatan Sumberejo agar 

segera memperbaiki tingkat manajemen pengelolaannya sehingga 

mampu meningkatkan produksi tapis dan menambah jumlah pengrajin 

serta dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat di 

kecamatan Sumberejo. Sehingga dapat mempertahankan kegiatan 

usaha tapis tersebut. Selain itu, Upah yang diberikan kepada pengrajin 

tapis harus sesuai. 

2. Untuk pengrajin tapis agar dapat meningkatkan dan mempertahankan 

kualitas produksi tapis yang dihasilkan. Sehingga produksi yang 

dihasilkan tersebut dapat bersaing unggul dipasaran. 

3. Bagi pemerintah, agar dapat memberikan perhatian kepada masyarakat 

pengrajin tapis dikecamatan Sumberejo dengan memberikan dukungan 

dan bantuan kepada masyarakat baik itu bantuan secara modal maupun 

dukungan berupa sosialisasi dan pelatihan-pelatihan serta 

pendampingan dari pemerintah setempat. 
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