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ABSTRAK 

 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor 

ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup 

orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian 

Nasional. Namun pada sekitaran awal 2020 ini di Indonesia tererang 

wabah penyakit yang di sebut Covid-19. Pandemi Covid-19 yang 

terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap sector 

perekonomian. Terutama pada Pelaku Umkm yang menyebabkan 

pendapatan mereka menurun secara drastic. Oleh karna itu penulis 

ingin meneliti bagaimana Strategi Sustainability Pelaku Umkm Dalam 

Meningkatkan Pendapatannya di Masa Pandemi Covid-19 di Pasar 

Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner, 

observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

persentase sebagai dasar interpretasi dan deskripsi guna membuat 

hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan para pedagang di Pasar 

Kangkung Kota Bandar lampung mengalami keterpurukan dengan 

menurunya pendapatan yang sangat drastic hal tersebut membuat para 

pedagang di Pasar Kangkung memutar pikiran untuk 

memmpertahankan usahanya. Dalam melakukan strategi keberlanjutan 

yang di capai para pelaku Umkm di pasar kangkung untuk 

mempertahankan dan meningkatkan pendapatanya di masa pandemic 

Covid-19, yaitu dalam tata kelola keuangan untuk menjaga keuangan 

agar tetap stabil para pelaku Umkm mengurangi biaya produksi dan 

memperoleh bansos berupa tambahan modal usaha dari pemerintah. 

Dan di masa pandemic Covid-19 para pelaku Umkm di pasar 

kangkung melakukan promosi melalu media social, para pelaku 

Umkm memanfaatkan teknologi dalam memperluas jangkauan 

usahanya agar bisa di minati oleh masyarakat secara luas. Para pelaku 

Umkm di pasar kangkung mengembangkan model bisnis yang 

modern. Pemerintah juga ikut mendorong pelaku Umkm untuk 

mengembangkan model bisnis yang modern, dengan membangun 

teknologi digital sebagai platform dalam proses keberlangsungan 

kegiatan Umkm.  Penguatan teknologi digital untuk mendukung 

aktivitas ekonomi Umkm. dalam strategi keberlanjutan teknologi 

digital harus menjadi platform utama dalam proses bisnis Umkm. 

Dimana, kedepan diharapkan Umkm dapat menggunakan teknologi 

digital untuk melakukan proses produksi, promosi maupun 

mennetukan pasar potensial bagi produknya. 

 

ii 



ABSTRACT 

 

UMKM are trading businesses that are managed by 

individuals referring to productive economic businesses with the 

criteria set out in the law.  Even in terms of business management, it 

still has a close relationship with the economy of the community at 

various levels.  However, around the beginning of 2020, in Indonesia, 

there was an outbreak of a disease called Covid-19 (Corona Virus).  

The global Covid-19 pandemic has certainly had an impact on the 

economic sector.  Especially for Umkm actors who caused their 

income to drop drastically.  Therefore, the author wants to examine 

the Sustainability Strategy of Umkm in Increasing Their Income 

during the Covid-19 Pandemic at Kangkung Market, Teluk Betung 

Selatan District, Bandar Lampung City.  

This research uses qualitative research methods, data 

collection is done using questionnaires, observation, and 

documentation methods.  The data analysis technique uses 

percentages as the basis for interpretation and description in order to 

make research results.  The results showed that traders at Kangkung 

Market in Bandar Lampung City experienced a slump with a very 

drastic decrease in income, it made traders in Kangkung Market spin 

their minds to maintain their business.  In carrying out a sustainability 

strategy in increasing their income and maintaining their business 

during this Covid-19 pandemic, the Government cooperates with large 

business parties and corporations, both private and government 

(BUMN) to be able to channel funds or organize Corporate Social 

Responsibility (CSR) programs intended for Umkm and the 

Government are developing a modern Umkm business model, by 

building digital technology as a platform in the process of sustaining 

Umkm activities during the Covid-19 pandemic.  Strengthening digital 

technology to support Umkm economic activities in the Kangkung 

market. To maintain their business, Umkm actors apply health 

protocols, manage finances and production financing and carry out 

marketing strategies. 

 

Keywords : UMKM, strategy, Pandemic Covid-19, Income 
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MOTTO 

 

                    

 

Artinya:“Orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya 

perbuatan itu termasuk hal-hal yang di ..utamakan”. (Q.S. 

Asy-Syura : 43) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada gambaran awal dari sebuah penelitian , judul merupakan 

instrument penting sebelum seseorang melakukan penelitian agar 

mendapatkan pemaparan yang jelas serta memudahkan dalam 

memahami skripsi ini maka perlu adanya penegasan arti dan juga 

penjelasan makna dari istilahistilah yang terkait dalam judul kripsi 

ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Analisis Strategi 

Sustainability Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

(Umkm) Dalam Meningkatkan Pendapatan Dimasa Pandemi 

Covid-19 (studi kasus pada Umkm di sekitar pasar kangkung 

kecamatan teluk betung selatan kota Bandar 

lampung)”.Sebelum penulis memaparkan pokok pembahasan dari 

judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. penegasan 

ini dilakukan guna menghindari kesalah pahaman dikalangan 

pembaca serta sebagai proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas. 

1. Analisis merupakan penyelidikan atau proses pencarian jalan 

keluar terhadap suatu peristiwa (karangan, kejadian) yang 

berawal dari dugaan guna mengetahui keadaan yang 

sebenarnya seperti sebab terjadinya.
1
 

2. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan 

dengan plaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi 

sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.
2
 

3. Sustainability adalah keberlanjutan erat kaitannya dengan 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development), 

corporate social responsibility (CSR), dan perencanaan 

jangka panjang (Desai & Chandawarkar, 2015). Isu 

keberlanjutan tidak lepas dari berbagai persoalan lingkungan, 

                                                           
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, 

Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), Hal. 58. 
2
 Muh Abdul Halim, “Teori Ekonomi Makro” (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2018),  Hlm. 98. 

1 



 2 

hingga permasalahan social. Kemunculan isu keberlanjutan 

saat ini menumbuhkan kesadaran terhadap upaya melahirkan 

CSR sebagai bagian dari strategi keberlanjutan bisnis.
3
 

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha 

perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan 

yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008. Umkm merupakan usaha yang productive untuk 

dokembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi 

secara makro dan mikro diindonesia dan mempengaruhi sector 

lain bisa berkembang.
4
 

5. Pendapatan adalah salah satu unsur yang paling utama dari 

pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. 

Pendapatan dapat diartikn sebagai revenue dan dapat juga 

diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan 

sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan 

penghasilan maupun keuntungan.
5
 

6. Pandemi Covid-19 adalah pristiwa penyebaran penyakit 

corona virus disease 2019  di seluruh dunia. Penyakit ini 

disebabkan oleh korona virus jenis baru yang diberi nama 

SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di kota 

wuhan, provinsi hubei, Tiongkok dan ditetapkan sebagai 

pandemic oleh organisasi kesehatan Dunia (WHO).
6
 

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan 

bahwa yang dimakasud dalam judul penelitian ini untuk 

mengetahui usahany  strategi apa yang dilakukan untuk 

meningkatkan pendapatan dan mempertahankan usahanya di masa 

                                                           
3
 Bunga Anisah Harared, Yan Rahadian. “Strategi keberlanjutan 

(Sustainability) pada Rumah Sakit Khusus Mata X”, Jurnal Riset Akuntansi 

dan Keuangan Vol 7 No. 2 2019.Hal. 5. 
4
 Yuli Rahmini Suci,  “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah) di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos , Vol. 6 No. 1 

Januari 2017. Hal. 7. 
5
  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: balai Pustaka, 2008) hal. 185. 
6
World Health Organization 2020 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 



 3 

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini dan dampak apa yang di 

rasakaan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

(UMKM) terhadap perkembangan usahanya. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan-alasan  penulis memilih judul skripsi ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Alasan Objektif 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita semua 

telah terkena musibah dengan munculnya Corona Virus yang 

sudah tersebar diseluruh dunia termasuk Indonesia, Pandemi 

Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak 

terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak 

perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara domestik, 

namun juga terjadi secara global. Di Indonesia, Hal ini 

tentunya juga memiliki dampak yang cukup signifikan 

terhadap pariwisata, sektor perdagangan, industri termasuk 

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada 

saat pandemik tidak sedikit UMKM yang mengalami krisis 

usaha.Oleh karena itu penting bagi pelaku UMKM untuk 

memiliki strategi bertahan sehingga selamat dari krisis akibat 

pandemic Covid-19.Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi yang dapat diterapkan UMKM dalam 

meningkatkan pendapatan dan dapat bertahan di masa 

pandemik. 

2. Alasan Subjektif 

Dari keseluruhan aspek yang akan dibahas dalam skripsi 

ini, maka ada permasalahan yang ingin penulis teliti serta 

mengkaji lebih dalam bagaimana strategi para pelaku Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah dalam meningkatkan pendapatan 

dimasa pandemic covid-19 dan langkah apa yang diambil oleh 

para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 

mengatasi dampak yang dirasakan di masa pandemic. 

Penelitian ini sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis 

pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta 
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didukung lokasi penelitian yang terjangkau dengan tempat 

tinggal penulis 

 

C. Latar Belakang 

Perekonomian adalah salah satu faktor kemajuan suatu 

Negara.Setiap Negara bersaing ketat untuk meningkatkan 

produktivitas perekonomiannya.Perekonomian Indonesia saat ini 

menempati urutan ke 17 di dunia.
7
Di Indonesia sendiri, Usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat 

besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor 

ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat 

hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung 

perekonomian Nasional.UMKM juga merupakan kelompok 

pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan 

telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional 

dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminator 

pertumbuhan ekonomi pasca krisis.
8
 Menurut Data kementrian 

Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah 2019, Jumlah 

UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah 

pelaku usaha di Indonesia. 

Berdasarkan Data tersebut jumlah UMKM di Indonesia 

memiliki jumlah yang terbilang sangat besar.Hal tersebut 

menjadikan peluang bisnis di Indonesia semakin bagus.Pada tahun 

2020 diperkirakan ada lebih dari 65 juta pelaku UMKM di 

Indonesia.Oleh karna itu Peningkatan kontribusi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pendapatan nasional 

harus terus diupayakan. Sebagai sektor yang berperan dalam 

membuka lapangan kerja bagi (96,87%) angkatan kerja di 

Indonesia, UMKM memiliki posisi penting dalam 

keberlangsungan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari 

Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi UMKM pada PDB 

                                                           
7
Http://Lampung.antaranews.Com/Berita/285415/Pemprov-

Lampung-Data-ulang-Pelaku-Umkm./19/12/2016/pukul/02.35Wib.  
8
 Bachtiar Rifai, “Efiektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM)” Jurnal Sosio Humaniora Vol. 3 No. 4, September 2012 

http://lampung.antaranews.com/Berita/285415/Pemprov-Lampung-Data-ulang-Pelaku-Umkm./19/12/2016/pukul/02.35Wib
http://lampung.antaranews.com/Berita/285415/Pemprov-Lampung-Data-ulang-Pelaku-Umkm./19/12/2016/pukul/02.35Wib
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mencapai 60,34% pada 2017. Kontribusi ini pada dasarnya masih 

dapat ditingkatkan, mengingat peran UMKM dalam porsi ekspor 

di Indonesia hanya mencapai 15,7%. Pengalaman pada 1998 dan 

2012  membuktikan bahwa UMKM dapat bertahan dari krisis 

ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif yang dicapai 

UMKM pada saat-saat krisis.
9
 

Namun pada tahun 2019 Sebuah bencana yang menghebohkan 

kita akhir-akhir ini adalah penyebaran virus baru.Menurut 

Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 12 Tahun 2020 

penyebaran virus ini dikategorikan sebagai bencana 

Nonalam.
10

Virus ini muncul pertama kali di China. Menurut 

Dame (2020) Virus Severe Acute Respiratory Syindrome 

Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama 

Virus Corona adalah jenis baru dari Coronavirus. Infeksi 

Viruscorona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 

2019).World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa 

Coronavirus adalah Virus yang dapat menyebabkan penyakit pada 

hewan dan manusia.Pada manusia beberapa Coronavitrus 

menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga 

penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan Timur 

Tengah (MERS) dan sindrom pernafasan Akut Parah (SARS).
11

 

 Virus COVID-19 ini dikatakan sebagai pandemic, hal ini 

didukung oleh World Health Organization (WHO) dalam Putri 

(2020) yang mengatakan pandemic mulai terjadi ketika memenuhi 

tiga kondisi, yaitu munculnya penyakit baru padapopulasi.Agen 

menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit serius. Agen 

menyebar dengan mudah dan berkelanjutan di antara manusia.
12

 

                                                           
9
Gregorius Rio Alfrian, Endang Pitaloka. “Strategi Usaha Mikro 

Kecil Dan Menengah (UMKM) Bertahan Pada kondisi Pandemi Covid-19 Di 

Indonesia”.Jurnal Studi Manajemen, Vol.06 No.02 2020.Hal. 3. 
10

 Keputusan Presiden (KEPPRES) “Penetapan Bencana Nonalam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19).”https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-

2020 
11

World Health organization 2020.Corona Virus. 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. 
12

 Sutrisni, Putri. “Pandemi: Faktor-faktor Penyebab dan Tahapan” 

2020 
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Akibat dari penyebaran Virus COVID-19 yang menular antar 

manusia virus ini sudah menyebar di 216 negara yang 

mengonfirmasi terkena Virus Corona dengan jumlah kasus 

11.591.595 orang yang tersebar dibelahan dunia termasuk 

Indonesia. Pemerintah   Indonesia   sendiri   mengkonfirmasi   

kasus COVID-19  pertama  di  Indonesia pada tanggal 2 Maret 

2020. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19 per Januari 2021, kasus positif COVID-19 di 

Indonesia sudah mencapai angka 917ribu dengan angka 

kesembuhan sebesar 746 ribu dan kematian sebesar 26.282.
13

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu pusat transportasi 

sekaligus penyeberangan perairan antara Pulau Jawa dan Pulau 

Sumatra. Sebagai pusat transportasi penyeberangan perairan, 

Provinsi Lampung tidak lepas dari kasuspenyebaran virus 

COVID-19. Berikut dibawah ini merupakan data penyebaran virus 

COVID-19 di Provinsi Lampung: 

 

Tabel 01 

Data COVID-19 di Provinsi Lampung per Januari 2021 

                                                           
13

 Covid19.go.id 

No Kabupaten/Kota Konfirmasi Sembuh Meninggal 

1.  Tulang Bawang Barat 98 57 4 

2.  Way Kanan 85 63 4 

3.  Lampung Utara 666 539 13 

4.  Lampung Barat 93 71 9 

5.  Pesisir Barat 106 92 1 

6.  Tanggamus 423 343 18 

7.  Pringsewu 222 154 8 

8.  Pesawaran 327 244 15 

9.  Bandar Lampung 3.184 2.304 222 

10.  Lampung Selatan 468 361 21 

11.  Metro 359 202 19 
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Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2021
14

 

 

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota 

Bandar Lampung.Kota Bandar Lampung merupakan pintu 

gerbang utama pulau Sumatra. Yang memiliki andil penting dalam 

jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistic dari 

jawa maupun sebaliknya, selain itu kota Bandar Lampung juga 

pusat jasa, perdagangan, dan prekonomian di Provinsi Lampung, 

hal ini yang mengakibatkan Kota Bandar Lampung Memiliki 

kasus Positif COVID-19 tertinggi di Provinsi Lampung. Sebagai 

salah satu Kota dengan kasus penyebaran Virus Tertinggi di 

Provinsi Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung 

menerapkan beberapa Langkah Untuk Mengurangi Kasus 

penyebaran Virus COVID-19 seperti menganjurkan 

masyarakatnya untuk tetap berada Dirumah, menerapkan Social 

Distancing (pembatasan social), Pemberlakuan Pembatasan Sosial 

Bersekala Besar (PSBB) dan melakukan aktivitas-aktivitas yang 

mengundang banyak orang dilakukan secara Online/daring, 

namun dibalik kebijakan pemerintah untuk mengurangi 

penyebaran Virus. 

Pandemi Covid 19 memiliki dampak yang besar terutama 

terhadap keberlangsungan pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). Banyaknya pelaku UMKM mengaku sudah 

mengalami dampak negative Covid 19 dalam proses bisnisnya. 

Didapati pula diantaranya mengalami dampak penurunan 

penjualan dan mengalami ketidak pastian dalam memperoleh 

akses dana darurat sehingga kebanyakan Pelaku Usaha Mikro 

                                                           
14

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung per November 2020 

12.  Lampung Timur 332 223 15 

13.  Lampung Tengah 1.057 765 42 

14.  Tulang Bawang 79 69 4 

15.  Mesuji 54 46 1 

 Jumlah 7363 5533 396 
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Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan 

pendapatannya yang sangat drastic.
15

 

Hal tersebut terbukti bahwa banyaknya Umkm yang 

terdampak pandemic Covid-19 mendaftarkan dirinya ke Dinas 

Koperasi dan Umkm Provinsi Lampung untuk mendapatkan 

bantuan dari pemerintah (bansos) berupa bantuan tambahan modal 

usaha. Berikut data Umkm di provinsi lampung yang terkena 

dampak pandemic Covid-19: 

Tabel. 02 

Umkm yang terdampak pandemic Covid-19 di Provinsi 

Lampung 

No. Kabupaten/kota Jumlah 

UMKM 

1 Bandar Lampung 9.026 

2 Tulang Bawang 231 

3 Tulang Bawang 

Barat 

1.825 

4 Lampung Utara 18.326 

5 Pesawaran 5.715 

6 Lampung Selatan 1.854 

7 Way Kanan 1.257 

8 Mesuji 5.540 

9 Pesisir Barat 6.465 

10 Lampung Tengah 4.316 

11 Metro 3.758 

12 Lampung Barat 3.823 

13 Lampung Timur 17.365 

14 Pringsewu 3.742 

15 Tanggamus 11.189 

 Sumber: Dinas Koperasi dan Ukm Provinsi Lampung 

Menurut data Dinas Koperasi dan Ukm Provinsi Lampung 

diatas tercatat sebanyak 94.432 pelaku Umkm di provinsi 

                                                           
15

 Alex Sarmigi, “Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap 

perkembangan Umkm Dikabupaten Krinci”. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 

Islam Universitas IAIN, Vol 1(1) Tahun 2020.Hal. 3. 
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Lampung telah mendaftarkan dirinya untuk memperoleh bantuan 

dari pemerintah berupa modal usaha, Banpres Produktif Usaha 

Mikro atau BPUM. Pemerintah memberikan bantuan senilai 2,4 

juta untuk menjaga keberlangsungan Umkm di masa pandemic 

Covid-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka 

pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku UMKM 

khususnya di bidang usaha mikro, dimana bantuan ini diberikan 

untuk menjadi modal usaha bagi pelaku usaha mikro dan juga 

sebagai bentuk apresiasi serta membangkitkan kembali semangat 

para pelaku usaha mikro agar mereka tidak putus asa dalam 

mencari nafkah. 

Kota Bandar Lampung salah satu kota yang kasus tertinggi 

penyebaran virus Corona sehingga banyaknya Umkm yang 

terkena dampak negative dari pandemic Covid-19. Khususnya 

pelaku Umkm yang ada di Pasar Kangkung di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan Kota Bandar Lampung yang terkena dampak dari 

Covid-19. Pembeli yang biasanya membeli berbagai macam 

kebutuhan sehari-hari di pasar Kangkung merasa enggan untuk 

keluar rumah karna semakin hari kasus Positif Covid-9 di Kota 

Bandar Lampung terus bertambah.Akibatnya banyak pedagang 

yang mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis 

dikarenakan jumlah pengunjung pasar yang berkurang.Sebelum 

adanya pandemic Covid-19 banyak pembeli dari berbagai 

Kecamatan yang datang untuk belanja di Pasar Kangkung, namun 

berkurang karena kebijakan protocol yang diterapkan pemerintah 

untuk mengurangi kasus penyebaran virus Covid-19 di Bandar 

Lampung. Berikut adalah jumlah pedagang setelah munculnya 

Pandemi Covid-19 disajikan dalam table berikut: 

Tabel 03 

Data Jumlah Pedagang di Pasar Kangkung Kota Bandar 

Lampung Tahun 2020. 

 

Lantai 

Atas 

Jenis Dagangan Jumlah 
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Amparan Sayur-sayuran, buah-

buahan, ayam, ikan, daging 

(ayam, sapi, ikan), tahu, 

tempe, bumbu masakan, 

cabe dan kebutuhan. 

199 

 

Lantai 

Bawah Jenis Dagangan Jumlah 

Toko dan 

Kios 

Pakaian, sepatu dan Kosmetik 35 

Alat-alat rumah tangga dan sembako 38 

Makanan, kue, makanan ringan, dan 

buah-buahan 40 

Pedagang ayam, dan kelapa parut 35 

Total 347 

Sumber: Kantor UPT PasarTradisional Kangkung Tahun 2020 

 

Pedagang di Pasar Kangkung Kota Bandar Lampung 

berjumlah 347 pedagang dengan berbagai jenis dagangan yang 

berbeda.Dampak dari munculnya pandemic Covid-19 ini 

membuat para pelaku Umkm yang ada di pasar Kangkung 

mengalami keterpurukan karna sepinya pengunjung di pasar 

membuat jumlah pembeli berkurang derastis sehingga pendapatan 

mereka pun berkurang. Oleh karna itu penulis tertarik untuk 

mengkaji upaya apa atau strategi apa yang dilakukan oleh para 

pedagang yang ada di pasar Kangkung Kota Bandar Lampung 

dalam bertahan di masa pandemic Covid-19 saat ini dengan 

mengangkat Judul “ANALISIS STRATEGI SUSTAINABILITY 

PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DIMASA 

PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Sekitar Pasar Kangkung 

Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung)”. 

 

D. Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan penulis bahas 

dalam skripsi ini dan agar penelitian ini dapat dikerjaan secara 
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focus, maka perlu adanya focus penelitian serta batasan-batasan 

masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dimaksud untuk mengamati serta menganalisa 

strategi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 

meningkatkan pendapatannya dimasa Pandemic Covid-19 ini, 

sebagaimana yang kita ketahui dampak dari pandemic Covid-

19 ini sangat dirasakan oleh para pelaku Umkm yang 

mengakibatkan berkurangnya pengunjung pasar sehingga 

menyebabkan pendapatan yang menurun. 

2. Responden pada penelitian ini adalah para pelaku Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah yang terkena dampak dari 

Pandemic Covid-19 yang ada di pasar Kangkung Kecamatan 

Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sud ah penulis 

uraikan diatas maka penulis membuat rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Strategi Sustainability pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) di Pasar Kangkung Kecamatan 

Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampungdalam 

meningkatkan pendapatan dimasa Pandemic Covid-19? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi islam pada Strategi 

Sustainability pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah 

(UMKM) di pasar kangkung kecamatan Teluk Betung Selatan 

Kota Bandar Lampung di masa Pandemi Covid-19? 

 

F. Tujuan Masalah 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Sustainability pelaku 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam 

meningkatkan pendapatan dimasa Pandemic Covid-19 di 

pasar kangkung kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar 

Lampung. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam pada 

Strategi Sustainability pelaku Usaha Mikro kecil dan 

Menengah (UMKM) di pasar kangkung kecamatan Teluk 

Betung Selatan Kota Bandar Lampungdi masa Pandemi 

Covid-19. 

 

G. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung, adapun manfaat-manfaat tersebut adalah: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi 

pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

2. Menambah kajian ilmu pengetahuan dan trefrensi bagi 

penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan 

materi ekonomi dan kebencanaan khususnya dengan bencana 

non alam berupa virus yang dapat mempengaruhi kondisi para 

pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) disuatu 

wilayah terutama yang menyakut kondisi, pendapatan 

penjualan dan pengeluaran serta dapat digunakan sebagai 

refrensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis. 

3. Sebagai bahan evaluasi, saran dan pertimbangan pemerintah 

Kota Bandar Lampung serta instansi terkait dalam menangani 

penyebaran Covid-19 di pasar-pasar maupun masyarakat 

sekitar pasar secara komprennensif dan juga dalam 

merumuskan masalah kebijakan yang terkait dengan virus 

Covid-19 dikemudian hari karena hasil penelitian ini dapat 

diketahui sejau mana dampak yang ditimbulkan oleh 

pandemic Covid-19 terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah di daerah penelitian. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka merupakan hasil-hasil yang telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian 

yang kan dilakukan. Peneliti terdahulu dapat berfungsi sebagai 

bahan acuan penelitian sekarang ataupun yang akan dilakukan, 
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karena peneliti terdahulu dapat mempermudah peneliti 

selanjutnya. Dalam beberapa penelitian sebelumnya terdapat 

bebetrapa skripsi yang topiknya sama, namun terdapat persamaan 

dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Dan hal ini dapat kita 

lihat dari penjelasan dibawah ini: 

1. Gregorius Rio Alfrian, Endang Pitaloka (2020). Dalam 

Jurnalnya yang berjudul: “Strategi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) Bertahan Pada Kondisi Pandemik 

Covid-19 Di Indonesia” Mengemukakan bahwa: Pandemik 

COVID-19 yang terjadi di Indonesia memang berdampak 

pada perekonomian Indonesia terutama terhadap UMKM. 

Pembatasan-pembatsan sosial yang dilakukan guna mencegah 

penyebaran juga membuat pelaku usaha konvensional atau 

UMKM harus beradaptasi terhadap keadaan yang sedang 

terjadi. Ada pula 5 strategi yang sudah di teliti dari 10 jurnal 

guna untuk mencegah atau menyelamatkan UMKM yang ada 

pada kondisi pandemic sekarang ini, berikut 5 strategi 

UMKM untuk bertahan yaitu: Pertama, Mempelajari tentang 

digital marketing seperti membuat media promosi melalui 

media social. Kedua, Memperkuat Sumber daya manusia 

dengan cara menanamkan pembelajara mengenai era 

globalisasi dan teknologi. Ketiga, Inovasi kreatif untuk 

membuat konsumen tertarik membeli suatu produk pada masa 

pandemic 

Keempat Meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan 

lebih detail dan menjamin kebersihan dan keamanan produk. 

Dan terakhir, Kebijakan pemerintah terhadap UMKM/ 

bantuan dari pemerintah seperti memberikan bantuan sosial 

atau bantuan dana agar UMKM tetap berjalan. Dengan 5 

strategi yang sudah disimpulkan dari 10 jurnal, maka UMKM 

harus mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah 

maupun pelaku usaha itu sendiri, karena pada saat keadaan 

pandemik sekarang ini beberapa UMKM berusaha untuk 
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mengembangkan usahanya dan beradaptasi kembali demi 

menghidupkan kembali perekonomian Indonesia.
16

 

2. Wan Laura Hardilawati (2020), Dalam jurnalnya yang 

berjudul “ Strategi Berttahan UMKM di Tengah Pnsemi 

Covid-19” mengemukakan bahwa: Pandemic covid-19 yang 

terjadi di Indonesia berdampak pada ketidakstabilan dalam 

perekonomian terutama pada UMKM.Pelaku UMKM ini 

merasakan dampak langsung berupa penurunan omset 

penjualan dikarenakan adanya himbauan pemerintah dan 

penerapan PSBB yang menghimbau masyarakat untuk tetap 

dirumah sehingga cukup banyak UMKM yang harus berenti 

beroperasi untuk sementara waktu.Untuk itu pelaku UMKM 

harus memiliki strategi untuk dapat bertahan di tengah 

pandemik ini dan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri 

terhadap kondisi yang terjadi.  

Ada beberapa strategi bertahan yang di 

rekomendasikan yang dapat di lakukan UMKM untuk dapat 

mempertahankan bisnisnya, yaitu (1) melakukan penjualan 

melalui e-commerce karena masyarakat sekarang banyak 

beralih ke belanja online. (2) Melakukan pemasaran produk 

dengan memanfaatkan teknologi digital (digital marketing) 

untuk dapat menjangkau lebih banyak konsumen. (3) 

melakukan perbaikan kualitas produk dan kualitas serta jenis 

layanan. (4). Melakukan pemasaran hubungan pelanggan 

(customer relationship marketing) untuk menciptakan 

kepercayaan konsumen dan menumbuhkan loyalitas 

pelanggan.
17

 

3. Fiasco Darung, Vivy Kristinae (2020). Dalam jurrnalnya yang 

berjudul “Arsitektur Strategi Bisnis Dalam Meningkatkan 

Kesejahteran UKM Makanan Kecil Pada Masa Covid-19 Di 

Kalimantan Tengah” Mengemukakan bahwa: Berdasarkan 

                                                           
16

gregorius Rio Alfrian, Endang Petaloka. “Strategi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah {UMKM) Bertahan Pada Kondisi Pandemik Covid-19 

Diindonesia” Jurnal Vol. 06 No. 2 (2020) hal. 144. 
17

Wan Laura Hardilawati, “Strategi Bertahan UMKM di Tengah 

Pandemi Covid-19”.Jurnal Akuntansi & Ekonomi Vol. 10 No. 1, Juni 2020, 

hal. 96. 
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hasil analisis penelitian secara kualitatif, maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor lingkungan bisnis dapat 

mempengaruhi kesejahteraan UKM makanan ringan di Kal-

Teng. Sistem arsitektur strategi bisnis yang berdasarkan 

orientasi pasar berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 

UKM dari parameter pendapatan, penjualan dan pelanggan 

yang meningkat. Pelaku UKM telah mempertimbangkan 

perubahan dengan analisa pasar yang baik untuk 

meningkatkan parameter kesejahteraan UKM. Selanjutnya 

kegiatan inovasi yang produktif dan secara perspektif dalam 

arsitektur strategi bisnis sangat signifikan dan positif dapat 

mendorong kesejateraan UKM makanan ringan di Kal-Teng.
18

 

4. Eddy Suandi Hamid, Sri Susilo (2011). Dalam jurnalnya yang 

berjudul ”Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan 

Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” 

Mengemukakan bahwa: Dari hasil survei diperoleh beberapa 

masalah yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi DIY, antara 

lain: (1) Pemasaran; (2) Modal dan pendanaan; (3) Inovasi 

dan pemanfaatan teknologi informasi; (4) Pemakaian bahan 

baku; (5) Peralatan produksi; (6) Penyerapan dan 

pemberdayaan tenaga kerja; (7) Rencana pengembangan 

usaha; dan (8) Kesiapan menghadapitantangan lingkungan 

eksternal. Berkaitan dengan berbagai masalah yang dihadapai 

UMKM, maka diperlukan strategi untuk mengatasinya. Untuk 

mengembangankan UMKM tentu saja tidak hanya dibebankan 

pada UMKM sendiri namun harus memperoleh dukungan 

seluruh stake-holders. Dukungan termaksud diharapkan 

datang dari asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan atau 

dinas/instansi terkait di lingkungan pemerintah 

kabupaten/kota dan Prosvinsi. Di samping itu diperlukan 

kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan 

UMKM. Pengembangan UMKM di DI Yogyakarta pada 
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 Fiasco Darung, Vivy Kristinae. “Strategi Bisnis Dalam 
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dasarnya adalah percepatan transformasi UMKM dari fase 

formasi menuju fase stabilisasi. Dalam rangka pengembangan 

UMKM tersebut, maka direkomendasikan berbagai kebijakan 

dan strategi meliputi: (1) Berbagai pelatihan dalam 

pengembangan produk yang lebih variatif dan beorientasi 

kualitas dengan berbasis sumber daya lokal; (2) Dukungan 

pemerintah pada pengembangan proses produksi dengan 

revitalisasi mesin dan peralatan yang lebih modern; (3) 

Pengembangan produk yang berdaya saing tinggi dengan 

muatan ciri khas local; (4) Kebijakan kredit oleh perbankan 

dengan bunga lebih murah dan proses lebih sederhana 

sehingga akan mendukung percepatan proses revitalisasi 

proses produksi; (5) Peningkatan kualitas infrastruktur fisik 

maupun nonfisik untuk menurunkan biaya distribusi sehingga 

produk UMKM akan memiliki daya saing lebih tinggi; (6) 

Dukungan kebijakan pengembangan promosi ke pasar ekspor 

maupun domestik dengan berbagai media yang lebih modern 

dan bervariatif.
19

 

5. Heri Kurniawansyah, Amrual, M Salahudin, Muslim, Sri 

Nurhidayati (2020) Dalam jurnalnya yang berjudul ”Konsep 

Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi 

Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia” 

Mengemukakan bahwa: Orientasi terhadap fleksibilitas 

ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini bisa dilakukan 

manakala pemerintah secara sistematis dan konsisten 

melaksanaan tiga konsep kebijakan trategis yaitu kebijakan 

alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi. Tiga 

kebijakan tersebut harus ditopang dengan formulasi dan 

strategi kongkrit yang sesuai dengan kondisi empirisnya. 

Pelatihan online tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi 

yang dihadapi oleh masyarakat di tengah pandemi ini, 
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melainkan dengan implementasi kebijakan yang kongkrit 

melalui 3 konsep kebijakan tersebut.
20

 

 

I. Metode Penelitian 

 Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam 

usaha menyusun skripsi ini digunakan cara berfikir dalam rangka 

membahas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar 

penelitian ini dapat terlaksan secara objektif ilmiah dan mencapai 

hasil yang optimal. Untuk itu dapat diperhatikan beberapa hal 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Untuk jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kasus dan penelitian lapangan.Penelitian ini 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan 

sesuatu unit social, individu, kelompok, lembaga, atau 

masyarakat.
21

Penelitian lapangan dilakukan dengan 

menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan 

yang berkenan dengan para Pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) atau pedagang yang berada di 

Pasar Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota 

Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

 Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan 

pendekatan Kualitatif yaitu penelitian yang masih bersifat 

sementara dan akan berkembang atau berganti setelah 

peneliti berada di lapangan.
22

 Yang dimaksud dengan 
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Heri Kurniawansyah, Amrual, M Salahudin, Muslim, Sri 

Nurhidayati, “Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas 

Ekonomi Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia” Jurnal Ilmu 
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12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal.47. 
22

 Margono, “Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet ke IV, 

(Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), Hal. 35. 
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penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis dan 

uraian dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 

Dengan kata lain deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 

untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisis dan menginterprestasi. Dengan demikian 

penelitian ini akan mendeskripsikan secara detail 

mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh para 

pelaku Usaha Mikro Keil dan Menengah atau Pedagang 

yang ada di di Pasar Kangkung dalam meningkatkan 

pendapatannya dan bertahan di masa Pandemi Covid-19 

ini. 

 

2. Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data dalam bentuk Variabel atau 

kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik pelaku 

yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam 

hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenan 

dengan variable yang di teliti.
23

Hal ini, data primer yang 

diproleh peneliti bersumber dari Pelaku Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah atau Pedagang yang di wawancarai 

secara langsung di Pasar Kangkung Kecamatan Teluk 

Betung Selatan Kota Bandar Lampung.Data ini 

merupakan data utama yang penulis gunakan untuk 

mencari informasi mengenai Strategi Sustainability pada 

Pelaku Umkm di Pasar Kangkung dalam meningkatkan 

pendapatannya di masa Pandemi Covid-19 saat ini. 

b. Data Skunder 

 Data skunder adalah data yang terlebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi 

                                                           
23

 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2013), hal. 22. 
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diluar dari penelitian sendiri walaupun yang dikumpulkan 

itu sesungguhnya data asli.Sumber data skunder dalam 

penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat 

memberikan data pendukung seperti buku, dokumen, 

maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan 

dengan penelitian.
24

Data yang di peroleh dari lembaga 

maupun instasi yaitu dari monografi Kelurahan Kangkung 

Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. 

 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
25

Populasi bukan sekedar 

jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 

subjek atau ojek itu. Adapun Populasi dalam penelitian ini 

adalah para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) atau pedaagang yang berada di Pasar Kangkung 

Kecamatan Teluk Bandar Lampung, akan diperinci pada 

table dibawah ini: 

 

 

Tabel 03 

jumlah jenis pedagang yang di ambil sebagai populasi 

penelitian: 

 

Jenis Dagangan Jumlah 

Ampa

ran 

Sayur-sayuran, buah-buahan, ayam, ikan, 

daging (ayam, sapi, ikan), tahu, tempe, 

bumbu masakan, cabe dan kebutuhan. 199 
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25
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Toko 

dan 

Kios 

 Pakaian, sepatu dan Kosmetik 35 

 Alat-alat rumah tangga dan sembako 38 

 Makanan, kue, makanan ringan, dan buah-

buahan 40 

 Pedagang ayam, dan kelapa parut 35 

Total 347 

 Sumber: Kantor UPT pasar Tradisional Kangkung Tahun 2020 

 

b. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.
26

 Tujuan penentuan 

sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai 

objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian 

dari populasi, suatu redaksi terdapat jumlah objek peneliti. 

Tujuan lain dari penentuan sampel ialah untuk 

menemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi 

dan untuk menarik generslisasi dari hasil 

penyelidikan.
27

Jadi yang dimaksut dengan sampel adalah 

wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. Sampel 

ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya 

akan di ukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan 

adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih 

mudah dan sederhana. 

 Menurut Suharsimi Arikunto sebagai pemikir apabila 

subjeknya kurang dari 100 maka baik diambil keseluruhan 

dari populasinya, sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi, jika subjeknya lebih dari 100 maka 

diambil antara 10%-15% atau 20%-25%.
28

 Karena 

populasi dalam penelitian berjumlah 347 pelaku Umkm 

atau pedagang yang ada di pasar kangkung, sehingga 
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ditetapkan jumlah sampel sebesar 10%, yaitu dengan 

perhitungan 347 x 10% = 34.7 dan dibulatkan menjadi 34 

pelaku Umkm atau pedagang yang ada di Pasar Kangkung 

Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan 

data baik Primer maupun Skunder dilakukan dengan suatu 

penelitian secara seksama, yaitu dengan cara: 

a. Observasi 

 Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan 

secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena-

fenomena social dengan gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan.Obeservasi sebagai alat 

pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan secara 

spontan dan dapat pula dengan daftar isian yang telah 

disiapkan sebelumnya.Selanjutnya data yang telah 

dikumpulkan diolah dan di analisis secara deskriptif 

kualitatif yakni dengan menyajikan data secara terprinci 

kemudian melakukan interpretasi teoritis sehingga 

mendapatkan gambaran suatu penjelasan dan kesimpulan 

yang memadai.
29

 

 Dengan menggunakan metode ini, peneliti berusaha 

untuk mengamati permasalah-permasalahan yang 

berkaitan dengan kondisi para Pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah di masa Pandemi Covid-19 yang terjadi 

saat ini, peneliti mengamati bagaimana Kemampuan para 

pelaku Umkm yang berada di pasar Kangkung Kecamatan 

Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung untuk 

mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai jangka 

panjang serta bisa konsisten dan stabil meningkatkan 

perfoma bisnisya dimasa pandemic Covid-19 ini, dan 
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strategi apa yang dilakukan para Pelaku Umkm untuk 

meningkatkan pendapatannya di masa Pandemi Covid-19. 

b. Wawancara 

 wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan 

data yang digunakan penulis guna mendapatkan data 

berupa keterangan lisan, semacam percakapan yang 

bertujuan memperoleh informasi.
30

 Menurut Yunus 

(2010) agar  wawancara efektif, maka terdapat beberapa 

tatapan yang harus dilalui seperti pengenalan diri, 

menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi 

wawancara serta mengajukan pertanyaan. Teknik 

wawancara yang diarahkan pada suatu masalah yang 

menjadi pusat penelitian akan menghasilkan infortmasi 

secara langsung dan mendalam sebagai data primer. 

Wawancra mendalam sebagai data primer.Wawancara 

mendalam ini dilakukan dengan infirman yang dianggap 

memiliki criteria yang cukup dari yang sudah ditentukan. 

 Disini peneliti mengadakan wawancara kepada para 

pedagang, konsumen, dan instansi terkait dengan pasar 

traditional tersebut mengenai  kondisi para Pelaku Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah di masa Pandemi Covid-19 

dan juga Kemampuan para pelaku Umkm yang berada di 

pasar Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota 

Bandar Lampung untuk mencapai tujuan bisnis dan 

meningkatkan nilai jangka panjang serta bisa konsisten 

dan stabil meningkatkan perfoma bisnisya dimasa 

pandemic Covid-19 ini, strategi apa yang dilakukan para 

Pelaku Umkm untuk meningkatkan pendapatannya di 

masa Pandemi Covid-19. 

c. Kuesioner 

 Kuesioner merupakan sebuah metode pengumpulan 

informasi dengan memberikan pertanyaan baik secara 

                                                           
30

Ibid, hal.70. 



 23 

terbuka maupun tertutup kepada responden.
31

Kuesioner 

pada penelitian ini menggunakan skala pengukuran 

Guttman yaitu apabila peneliti ingin mendapatkan 

jawaban yang tegas terhadap suatu masalah yang 

ditanyakan seperti “ya” atau “tidak”.Apabila capaian hasil 

kuesioner mencapai dibawah 50% maka objek dinyatakn 

kurang efektif.Sedangkan jika hasil capaian kuesioner 

berada diatas 50%-100% maka dapat dikatakan bahwa 

objek yang diteliti mendekati efektif atau efektif.Untuk 

penilaian jawaban positif diberi skor 1 dan negatif diberi 

skor 0. 

d. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan sebuah metode pencarian 

data mengenai catatan, dokumen, transkip, buku-buku, 

surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-

agenda. Data-data tersebut bersifat tidak terbatas pada 

ruang dan waktu.Dengan adanya dokumentasi diharapkan 

dapat memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait 

dengan strategi yang dilakukan para pelaku Usaha Mikro 

Kecil dan Menengan (UMKM) dalam meningkatkan 

pendapatan dimasa Pandemi Covid-19 saat ini. 

 

5. Metode Pengolahan Data 

 Data yang sebelumnya sudah dikumpulkan emudian 

diolah, yang dimkasud dengan pengolahan data yaitu dengan 

menimbang, menyaring, mengatur serta 

mengklasifikasikan.Menimbang serta menyaring data 

merupakan kegiatan yang dilakukan dengan benar-benar 

memilih secara hati-hati sebuah data yang trelavan, tepat serta 

berkaitan sesuai dengan masalah yang tengah 

diteliti.Mengatur serta mengklasifikasikan biasa disebut juga 

dengan menggilongkan, menyusun menurut sebuah aturan 
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tertentu.
32

 Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing), merupakankegiatan 

mengoreksi kembali data-data yang terkumpul apakah 

sudah cukup lengkap, benart dan sesuai atau relavan 

dengan masalah. 

b. Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau 

tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak 

cipta, atau urutan rumusan masalah. 

c. Rekomendasi data (reconstructing), merupakan kegiatan 

menyusun dat secara teratur dan berulang, sehingga 

mudah dimengerti. 

d. Sistematisasi data (systematizing), yaitu mendapatkan data 

menurut ktrangka sistematika bahasan berdasarkan pada 

urutan masalah.
33

 

 

6. Metode Analisa Data 

 Pada dasarnya proses menganalisis data dapat dimulai 

dari proses menelaah data secara keseluruhan yang 

sebelumnya sudah disediakan dari berbagai macam sumber, 

baik itu pengamatan, wawancara ataupun catatan apangann 

data yang lainnya.
34

 

 Analisa data dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dimana mendiskripsikan atau 

menggambarkan tentang masalah yang ada, kemudian 

menganalisanya dan dilakukan sebelum memasuki 

lapangan.Analisis data ini menjadi salah satu pegangan dalam 

penelitian. 
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 Metode ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan 

menggambarkan dan menjelaskan secara jelas tentang kondisi 

para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di masa 

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, dan bagaimana 

Kemampuan para pelaku Umkm yang berada di pasar 

Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar 

Lampung untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan 

nilai jangka panjang serta bisa konsisten dan stabil 

meningkatkan perfoma bisnisya dimasa pandemic Covid-19 

ini, lalu strategi apa yang dilakukan para Pelaku Umkm untuk 

meningkatkan pendapatannya di masa Pandemi Covid-19. 

data hasil analisis menggunakan angka-angka, dan 

dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan 

observasi dirangkung, dipilih hal-hal yang pokok serta 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data 

disajikan dan langkah berikutnya data dianalisis dan dapat 

ditarik kesimpulannya. 

 

J. Krangka Berfikir 

Untuk memudahkan kegiatan yang akan dilakukan serta 

memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini 

adalah krangka berfikir yang sistematis. 
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Gambar 01 
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Analisis strategi sustainability pelaku Umkm dalam 

meningkatkan pendapatan di masa pandemi Covid-19 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Strategi 

1. Pengertian Strategi 

     Menurut David fred, strategi (strategies) adalah alat untuk 

mencapai tujuan jangka panjang (long-term objectives). 

Strategi bisnis yang mencakup ekspansi geografis, 

disversifikasi, akuisis, pengembangan produk, penetrasi pasar, 

pengangguran, pengurangan, divestasi, likuidasi, daan joint 

venture.Strategi ini adalah tindakan potensial yang 

membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber 

daya perusahaan dengan jumlah yang besar. Sedangkan 

menurut Marrus mendefinisikan strategi sebagai suatu proses 

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfolus pada 

tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu 

cara dan upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam 

upaya mencapai suatu tujuan, setiap perusahaan selalu 

dihadapkan dengan lingkungan yang selalu berubah 

ubah.Oleh sebab itu kepekaan terhadap perubahan lingkungan 

serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

perlu dimiliki oleh setiap perusahaan.
35

 

2. Jenis-jenis Strategi 

a. Strategi Integrasi 

Integrasi kedepan, integrasi kebelakang, dan integrasi 

horizontal terkadang mengacu pada strategi integrasi 

vertical. Strategi ini yaitu yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan meningkatkan control serta melakukan 

pengawasan yang lebih terhadaap distributor, pemasok, 

dan para pesaingnya. 

b. Strategi Intensif 

Penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan 

produkmengacu sebagai strategi intensif karna mereka 
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mensyaratkan usaha intensif jika posisi bersaing 

perusahaan dengan produk yang ada ingin 

dikembangakan.Strategi ini memerlukan usaha tyang 

intensif untuk meningkatkan posisi persaingaan 

perusahaan melalui produk yang ada. 

c. Strategi Disversifikasi 

     Ada dua strategi disversifikasi yaitu disversifikasi 

terkait dan disversifikasi tidak terkaitbisnis dikatakan 

terkait ketika rantai nilai mereka memilikikecocokan 

dengan strategi antar bisnis sedangkan bisnis dikatakan 

tidak terkaait ketika rantai nilai mereka sama, sehingga 

tidak aada kecocokan dengan strategi antar bisnis yang 

terjaadi. Strategi ini dimaksut untuk menaambah produk 

baru pada bisnis yang sudah ada aatau memulaai usaha 

baru dengan konsep yang sama untuk meningkatkan laba 

perusahaan. 

d. Strategi Divensif 

Sebagai taambahan untuk strategi integrative, intensif dan 

diversifikaasi, organisasi dapat melakukan pengurangan, 

pelepasan, atau likudasi.Strategi ini dimaksutkan agar 

perusahaan melakukan tindakan penyelamatan agatr 

terlepas dari kerugian yang besar yang pada akhirnya 

mengalami kebangkrutan. 

e. Strategi Generik Michael porter 

     Porter mengemukakan bahwa untuk membantu 

organisasi memproleh keunggulan kompetitif dapat 

menggunakan tiga landasan strategi dimana ketiganya 

merupakan strategi umum yaitu: 

a. Startegi Keunggulan Biaya 

Strategi yang menekankan pada pembuatan produk 

standar biaya perunit sangat rendah untuk konsumen 

yang sangat peka terhadap perubahan harga.Dalam 

penerapannya, strategi keunggulan biaya umumnya 

harus dilakukan bersama dengan diverensiasi. 

b. Strategi difrensiasi 
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Merupakan strategi dengan tujuan membuat produk 

dan menyediakan jaasa yang dianggap unik dan 

ditujukan kepada konsumen yang relative tidak terlalu 

peduli terhadap perubahan perubahan harga tyang 

dilakukan oleh suatu perusahaan. 

c. Strategi focus 

Merupakan strategi yang menekankan pada 

pembuatan produk dan penyediaan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan para kelompok kecil 

konsumen.Organisasi yang menerapkan strategi ini 

dapat memusatkan perhatian pada kelompok 

pelanggan, pasar geografis dan sigmen ini pada 

produk tertentu.
36

 

3. Strategi bisnis dalam perspektif Ekonomi islam 

Sejak zaman Rasulullah SAW umat Islam telah 

menggeluti dunia bisnis dan berhasil.Banyak diantara para 

sahabat yang menjadi pengusaha besar dan mengembangkan 

jaringan bisnisnya melewati batas teritorial Mekkah ataupun 

Madinah.Dengan berlandaskan ekonomi syariah dan nilai-

nilai keislaman, mereka membangun kehidupan bisnisnya.Tak 

terkecuali dalam hal transaksi dan hubungan perdagangan, 

dalam hal manajemen perusahaan pun mereka berpedoman 

pada nilai-nilai keislaman.Demikian juga dalam seluruh 

pengambilan keputusan bisnisnya, pengembangan sangat 

diperlukan guna mencapai tujuan bisnis.
37

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pengembangan adalah proses, cara, perbuatan 

mengembangkan.
38

Sedangkan bisnis diartikan sebagai usaha 

dagang, pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling 

menguntungkan atau memberi manfaat.Menurut Hughes dan 
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Kapoor, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang 

terorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang 

dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat.
39

 

Strategi bisnis yang dijalankan Rasulullah saw. Meliputi 

yaitu : 

a. Strategi operasi 

Strategi operasi merupakan strategi untuk mengubah 

masukan (bahan baku, bahan pendukung, mesin manusia) 

menjadi keluaran yang bernilai. Strategi operasi harus 

dikoordinasi dengan strategi pemasaran, strategi sumber 

daya manusia dan strategi keuangan Strategi operasi 

berkait dengan fasilitas dan peralatan, sumberdaya dan 

perencanaan dan pengendalian operasi. 

b. Strategi sumber daya manusia 

Strategi pengembangan sumberdaya manusia yang 

Muhammad s.a.w. meliputi merencanakan dan menarik 

sumberdaya manusia yang berkualitas, mengembangkan 

sumberdaya manusia agar berkualitas, menilai kinerja 

sumberdaya manusia, memberikan motivasi dan 

memelihara sumberdaya manusia yang berkualitas. 

c. Strategi keuangan 

Strategi keuangan Nabi Muhammad s.a.w. bertujuan 

pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk mendukung 

bisnis, baik jangka panjang maupun jangka 

pendek.Strategi keuangan ini mencakup penghapusan 

riba, spekulasi (gharar) dan perjudian (maisir) dalam 

semua transaksi, peningkatan kekayaan dan pemerataan 

distribusi pendapatan serta pencapaian masyarakat yang 

sejahtera dibawah perlindungan Allah SWT.Prinsip 

transaksi bisnis tersebut meliputi prinsip bagi hasil, 

prinsip jual beli, prinsip kepercayaan, prinsip sewa dan 

prinsip kebajikan. 
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d. Strategi pemasaran 

Strategi pemasaran meliputi segmentasi pasar dan 

pembidikan pasar, strategi produk, strategi harga, strategi 

tempat dan strategi promosi. Pasar yang menonjol pada 

masa Nabi Muhammad saw adalah pasar konsumen. 

Untuk pemasaran produk konsumen, variabel segmentasi 

utama adalah segmentasi geografis, segmentasi 

demografis, segmentasi psikografi, segmentasi perilaku 

dan segmentasi manfaat. 

e. Strategi promosi 

Promosi yang dilakukan Rasulullah s.a.w. lebih 

menekankan pada hubungan dengan pelanggan meliputi 

berpenampilan menawan, membangun relasi, 

mengutamakan keberkahan, memahami pelanggan, 

mendapatkan kepercayaan, memberikan pelayanan hebat, 

berkomunikasi, menjalin hubungan yang bersifat pribadi, 

tanggap terhadap permasalahan, menciptakan perasaan 

satu komunitas, berintegrasi, menciptakan keterlibatan 

dan menawarkan pilihan. Ekonomi Islam juga 

menerapkan promosi yang dilakukan untuk menawarkan, 

menginformasikan, menjual produk atau jasa di pasar. 

Karena dengan promosi masyarakat akan mengetahui 

keberadaan produk atau jasa. 

Ekonomi Islam juga menerapkan promosi yang 

dilakukan untuk menawarkan, menginformasikan, 

menjual produk atau jasa di pasar. Karena dengan 

promosi masyarakat akan mengetahui keberadaan produk 

atau jasa. 

Prinsip yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, 

adalah personal selling, iklan, promosi penjualan dan 

humas. Namun cara cara yang ditetapkan oleh Nabi 

Muhammad SAW berbeda dengan promosi yang 

dilakukan pada saat ini. Cara yang dilakukan Nabi 

Muhammad SAW tidak lepas dari nilai-nilai 

moralitas.Promosi pada era nabi belum berkembang 

seperti sekarang ini, dimana seluruh produsen telah 
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menggunakan alat yang serba modern, media internet, 

televisi, radio dan lain-lain. Dalam istilah manajemen sifat 

dari nabi dapat diterjemahkan sebagai supel, cerdas, 

deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, cepat 

tanggap, kordinasi, kendali dan supervise. Bauran 

promosi merupakan kombinasi dari alat-alat promosi, 

yaitu periklanan, penjualan tatap muka (personal selling), 

promosi penjualan dan publisitas yang dirancang untuk 

menjual barang dan jasa.Untuk menjual barang dan jasa 

secara langsung kita telah melakukan kegiatan bisnis. 

Dalam konsep Al-Qur‟an tentang bisnis juga sangat 

komprehensif, parameter yang dipakai tidak menyangkut 

dunia saja, namun juga menyangkut urusan akhirat. Al-Qur‟an 

memandang kehidupan manusia sebagai sebuah proses yang 

berkelanjutan. Manusia harus bekerja bukan hanya untuk 

meraih sukses di dunia namun juga kesuksesan di akhirat.
40

 

Al Qur‟an memberikan tuntunan dalam menjalankan 

bisnis hendaknya menggunakan jihad fi sabililah dengan harta 

dan jiwa atau dalam bahasa manajemen menggunakan strategi 

di jalan Allah SWT.
41

 Islam mempunyai pandangan dalam 

pengembangan harta, yang timbul dari permasalahan dan 

filosofi istikhlaf ( menjadikan sebagai khalifah ) dalam 

korelasi antara manusia, alam semesta, dan pemilik keduanya, 

yaitu Tuhan semesta alam. Tujuan pengembangan dalam 

Islam, pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keselamatan 

dari rasa lapar dan takut. 

Melalui sistem pengembangan, Islam ingin menebarkan 

kehidupan yang baik dan mulia kepada seluruhmanusia, Yaitu 

kehidupan yang mulia baik rohani maupun jasmani, dan 

diwarnai dengan spirit persaudaraan, solidaritas, dan kasih 

sayang dinaungi dengan payung keamanan dan keadilan, 
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terlepas dari rasa lapar dan takut kebencian dan egois, 

memelihara keadilan dalam pembagian pemasukan dan 

kekayaan, sehingga harta tidak hanya berputar pada orang- 

orang kaya, kehidupan yang mengeluarkan orang-orang 

muslim dari kemunafikan mengekor kepada yang lain, dan 

mewujudkan independensi ekonomi kepada mereka.
42

 

Secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam al-Muhith 

tulisan alFairuz Abadi, dalam bahasa Arab, harta disebut (al-

mal) adalah ma malaktahu min kulli syai. Artinya dalam 

istilah syar‟I, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum syara‟ 

(hukum Islam), seperti bisnis , pinjaman, konsumsi, dan hibah 

(pemberian). Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa 

apapun, baik barang maupun jasa, yang digunakan oleh 

manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta.Uang, 

tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, 

hasil perkebunan, dan pakaian termasuk dalam kategori al-

amwal, harta kekayaan.
43

 Allah mengatur apa yang ada di 

alam semesta untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan dan menginvestasikan harta yang bisa 

bermanfaat kepada mereka. Al-Qur‟an menyikap sumber-

sumber kekayaan dan menganjurkan untuk 

mengejewantahkannya. 

a. Strategi operasi 

Strategi operasi merupakan strategi untuk mengubah 

masukan (bahan baku, bahan pendukung, mesin manusia) 

menjadi keluaran yang bernilai. Strategi operasi berkaitan 

dengan fasilitas dan peralatan, sumber daya dan 

perencanaan. 

b. Strategi Islamic Human Capital ( Sumber Daya Manusia 

Islami)  
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Strategi pengembangan sumber daya manusia yang 

dilakukan Nabi Muhammad SAW.Meliputi merencanakan 

dan menarik sumber daya manusia yang berkualitas, 

mengembangkan sumber daya manusia agar berkualitas, 

memberikan motivasi dan memelihara sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

Namun harus dipahami, bahwa praktek-praktek bisnis 

seharusnya dilakukan setiap manusia, sesuai ajaran Islam 

yang telah ditentukan batas-batasnya. Oleh karena itu, ajaran 

Islam yang mendasari cara mengembangkan usaha menurut 

syariah, antara lain: 

1. Niat yang baik 

Niat yang baik adalah pondasi dari amal perbuatan. 

Jika niatnya baik usaha amalnya juga baik, sebaiknya jika 

niatnya rusak, maka amalnya juga rusak, sebagaimana 

hadits Rasulullah berikut ini: “Sesungguhnya amalan itu 

tergantung pada niatnya. Dan seseorang sesuai dengan 

apa yang ia niatkan”.(HR. Bukhari) 

Apa yang dikatakan Rasulullah itu bukan hanya untuk 

urusan ibadah saja, tetapi juga berlaku untuk urusan 

muamalah seperti kegiatan berwirausaha. Oleh karena itu, 

semua wirausaha muslim dituntut agar aktivitas ekonomi 

yang ditekuninya selalu berorientasi pada mencari ridha 

Allah SWT.
44

 

Semakin berkualitas keikhlasan seseorang 

wirausaha muslim dalam menghadirkan niat untuk semua 

aktivitasnya, maka pertolongan dan bantuan Allah akan 

semakin mengalir. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa bantuan Allah berjalan seiring dengan persiapan 

kita (niat) yang terkandung di dalam hati. 

 

2. Berinteraksi dengan akhlak 

Akhlak menempati posisi puncak dalam rancang 

bangun ekonomi Islam, karena inilah yang menjadi tujuan 
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Islam dan dakwah para nabi, yaitu untuk 

menyempurnakan akhlak. Beberapa akhlak dasar yang 

harus dimiliki oleh seorang wirausaha muslim antara lain: 

a. Jujur 

Dalam mengembangkan harta seorang wirausaha 

muslim harus menjunjung tinggi kejujuran, karena 

kejujuran merupakan akhlak utama yang merupakan 

sarana yang dapat memperbaiki kinerja bisnisnya, 

menghapus dosa, dan bahkan dapat mengantarkannya 

masuk ke dalam surga. 

Begitu pentingnya kejujuran ini bagi profesi 

pedagang (termasuk wirausaha atau bisnis) 

Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya: 

“Seorang pedagang yang jujur akan bersama para 

nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada‟ “.(HR. 

Bukhari) 

Pencerminan dari sifat jujur ini dapat dilihat 

ketika seorang wirausaha mempromosikan barang 

dagangannya. Apakah ia 

mempromosikan/menjelaskan dengan sejujurnya atau 

keterangan/sumpah palsu yang dapat menyesatkan 

seperti marak terjadi dalam iklan produk/jasa yang 

banyak ditayangkan lewat televisi. Mayoritas iklan 

yang dimuat tidak sesuai dengan kenyataan yang 

sebenarnya. 

Bila kita jujur, semua orang juga akan menyukai 

kita, bila kita jujur karena setiap orang membutuhkan 

informasi yang akurat untuk mengambil keputusan 

apapun. Misalnya: sebagai penjual kita akan disukai 

pelanggan, sebagai karyawan akan disukai juragan, 

sebagai juragan akan disukai karyawan. 

b. Amanah 

Amanat berarti kedudukan atau kewajiban orang 

yang dipercaya (al-amin).Namun, amanat secara 

umum merupakan menjaga sesuatu, tidak harus harta, 

yang mesti dijaga dan disampaikan kepada 
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seseorang.Seperti amanat untuk menjaga rahasia 

perusahaan, amanat dalam pekerjaan tertentu ataupun 

amanat untuk memberikan informasi kepada pihak 

tertentu. 

Islam mengajarkan agar seorang wirausaha 

muslim selalu menghidupkan mata hati mereka 

dengan selalu menegakkan sikap amanah. Dan 

dengan sikap amanah itu pula mereka dapat menjaga 

hak-hak Allah dan hak-hak manusia, sehingga ia 

tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya.  

Ia tidak menyepelekan atau tidak memperhatikan 

amanah yang diamanatkan Allah kepadanya, karena 

ia sadar melanggarnya adalah suatu malapetaka 

baginya. Sebagaimana diingatkan Rasulullah SAW 

dalam haditsnya: “Tidaklah beriman seseorang yang 

tidak bisa amanah dan tidaklah dianggap beragama 

orang yang tidak bisa memegang perjanjian”.(HR. 

Ahmad) 

Makna amanah dalam berbisnis juga bisa dilihat 

dari ketika seorang penjual mengatakan dengan terus 

terang mengenai cacat barang yang dijualnya kepada 

calon pembelinya.Penjual yang jujur itu tidak 

khawatir barangnya tidak laku karena cacatnya 

diketahui oleh calon pembeli.Ia sadar betul dengan 

apa yang dirasakan dalam hatinya: “selayaknya 

seorang tidak ridha terhadap sesuatu yang menimpa 

orang lain sebagaimana dia tak akan ridha bila hal itu 

menimpa dirinya”.  

Oleh karena itu bagi seorang wirausaha muslim 

keuntungan satu rupiah yang diberkahi Allah akan 

menjadi sebab kebahagiaannya di dunia dan akhirat 

jauh lebih baik dari pada jutaan rupiah yang dicela 

dan dijauhkan dari berkah yang akan menjadi sebab 

kehancuran pemiliknya di dunia dan akhirat. 
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c. Toleran 

Sikap toleran akan memudahkan seseorang dalam 

menjalankan bisnisnya. Ada beberapa manfaat yang 

didatangkan oleh sikap toleran dalam berbisnis, 

diantaranya: mempermudah terjadinya transaksi, 

mempermudah hubungan dengan calon pembeli, dan 

mempercepat perputaran modal. Rasulullah SAW 

dalam sebuah haditsnya bersabda: “Allah akan 

mencurahkan rahmat kepada orang yang toleran 

ketika menjual, toleran ketika membeli, dan toleran 

ketika menagih hutang”.(HR. Bukhari) 

d. Menepati janji 

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan 

penganutnya untuk menepati janji dan semua bentuk 

komitmen yang telah disepakati dalam hubungan 

muamalah antar manusia. Semua petunjuk yang 

diberikan Al-Quran dan Rasul dalam hadits itu 

merupakan sarana yang akan membantu wirausaha 

muslim untuk merealisasikan janji yang dibuatnya, 

sehingga akan terhindar dari kategori orang munafik 

yang dibenci Allah. 

3. Percaya takdir dan ridha 

Seorang wirausaha muslim wajib mengimani/percaya 

pada takdir, baik atau buruk. Tidak sempurna keimanan 

seseorang tanpa mengimani takdir Allah. Setelah percaya 

dengan takdir, maka ia pun harus berdzikir dan bersyukur 

bila menerima keuntungan dalam hartanya dan tidak akan 

bergembira secara berlebihan-lebihan. Begitu pula jika 

sebaliknya, maka tetap ridha dan sabar menghadapi dan 

menjalaninya, karena dalam setiap kejadian pasti ada 

hikmah yang tersembunyi. 

4. Bersyukur 

Wirausaha muslim adalah wirausaha yang selalu 

bersyukur kepada Allah. Bersyukur merupakan 

konsekuensi logis dari bentuk rasa terimakasih kita atas 

nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan selama ini, hal 
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ini akan selalu diingatnya, Rasa syukur kepada Allah yang 

dimaksudkan di sini bukan hanya diucapkan saja, tetapi 

juga harus diiringi dengan perbuatan terutama bagi yang 

sudah berkecukupan dari hasil usahanya, yaitu dengan 

berzakat, berinfak, dan bersedekah.  

5. Kerja sebagai ibadah 

Islam memposisikan bekerja sebagai kewajiban kedua 

setelah sholat.Oleh karena itu apabila dilakukan dengan 

ikhlas, maka bekerja bernilai ibadah dan mendapat pahala. 

Dengan bekerja kita tidak saja menghidupi diri kita 

sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada 

dalam tanggungan kita bahkan bila kita sudah 

berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil kita 

untuk menolong orang lain yang memerlukan.
45

 

6. Menjaga aturan Syari‟ah 

Islam memberikan keleluasaan kepada kita untuk 

menjalankan usaha ekonomi, perdagangan atau bisnis 

apapun sepanjang bisnis (perdagangan) itu tidak termasuk 

yang diharamkan oleh syariah Islam, sebagaimana hadits 

rasulullah SAW berikut: “Sembilan dari sepuluh rezeki 

itu terdapat dalam usaha berdagang dan sepersepuluhnya 

dalam usaha beternak”.(HR. Ibnu Manshurur) 

Oleh karena itu agar wirausahawan merasa aman 

dalam menjalankan bisnis (perdagangan) nya, maka ada 

baiknya kita ajak kembali untuk melihat batasan-batasan 

syari‟ah yang berkenaan dengan praktik bisnis ini.
46

 

Pantangan moral bisnis yang harus dihindari: 

a. Masyir 

Kata maysir dalam bahasa arab berarti 

memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja 

keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. 

Termasuk dalam jenis maysir adalah bisnis yang 
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dilakukan dengan sistem pertaruhan/judi. Perilaku 

judi dalam proses maupun pengembangan bisnis 

dilarang secara tegas oleh Al-Qur‟an. 

b. Zalim 

Dalam Islam, kita sering mendengar zalim. Zalim 

berarti merugikan diri sendiri dan orang lain. 

kezaliman merupakan kebalikan dari prinsip keadilan. 

Pelaku bisnis Islam sepatutnya tidak menyakiti 

rekanan bisnisnya. Dalam dunia bisnis, konsep zalim 

berkaitan erat dengan batil, yang menyatakan bahwa 

memakan harta orang lain dengan cara yang batil 

adalah suatu kezaliman. Mezalimi orang lain dalam 

ekonomi berarti merusak dan membunuh 

kehidupannya. Oleh karena itu, Allah mengaitkan 

larangan memakan harta dengan batil dengan 

larangan membunuh diri kamu. Maka, lakukanlah 

perdagangan yang fair, tidak zalim, yang disebut Al- 

Qur‟an dengan istilah „an taradin (suka sama suka). 

c. Gharar (penipuan) 

Gharar pada arti asalnya adalah al-Khatar, yaitu 

sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau 

tidaknya.Bisnis gharar adalah jual beli yang tidak 

memenuhi perjanjian yang tidak dapat dipercaya, 

dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, 

barangnya, kondisi, serta waktu 

memperolehnya.Dengan demikian antara yang 

melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas 

hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut.Contoh 

jual beli yang mengandung gharar adalah membeli 

ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih 

mentah di pohon.Praktik gharar ini, tidak dibenarkan 

karena ada ketidakjelasan pada kualitas, kuantitas, 

harga dan waktu. 
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d. Haram 

Termasuk pula kemungkaran yang dilarang oleh 

Allah dan Rasul-Nya dalam perilaku bisnis adalah 

melakukan hal-hal yang diharamkan.Karena semua 

yang dilarang itu berarti haram dan jika masih 

dikerjakan itu berdosa.Selain itu, pada umumnya 

setiap pelarangan berarti perbuatan tersebut harmful 

(berbahaya) ataupun materinya impurity (tidak suci 

atau najis). 

e. Riba 

Menurut Syaikh Muhammad Abduh dalam Hendi 

Suhendi menyatakan bahwa riba merupakan 

penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh 

orang yang memiliki harta kepada orang yang 

meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran 

janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang 

telah ditentukan. Sesuatu yang mengandung riba, 

dilarang keras dalam Islam, karena akan merugikan 

salah satu pihak, yaitu peminjam. 

f. Iktinaz atau ikhtikar 

Dalam ekonomi Islam, siapa pun boleh berbisnis. 

Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar 

yaitu orang yang dengan sengaja membeli bahan 

makanan yang dibutuhkan manusia, lalu ia 

menahannya dan bermaksud untuk mendongkrak 

harga jualnya terhadap mereka. Rasulullah SAW 

bersabda, “Ia yang menimbun adalah orang yang 

berdosa: (H.R Muslim dalam sahihnya). 

g. Batil 

Menurut An-Nadawi dalam Kuat Ismanto, 

batiladalah segala sesuatu yang tidak dihalalkan 

syari‟ah, seperti riba, judi, korupsi, penipuan dan 

segala yang diharamkan Allah. Memakan harta 

dengan batil ini mencakup dua pengertian, yaitu 

memakan harta sendiri dan memakan harta orang 

lain. Memakan harta sendiri dengan carabatil 
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misalnya menggunakannya untuk kepentingan 

maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain 

dengan batil adalah memakan harta hasil riba, judi, 

kecurangan dan kezaliman, juga termasuk memakan 

harta dari hasil perdagangan barang dan jasa yang 

haram, misalnya khamr, babi, bangkai, pelacuran 

(mahr al-baghi), tukang tenung, para normal, dukun 

(hilwan al-khanin) dan sebagainya. 

Aktivitas terlarang yang harus dihindari:  

1) Transaksi bisnis yang diharamkan Islam, seperti: 

minuman keras, narkoba, dan pelacuran.  

2) Memperoleh dan menggunakan harta secara tidak 

halal, seperti: menipu, riba dan spekulasi.  

3) Persaingan yang tidak adil, seperti monopoli  

Pemalsuan dan penipuan, seperti: testimoni fiktif, 

iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan, 

eksploitasi wanita dalam bisnis kosmetik dan 

perawatan tubuh.
47

 

 

B. Business Sustainability ( Keberlanjutan Usaha)  

1. Pengertian Business Sustainability (keberlanjutan usaha) 

Menurut Puspitaningtyas, Keberlanjutan atau 

sustainability berasal dari kata sustain yang berarti berlanjut 

dan ability artinya kemampuan. Dalam istilah lain 

keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem dan proses. 

Sustainability adalah kemampuan suatu sistem usaha untuk 

mempertahankan tingkat produksinya yang dibentuk oleh 

alam dalam jangka waktu yang panjang. Konsep 

keberlanjutan usaha (business sustainability) mengasumsikan 

bahwa suatu usaha akan tetap berada dalam bisnisnya dalam 

pada masa yang akan datang. Pelaku usaha selalu berusaha 
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untuk mampu mencapai tujuan bisnisnya dan meningkatkan 

nilai bisnisnya.
48

 

Menurut Handayani, Keberlangsungan usaha merupakan 

suatu keadaan atau kondisi usaha, dimana didalamnya 

terdapat cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan, 

dan melindungi sumber daya serta memenuhi kebutuhan yang 

ada didalam suatu usaha, cara-cara yang dipergunakan ini 

bersumber dari pengalaman sendiri, orang lain, serta 

berdasarkan pada kondisi atau keadaan ekonomi yang sedang 

terjadi di dalam dunia usaha (business) sehingga keberlanjutan 

usaha (business sustainability) merupakan bentuk konsistensi 

dari usaha, dimana keberlangsungan ini merupakan proses 

berlangsungnya usaha baik mencakup pertumbuhan, 

perkembangan, strategi untuk menjaga kelangsungan usaha 

dan pengembangan usaha dimana semua ini bermuara pada 

keberlangsungan dan eksistensi (ketahanan) usaha.
49

 

2. Indikator Business Sustainability ( Keberlanjutan Usaha) 

Permasalahan dan solusi dari pelaku Umkm terhadap 

keberlanjutan usahanya adalah sebagai wujud dari langkah-

langkah yang akan dilanjutkan untuk mempertahankan, 

meningkatkan dan mengembangkan bisnis mereka melalui 

penguatan manajemen bisnis. Manajemen adalah seni dan 

ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan 

dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. Dalam mengupayakan keberlanjutan usaha 

pada Umkm manajemen pengelolaan sangatlah dibutuhkan 

untuk keberlangsungan proses pelaku usaha serta eksistensi 

Umkm tersebut. Yang mempengaruhi keberlanjutan usaha 

yaitu: 
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a. Permodalan  

Setiap kegiatan usaha baik profit atau non profit 

senantiasa membutuhkan dana untuk modal yang 

digunakan untuk membelanjai dan menjalankan usahanya. 

Pada dasarnya, dana atau atau modal yang dimiliki suatu 

pelaku Umkm digunakan untuk membiayai operasional 

kegiatan misalnya untuk membeli bahan dasar, bahan 

pembantu, membayar gaji para karyawan dan lain 

sebagainya. Dengan harapan melalui penjualan, 

perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang 

telah dikeluarkan. 

Menurut Kasmir, modal adalah suatu barang yang 

digunakan sebagai suatu dasaran atau bahan sebuah 

pekerjaan yang digunakan untuk sebuah keperluan usaha, 

mulai dari biaya yang dikeluarkan digunakan untuk 

membiayai pendirian perusahaan (prainvestasi), 

pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian 

aktiva tetap sampai dengan modal kerja. 

Menurut Muhammad Sharif Chaudhy, modal adalah 

kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan 

lagi. Modal merupakan semua barang yang digunakan 

untuk produksi tidak untuk konsumsi, melainkan untuk 

produksi lebih lanjut. Mesin, peralatan, alat-alat 

pengangkutan, persediaan barang mentah, uang tunai yang 

di tanamkan dalam usaha dan sebagainya. Semua adalah 

contoh modal. Jadi, modal adalah kekayaan yang 

didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan 

kemudian menggunakannya untuk menghasilkan 

kekayaan lebih lanjut. 

Menurut John Soeprihanto, modal dapat dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1) Modal menurut waktu pengeluarannya 

a) Modal investasi adalah modal yang digunakan 

dalam jangka panjang, namun dapat dipakai 

secara berulang kali. Biasanya dilakukan pada 

awal pendirian usaha tersebut. Seperti modal 
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berupa tanah, bangunan, mesin, ataupun 

peralatan. 

b) Modal kerja adalah modal yang akan digunakan 

untuk melakukan pendanaan terhadap biaya 

operasional dari usaha yang dijalankan. Modal 

kerja ini akan digunakan dalam jangka waktu 

yang lebih pendek. 

2) Modal menurut sumber dana 

a) Modal sendiri, yaitu modal yang didapatkan dari 

pendanaan yang diperoleh dari diri sendiri. 

b) Modal dari luar, yaitu modal yang diperoleh dari 

pihak luar dan bukan dari diri sendiri atau si 

pemilik usaha. Biasanya modal ini didapatkan 

dari bank, kerabat dekat, atau rekan bisnis. 

b. Pemasaran 

Pemasaran menurut Willian J. Stanton adalah suatu 

sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan 

keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini 

maupun konsumen potensial. Pemasaran secara umum 

memilki arti sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan 

barang ataupun jasa melalui promosi agar para konsumen 

tertarik dan melakukan pembelian demi tercipta 

penawaran yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan 

masing-masing. 

Didalam pemasaran ada beberapa tahap yang harus 

diperhatikan diantaranya: 

1) Memilih tujuan menetapkan harga 

Pertama-tama industri tersebut memutuskan 

dimana ingin memposisikan tawaran pasarnya. 

Semakin jelas tujuan suatu industri maka akan 

semakin mudah untuk menetapkan harga. 

2) Menentukan permintaan 

Setiap harga akan menghasilkan tingkat 

permintaan yang berbeda dan hal ini mempunyai 
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pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasaran 

suatu industri. 

3) Memperkirakan biaya 

Permintaan menentukan batas harga tertinggi 

yang dapat dikenakan suatu industri untuk produknya. 

Biaya menentukan batas terendahnya. Industri 

tersebut ingin menetapkan harga yang menutupi biaya 

produksi, distribusi, dan penjualan produk, termasuk 

laba yang lumayan untuk upaya dan resikonya. 

Untuk memperlancar keberlanjutan usaha pelaku 

Umkm harus melakukan kegiatan pemasaran agar produksi 

yang dihasilkan dapat dikenal dan agar mendapatkan 

permintaan dari konsumen. Dalam memasarkan 

produknya, pemilik usaha menggunakan pola hubungan 

dengan agen mitra dengan prinsip saling menguntungkan, 

saling membutuhkan, dan saling memperkuat. Melalui pola 

pemasaran seperti ini pelaku Umkm menjadi memiliki 

banyak relasi yang luas dengan mitra untuk memasarkan 

produknya lebih luas lagi. 

c. Teknologi  

Menurut Racmawan Budiarto, teknologi adalah dapat 

diartikan sebagai barang, alat, proses, metode, prosedur 

yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Atau bisa didefinisikan sebagai keseluruhan sarana untuk 

menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi 

kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 

Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan 

mengubah sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. 

Pelaku Umkm telah memanfaatkan teknologi untuk 

mengembangkan usahanya agar tetap berlanjut dalam 

waktu yang lama. Namun biasanya pelaku Umkm 

khususnya Umkm yang ada di pasar masih sedikit 

menggunakan teknologi dalam memproduksi barang-

barangnya dan kebanyakan hanya menggunakan tenaga 

manusia dalam kegiatan produksinya. 
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d. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja sinonim dengan manusia dan merupakan 

faktor keberlanjutan produksi yang amat penting. Bahkan 

kekayaan alam suatu negara tidak akan berguna jika tidak 

dimanfaatkan oleh manusia. Alam memang sangat 

dermawan bagi suatu negara dalam menyediakan sumber 

daya alam yang tak terbatas, tetapi tanpa usaha manusia 

semua tidak akan terpakai.
50

 

3. Manfaat Business Sustainability (Keberlanjutan Usaha) 

Pelaku usaha tidak hanya cukup untuk memiliki 

pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, 

tetapi juga dapat memaahami dan menerapkan pengetahuan 

pengelolaan yang telah dimiliki. Pengetahuan pengelolaan 

keuangan yang baik di harapkan mampu untuk mengambil 

keputusan secara tepat sehingga Business Sustainability 

(Keberlanjutan Usaha) dapat terus berkelanjutan. Hasil 

tersebut tidak lepas dari manfaat Business Sustainability 

(Keberlanjutan Usaha), yaitu: 

a. Meningkatkan keuntungan 

Business Sustainability (Keberlanjutan Usaha) tidak 

lepas dari kelestarian lingkungan. Semakin terjaga 

lingkungan usaha maka dapat disimpulkan usaha tersebut 

dapat mendapat keuntungan dari lingkungan sekitar. 

b. Produktivitas meningkat 

Business Sustainability (Keberlanjutan Usaha) hampir 

sama dengan menyederhanakan proses produksi dan 

mengurangi aktivitas yang berlebihan, sehinggapbiaya 

produksi yang dikeluarkan juga berkurang. 

c. Sumber daya manusia yang berkualitas 

Sumber daya manusia yang dikelola dengan baik 

dengan melalui keterampilan dan kemampuan yang 

dimiliki karyawan akan memotivasi untuk terus belajar 

dan mampu bersaing secara kompetitif demi mewujudkan 

kinerja usaha yang baik. 
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d. Mengefisiensi energy 

Keberlanjutan suatu usaha tidak lepas dari 

memanfaatkannya teknologi yang berkembang saat ini. 

Teknologi mendukung usaha seperti pemasaran bisa 

dilakukan secara online, mesin produksi yang di design 

semakin efisien, pembukuan keuangan bisa dilakukan 

dengan sistem di computer. 

 

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkm) 

1. Pengertian Umkm 

Menurut Warkum Sumitro, usaha mikro kecil dan 

menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 

orang.
51

 Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari 

bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki 

lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.
52

 

Sedangkan menurut Udang-undang Nomor 20 tahun 2008 

tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha 

produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana 

yang diatur dalam udang-undang (Udangundang Nomor 20 

tahun 2008).
53

 Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: 1) 

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp .50 juta, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki 

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.
54

 

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai adalah 

terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi 

                                                           
51 Warkum Sumitro, “Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-

lembaga Terkait” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 168 
52

 Buchari Alma, “Kewirausahaan”, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

edisi revisi, hal. 157 
53 asal 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 
54

 Pasal 6 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah 



 48 

dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan 

pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk 

menghadapi pasar persaingan bebas. 

2. Karakteristik usaha kecil menengah 

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang 

besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan 

baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang 

besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari 

usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal 

seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: 

perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan 

manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan 

meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuaan 

akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola 

sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan 

terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing 

merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola 

usaha tersebut. 

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara 

umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan 

sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah 

admistrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan 

tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja 

usahanya. 

b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan 

yang sangat tinggi. 

c. Modal terbatas 

d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan 

masih sangat terbatas. 

e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit 

mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai 

titik efisieni jangka panjang. 

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi 

pasar sangat terbatas. 
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g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, 

mengingat keterbatasan salam sistem administrasinya. 

Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah 

perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar 

dan harus transparan.
55

 

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan 

adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial 

terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai 

masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan 

yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.
56

 

3. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah 

a. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan 

berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh 

sebuah usaha. 

b. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Berdasar 

Perkembangan 

1) Livelihood Activities, merupakan UKM yang 

digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari 

nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor 

informal. 

2) Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki 

sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat 

kewirausahaan. 

3) Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang 

telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu 

menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

4) Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah 

memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan 

transformasi menjadi Usaha Besar (UB).
57
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4. Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam 

a. Usaha mikro pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah 

(nizhamun rabbaniyah), mengingat dasar-dasar 

mengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia akan 

tetapi didasarkan pada aturan- aturan  yang ditetapkan 

allah SWT sebagaimana di tetapkan dalam Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah. 

b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan 

(iqtishadun„aqdiyyun), mengingat ekonomi Islam itu pada 

dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah 

Islamiah (al-„aqidah Al- Islamiyyah) yang didalamnya 

akan dimintakan pertanggung- jawaban terhadap akidah 

yang di yakininya. 

c. Berkarakter ta‟abbudi (thabi‟un ta „abbudiyun). 

Mengingat usaha mikro Islam itu merupakan tata aturan 

yang berdimensi ketuhanan(nizham rabbani). 

d. Terkait dengan akhlak (murtabithun bil-akhlaq), Islam 

tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan 

antara akhlak dan ekonomi juga tidak pernah memetakan 

pembangunan ekonomi dalam pelindungan Islam yang 

tanpa akhlak. 

e. Elastis (al-murunah), al-murunah didasarkan pada 

kenyataan bahwa al-Qur‟an dan al-Hadist yang keduanya 

diajdikan sumber asasi ekonomi. 

f. Objektif (al-maudhu‟iyyah), Islam mengajarkan umat nya 

supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan 

aktiftas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakekatnya 

adalah merupakan pelaksanaan amanat yang harus 

dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membeda-

bedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, 

agama/kepercayaan dan lain-lain. 

g. Realistis (al-waqi‟yyah). Prakiraan (forcasting) ekonomi 

khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara 

teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain. 

h. Harta kekayaan pada hakekatnya adalah milik Allah SWT 

dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan 
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seseorang terhadap harta kekayaan (al-amwal) tidaklah 

bersifat mutlak. 

i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan 

(tarsyid istikhdam al-mal).
58

 

 

D. Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling 

utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu 

perusahaan.Banyak yang bingung mengenai istilah 

pendapatan.Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan 

sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, 

maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata 

revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. 

Menurut Sodikin dan Riyono, Pendapatan (income) 

adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan 

dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas 

yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.Penghasilan 

meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan 

(gain).Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan 

sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, 

dividen, royalti dan sewa. 

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi 

banyaknya barang yang dikonsumsikan, bahwa sering kali 

dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang 

yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas 

barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum 

adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsikan 

adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya 
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penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi 

kualitas yang lebih baik. 

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju 

tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif 

rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan 

tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka 

akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk 

berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, 

produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan 

masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat 

suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan 

kemajuan daerah tersebut tinggi pula. 

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk yang 

berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan 

barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan 

penurunan kewajiban. 

2. Sumber-sumber Pendapatan 

Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan 

uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode 

tertentu. Berikut ada tiga sumber penerimaan rumah tangga, 

yaitu: 

1) Pendapatan dari Gaji dan Upah 

Gaji dan upah adalah balas dan jasa terhadap 

ketersediaan menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah 

seseorang secara teoritis tergantung dari produktifitasnya. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktifitas, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Keahlian (Skill) 

Keahlian adalah kemampuan teknis yang 

dimiliki seseorang untuk mampu menangani 

pekerjaan yang di percayakan.Semakin tinggi jabatan 

seseorang, keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi, 

karena itu gaji atau upahnya semakin tinggi. 
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b. Mutu Modal Manusia (Human Capital) 

Mutu Modal Manusia adalah kapasitas 

pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki 

seseorang, baik karena bakat bawaaan maupun hasil 

pendidikan dan latihan. 

c. Kondisi Kerja (Working Conditions) 

Yang dimakud kondisi kerja adalah 

lingkungan dimana seseorang bekerja penuh resiko 

atau tidak.Kondisi kerja dianggap makin berat, 

apabila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin 

tinggi.Untuk pekerjaan yang makin beresiko tinggi, 

upah atau gaji makin besar walaupun tingkat keahlian 

yang dibutuhkan tidak jauh berbeda.
59

 

2) Pendapatan dari Asset Produktif 

Asset Produktif adalah aset yang memberikan 

pemasukan atas balas jasa penggunanya.Ada dua 

kelompok asset produktif.Pertama, Asset Finansial 

(financial assets) seperti deposito yang menghasilkan 

pendapatan saham yang mendapatkan dividen dan 

keuntungan atas modal (capital gain) bila di 

perjualbelikan.Kedua asset bukan finansial (realassets), 

seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa. 

3) Pendapatan dari Pemerintah  

Pendapatan dari Pemerintah atau penerimaan transfer 

(transfer payment) adalah pendapatan yang diterima 

bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. 

Negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer 

diberikan dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para 

penganggur, jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan 

berpendapatan rendah.
60
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3. Pendapatan Dalam Perspektif Islam 

Dalam Islam, pendapatan masyarakat adalah perolehan 

barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat 

berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat islam. 

Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran 

merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya 

kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya 

pembangunan.Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh 

pendapatan atau atau upah atas pekerjaan yang 

dilakukannya.Setiap kepala keluarga mempunyai 

ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai kebutuhan sandang 

pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam Islam, 

kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai 

pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar 

hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar distribusi 

retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan 

kepemilikan pribadi.
61

 

Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa, untuk 

meminimalkan kesenjangan dan kettidak seimabangan 

distribusi. Pajak diterapkan atas kekayaan seseorang untuk 

membantu yang miskin dan bentuk dari system perpajakan 

berkaitan dengan salah satu prinsip pokok dakam islam 

(zakat). Dengan demikian tidak ada ruang lagu bagi muslim 

untuk melakukan tindakan kekerasan dalam upaya 

melancarkan proses pendapatan diatribusi pendapaatan. Untuk 

itu hal pertama yang perlu dibahas adalah konsep-konsep 

moral yang melatarbelakangi pembahasan aspek-aspek 

ekonomi dari penentuan sumber maupun distribusi 

pendaapatan. 

1) Konsep moral islam dalam system distribusi pendapatan 

Secara umum, islam mengarahkan mekanisme 

berbasis moral spiritual dalam pemelihaaraan keadilan 

sosiaal pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya 
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karna ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah hal 

yang medasari hamper semuaa konflik individu maupun 

social. Upaya pencapaian manusia akan kebahagian, 

membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi 

yang dapat menyudahi kesengsaaraan di muka bumu ini. 

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan 

adalah hal yang sanggat penting. Setiap hasil usaha seorang 

muslim, dapat menjadi hak miliknya, karna hal ini lah yang 

menjadi motivasi dasar atas setiap aktivitas produksi dan 

pembangunan. Landasaannya, jika seseorang yang berusaha 

lebih keras dari pada orang lain dan tidak diberikan 

apresiasi lebih, misalnya dalam benttuk pendapatan, maka 

tentunya tidak ada orang yang mau berusah dengan keras. 

Pendapatan itu sendiri tidak aka nada artinya kecuali dengan 

mengakui adanya hak milik.Motivasi ini kemudian 

membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam 

menggapai kepemilikannya. 

Karakteristik manusia di atas, sudah cukup 

mengarahkan manusia untuk berlaku sebagai manusia 

materialistic. Semakin banyak materi atau pendapatan akan 

semakin senang, dan semakin banyak materi aakan semakin 

mulia. Oleh sebab itu, manusis berkompetisi daalam 

kegiataan ekonomi satu sama lain, sebagai upaaya 

mengumpulkan sebanyak-banyaknya materi. Kenyataan ini 

membawa manusia kepada pemikiran bahwa kepemilikan di 

muka bumi ini dapat dikuasai oleh seseorang atau segelintir 

orang saja, untuk kemudian dimanfaatkan dan 

diproduktifikan tanpa batas.Atau jika tidak demikian, segala 

sesuatu yang ada di muaaka bumi ini hanya dapat dimiliki 

secara kolektif, tidak ada kepemilikan pribadi dan yang ada 

hanya kepemilikan Negara. 

Islam menciptakan beberapa instrument untuk 

memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. 

Seperti zakat dan sedekah misalnya, instrument ini 

didepankan untuk keseimbangan karena mengingat tidak 

semua orang maampu terlihat dalam proses ekonomi, tetapi 
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harus diingat zakat tidak aka nada jika tidak ada sumbernya 

yang bertumpu pada tiga hal, yaaitu profit perdagangan, 

pendapatan, dan gaji pekerja, dan asset perusahaan atau 

individu. Oleh karna itu, yang perlu dimatangkan adalah 

aktivitas ekonominya terlebih dahulu, baru dipompa 

kesadarnnya untuk membayar zakat. 

2) Distribusi Pendapatan 

Konsep dasar kapabilitas dalam permasalahan distribusi 

adalah kepeemilikan pribadi (private).Makanya 

permasalhan yang timbul adalah adanya perbedaan 

mencolok pada kepemilikan, pendapatan dan harta pusaka 

peninggalan leluhur nya masing-masing. 

Dalam islam, kebutuhan memang menjadi alan untuk 

mencapai pendapatanminimum. Sedangkan kecukupan 

dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang 

paling mendasari dalam system distribusi redistribusi 

kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan 

kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa islam tidak 

menjadikan complete income equality untuk semua umat 

sebagai tujuan utama dan paling akhitr dari system 

distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, 

upaya untuk mengeliminasi keasenjangan antar pendapat 

umat adalah sebuah keharusan. 

     Yang menjadi focus dari system distribusi pendapatan 

islam adalah proses distribusinya dan bukan aoutput dari 

proses distribusi tersebut. Dengan demikian jika pasar 

mengalami kegagalan ataupun not fair untuk berlaku 

sebagai instrument distribusi pendapatan, maka frame 

fasttabiqul khairaat akan mengarahkan semua pelaku pasar 

berikut perangkat kebijakan pemerintahnya kepada proses 

redistribusi pendapatan. Secara sederhana bisa 

digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagaian harta bagi 

pihak surplus (yang berkecukupan) diyakini sebagai 

kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupaakaan 

insentif untuk kekatyaan pihak deficit agar dapat 
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dikembangkan kepada yang lebih baik (kecukupan aataupun 

surplus). 

Proses redistribusu pendapatan dalam islam mengamini 

banyak hal ytang berkaitan dengan moral endogeneity, 

signifikansi dan batasan-batasan tertentu, di antaaranya: 

a. Sebagaimana utilitarianisme, mempromosikan greatest 

good for greatest number of people, dengan good dan 

utility diharmonisasikan dengan pengertian halal-haram, 

peruntungan manusia dan peningkatkan utility manausia 

adalah tujuan utama dari tujuan utama dan tujuan 

pembangunan ekonomi. 

b. Sebagaimana liberitarian dan Marxism, pertobatan dan 

penebusan dosa adalah salah satu hal yang mendasari 

ditetraapkannya proses redistribusi pendaapatan. Dalam 

aturan main syariah aakan ditemukan sejumlah 

instrument yang mewaajibkan seorang muslim untuk 

mendistribusikan kekaayaan sebagai akibat melakukan 

kesalahan. 

c. System redistribusi diarahkan untuk berlaku sebagai 

faktor pengurang dari adanya pihak yang merasa dalam 

keadaan merugi aataupun gagal. Kondisikan seperti ini 

hampr bisa dipastikan berlaku diasetiap komunitas. 

d. Mekanisme redistribusi berlaku secara istimewa, karena 

walaupun paada realitasnya distribusi adalah proses 

transfer kekayaan searah, namun pada hakikatnya tidak 

demikian. Disini pun terjadi mekanisme pertukaran, 

hanya saja objek yang menjadi alat tukar dari kekayaan 

yang ditransfer berlaku di akhirat nanti (pahala). 

Dengan demikian, logikanya memberikan pengertian 

bahwa dengan berbuat baik sekarang dan bertobat 

kaarena melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian 

mentransfer sebagian harta, maka sebagai alat tukar 

pengganti adalah paahala di akhirat. 

     Islam menawarkan instrument yang sempat beragam 

untuk optimalisasi proses distribusi-redistribusi pendapatan. 

Dari konsep yang ditawarkan ada yang menuntut bantuan 
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otoritas dari pemerintah (negara) dan ada pula yang 

memang sangat bergantung kepada konsep ketaatan dan dan 

kritatif personal maupun masyarakat muslim.
62

 

3) Distribusi Pendapatan Dalam Konteks Negara 

Prinsip-prinsip ekonomi islam yang dibangun diatas 

nilaai moral islam mencanangkan kepentingan distribusi 

pendapatan secara adi. Para sarjana muslim banyak 

membicarakan objektivitaas perekonomian berbasis islam 

pada level Negara terkait dengan, diantaranya; penjaminan 

level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang 

berpendapatan diabawah kemampuan pemenuhan 

kebutuhan dasar, Negara wajib bekerja untuk 

meningkaatkan kesejahteraaan materi bagi lingkungan 

social maupun  individu dengan pemanfaatan yang sebesar-

besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu Negara 

wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan 

stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, 

pembangunan social ekonomi, dan lain sebagainya.Negara 

juga betranggung jawab aatas manjemen kepemilikan 

public yang pemanfaatannya diaarahkan untuk seluruh 

anggita social, meenghabiskan yang baik dan mecegah yang 

buruk bagi masyarakat secara umum, memproteksi daan 

mereservasi moral komitmen seluruh bangsa. 

Strategi pembangunan berbasis dari ajaran islam 

mengubah paradigm ini dengan menyajikan beberapa 

elemen penting. Yang pertama, seluruh keinginan agen 

ekononi tidak dapat diloloskan kecuali tidaak melewati 

saringan filter. Saringan filter ini terdiri dari dua lapis yaitu 

maslaahah syar‟iyyah dan mekanisme harga di pasar. 

Kedua agen, ekonomi perlu dimotivasi untuk melakukan 

pemuasan kebuttuhan dengan cara yang tidak 

membahayakan lingkungan. Ketiga, perlu ada 

restrukturisasi dalam bidang sosioekonomi  dengan tujuan 

untuk mengurangi konsentrasi kekayaan yang beredar 
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dikalangantertentu saja, menghapuskan pola konsusmsi 

pamer, hura-hura, dan mereformasi system keuangan untuk 

mendukung terwujudnya dua tujuan diatas. 

Untuk hal itu, pembahasan berikut akan mengarahkan 

pada kajian pengalaman pemerintah islami dan mengelola 

sumber daya (manusia dan alam) agar dapat menciptakan 

nuansa pasar terbuka, terutama dengan keterkaitannya 

dengan struktur produksi dan dinamika tenaga kerja, 

kemudian dilanjutkan dengan model ekonomi politik dalam 

pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah tyang 

berdampak secara langsung dan tidak langsung kepada 

distribusi pendapatan, seperti anggaran pendapatan dan 

belanja Negara, kebijakan fiscal dan moneter dengan basis 

hipotesis kepada ketidak sempurnaan pasar dan teori-teori 

yang berkaitan dengan moral hazard dan adverse 

selection.
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