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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas Bantuan Bagi 

Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan 

pedagang di Bandar Lampung dimasa pandemi Covid-19 pada tahun 

2020. Dimana pandemi Covid-19 memberikan dampak pada setiap 

bidang salah satunya UMKM  di Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 

metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu Usaha Mikro yang 

menerima Bantuan Bagi Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Kota 

Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung tahun 

2020 per tanggal 14 Agustus 2020 - 19 Oktober 2020 yaitu sebesar 

140 Usaha Mikro. Sampel pada penelitian ini adalah 10% dari 140 

usaha mikro yaitu 14 usaha mikro penerima BPUM di Kelurahan Kota 

Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan 

BPUM dalam meningkatkan pendapatan pedagang dimasa pandemi 

covid-19 pada tahun 2020 di Kelurahan Kota Karang Kecamatan 

Teluk Betung Timur sudah terlaksana secara efektif pada indikator 

integrasi dan adaptasi. Namun pada indikator pencapaian tujuan dalam 

pelaksanaan program BPUM kurang efektif, dikarenakan terdapat tiga 

orang penerima bantuan yang tidak memiliki usaha mikro.  Dilihat 

dari nilai-nilai dasar dalam Ekonomi Islam program BPUM dalam 

meningkatkan pendapatan hanya memenuhi nilai takaful (jaminan 

masyarakat) belum memenuhi nilai adl karena masih kurang tepat 

sasaran bagi penerima bantuan sehingga menimbulkan kecemburuan 

sosial di masyarakat dan juga belum memenuhi nilai 

pertanggungjawaban karena kurangnya tanggungjawab pemerintah 

saat pelaksanaan program BPUM ini.  

 

Kata Kunci: BPUM, Pendapatan, Covid-19 

 

 



 
 

iii 

ABSTRACT 

This study aims to see the effectiveness of Assistance for 

Micro-Businesses (BPUM) in increasing the income of traders in 

Bandar Lampung during the Covid-19 pandemic in 2020. Where the 

Covid-19 pandemic has an impact on every field, one of which is 

UMKMs in Bandar Lampung. 

This study uses descriptive qualitative methods with data 

collection methods, namely interviews, observations, and 

documentation. The population in this study is Micro Enterprises that 

received Assistance for Micro Enterprises (BPUM) in Kelurahan Kota 

Karang, Teluk Betung Timur Subdistrict, Bandar Lampung City in 

2020 as of August 14, 2020 - October 19, 2020, which amounted to 

140 Micro Enterprises. The sample in this study was 10% of 140 

micro-enterprises, namely 14 micro-enterprises receiving BPUM in 

Kota Karang District, Teluk Betung Timur SubDistrict Bandar 

Lampung City. 

 The results showed that the implementation of BPUM assistance in 

increasing merchant income during the covid-19 pandemic in 2020 in 

the Village of Karang City of Teluk Betung Timur District has been 

implemented effectively on integration and adaptation indicators. But 

in the indicator of achieving the goals in the implementation of the 

BPUM program is less effective, because there are three recipients of 

assistance who do not have micro-businesses.  Judging from the basic 

values in Islamic Economics, BPUM's program in increasing income 

only meets the value of takaful (community guarantee) has not met the 

value of adl because it is still not on target for recipients of assistance 

so as to cause social jealousy in the community and also has not met 

the value of accountability due to lack of government responsibility 

during the implementation of this BPUM program. 

 

Keyword: BPUM, Income, Covid-19 
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MOTTO 

 

 فَاِنۗ  َمعَۗ اْلُعْسرِۗ يُْسًراۗ  (٥) اِنۗ  َمعَۗ اْلُعْسرِۗ يُْسًراۗ  (٦)
 

“Maka sesungguhunya beserta kesulitan ada kemudahan, 

sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah ayat 5-6) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Judul dalam suatu penelitian ilmiah merupakan kerangka dalam 

bertindak. Maka sebelum membahas tentang skripsi ini, penulis 

terlebih dahulu akan memaparkan penegasan arti dari beberapa istilah 

yang terkandung dalam skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman 

di kalangan pembaca.  

 Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Efektivitas Bantuan 

Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Pedagang Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Mikro 

Penerima Bantuan Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung)”.  Berikut penjelasan 

istilah-istilah dari judul ini yaitu: 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).
1
 

2. Efektivitas merupakan kemampuan dalam memilih tujuan 

dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tepat agar 

dapat mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan 

pencapaian berhasil dan ataupun gagal.
2
 

3. Bantuan adalah barang apa yang dipakai untuk membantu; 

pertolongan; sokongan
3
 

4. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan 

bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

untuk membantu para pelaku usaha mikro menghadapi 

tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19
4
 

                                                           
1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 

2008, 59 
2 Yudhi Lestanata and Ulung Pribadi, “Efektivitas Pelaksanaan Program 

Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 

2015,” Journal of Governance and Public Policy 3, no. 3 (2016): 368–89. 
3 Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 135 
4 “Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah - 

Www.Depkop.Go.Id,” diakses pada 22 April 2021, 
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5. Pendapatan merupakan hasil bekerja (usaha dsb); 

penghasilan; pencarian.
5
 

6. Pedagang adalah lembaga pemasaran yang ikut memiliki 

barang yang diperjualbelikan.
6
 

7. Pandemi Covid-19 yaitu WHO (World Health Organization 

atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan 

virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 

Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas 

di dunia.
7
 

8. Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.
8
 

9. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

untuk mencapai falah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip 

dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.
9
 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud 

dalam judul ini yaitu untuk mengetahui taraf  tercapainya 

program pemerintah berupa Bantuan bagi Pelaku Usaha 

Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pedagang 

dimasa pandemi covid-19 yang dipandang menurut ekonomi 

islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Organsisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan 

pandemi Covid-19 pada 12 Maret 2020. Wabah tersebut telah 

dinyatakan sebagai darurat kesehatan global. Virus ini 

mengakibatkan semua aktivitas manusia terhambat. Pemerintah 

Indonesia telah mengambil banyak langkah dan kebijakan untuk 

mengatasi permasalahan pandemi ini. Salah satu langkah pertama 

                                                                                                                              
https://www.kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-

presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif. 
5 Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 314 
6 Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta: Reneka Cipta, 2009), 320. 
7 “Tanya Jawab | Covid19.Go.Id,” diakses pada 22 April 2021, 

https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa yang dimaksud dengan pandemi. 
8 Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 1167 
9 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 19 
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yang dilakukan pemerintah yaitu mensosialisasikan gerakan 

Social Distancing untuk masyarakat.
10

 

Kemudian Indonesia juga menerapkan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB). Menurut PP Nomor 21 Tahun 2020 

Pasal 1 yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu 

wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-191 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).
11

 

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

Republik Indonesia, situasi pandemi Covid-19 akan memberikan 

berbagai dampak, antara lain; a. Penurunan permintaan dan 

turunnya penjualan; b. Penurunan kegiatan, kesulitan sampai 

dengan penutupan usaha (sementara/tetap); c. Distribusi 

terhambat; d. Kesulitan bahan baku; e. Kesulitan mendapatkan 

permodalan usaha.
12

 Dalam situasi pandemi ini, menurut 

Kementerian Koperasi dan UKM terdapat sekitar 37.000 UMKM 

yang terdampak sangat serius diakibatkan adanya pandemi ini 

yaitu sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% 

melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% 

melaporkan masalah distribusi barang dan 4% melaporkan 

kesulitan mendapatkan bahan baku mentah,
13

 

Pandemi tak hanya berdampak negatif ke pengusaha besar, 

bahkan pengusaha kecil pun terkena imbas. Akibat penurunan 

daya beli masyarakat, pendapatan mereka merosot tajam. Kedai, 

toko, dan warung mereka sepi karena orang lebih suka tinggal di 

                                                           
10 Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” 

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 20, no. 2 (2020): 705–9, 706 
11 PP RI, “PP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2O2O 

TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA 

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA WRUS DISEASE 2019 (COVID-Ig) 

DENGAN,” 2019 § (2020), 2 
12 Arin Ramadhiani Soleha, “Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada 

Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional,” Jurnal 

Ekombis 6, no. 2 (2020): 165–78, 174 
13 M M Desda Erdawati, “Pandemi Covid-19 Dampaknya Terhadap Usaha 

Mikro, Kecil Dan Menengah Di Pasaman Barat,” Jurnal Ilmu Manajemen Retail 

(JIMAT) 2 nomor 1, no. 1 (2021): 13–37, 32 
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rumah setelah adanya larangan sosial secara besar-besaran 

(PSBB) tersebut.
14

 Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik 

(BPS) akibat pandemi Covid-19, sebanyak 82,85% pendapatan 

pelaku usaha mengalami penurunan. 

Tabel 1.1 

Dampak Pandemi terhadap UMKM 

 

No Jenis UMKM Jumlah 

1 Pedagang Besar dan Pedagang Kecil 40,92% 

2 Penyedia Jasa Akomodasi, Makanan 

dan Minuman 

26,86% 

3 Industri Pengelolaan 14,25% 

     Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM 

 

Berdasarkan data riset Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah, UMKM yang mengalami dampak pandemi 

antara lain pedagang besar dan pedagang eceran menduduki 

peringkat paling tinggi yaitu sebesar 40,92%, disusul UMKM 

penyedia jasa akomodasi, makanan dan minuman sebanyak 

26,86% dan UMKM yang paling kecil terdampak pandemi adalah 

industri pengelolaan sebanyak 14,25%.
15

 

Sebagai sektor yang menyumbang kontribusi terhadap 

PDB sebesar 61 persen, UMKM memiliki peran strategis dalam 

menopang ekonomi nasional terutama dalam kondisi krisis 

ekonomi. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha di Indonesia 

adalah UMKM.
16 

Kebangkitan UMKM akan menjadi pendorong 

utama untuk menggerakkan kembali perekonomian Indonesia. 

Salah satu skema yang diupayakan oleh pemerintah dalam 

membangkitkan sektor UMKM dimasa krisis ekonomi akibat 

                                                           
14 Kemenkeu, “Bertumbuh Bersama Umkm,” Kemenkeu.Go.Id XV, no. 158 

(2020): 1–46, 18 https://www.kemenkeu.go.id/media/16655/mk-november-2020-

up.pdf. 
15 T A F Sanjaya and R P Sari, “Analisis Ketahanan UMKM Di Sidoarjo 

Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Menggunakan OODA Loop,” Seminar 

Nasional Akuntansi Dan … 1, no. 1 (2021): 233–45, 234 Tersedia di 

http://senapan.upnjatim.ac.id/index.php/senapan/article/view/84. (Diakses pada 12 

Agustus 2021) 
16 Kemenkeu, “Bertumbuh Bersama Umkm.”, 9 
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penyebaran virus covid-19 yakni program Pemulihan Ekonomi 

Nasional atau program PEN. Program PEN tidak hanya di bidang 

UMKM saja, tetapi juga berupaya untuk menangani seluruh 

sektor perekonomian di Indonesia yang terkena dampak covid-

19. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 bahwa 

pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(program PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas 

masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor 

informal atau UMKM. Berbagai tujuan ditegaskan dalam 

program PEN dimana yang paling utama terselenggaranya 

program PEN ialah usaha untuk menjamin, menaungi, 

menyelamatkan, memperkukuh, serta mengembangkan kinerja 

ekonomi para pelaku usaha atau yang sedang merintis usaha 

selama pandemi covid-19. Harapannya supaya dapat 

mempertahankan eksistensi UMKM juga membangkitkan 

kemampuan UMKM dalam perannya terhadap keberlangsungan 

perekonomian Indonesia.
17

 

Tantangan Program PEN untuk UMKM bukanlah masalah 

besar atau kecilnya dana yang digulirkan, bukan pula masalah 

cukup atau tidaknya stimulan yang diberikan. Pokok 

permasalahannya adalah apakah program tersebut sudah tepat 

sasaran dalam implementasinya. Walaupun klise, hal ini penting 

karena menjadi tolok ukur efektifitas pelaksanaan kebijakan di 

lapangan.
18

 

Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam 

implementasi program PEN yaitu: 

1. Berlandaskan prinsip keadilan sosial 

2. Seluruhnya untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, 

karena program ini dialokasikan seluruhnya kepada seluruh 

pelaku ekonomi di Indonesia dalam rangka membangkitkan 

kinerja dan kegiatan masyarakat, khususnya di sektor Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

                                                           
17 Soleha, “Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan 

Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional.”, 175 
18 Kemenkeu, “Bertumbuh Bersama Umkm.”, 41 
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3. Membangun, meningkatkan dan mempertahankan kinerja 

pelaku usaha. Pandemi covid-19 berdampak pada  aktivitas 

masyarakat yang berkurang sehingga pemerintah berharap 

penyelenggaraan program PEN ini dapat mempertahankan 

kegiatan ekonomi dimasa pandemi covid-19 di Indonesia. 

4. Menerapkan pedoman kebijakan dengan secara hati-hati, 

sistem manajemen yang baik, adil, transparan dan akuntabel. 

5. Tidak menimbulkan risiko moral (ekonomi) atau moral 

hazard. 

6. Pemangku kepentingan mengalokasikan biaya dan risiko 

sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
19

 

 

Program PEN bertujuan melindungi, mempertahankan, dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam 

menjalankan usahanya. Terdapat beberapa skema dukungan yang 

khusus ditujukan untuk UMKM. Beberapa program yang terkait 

langsung dengan UMKM adalah Subsidi Bunga UMKM, PPh 

Final UMKM, Penjaminan Modal Kerja, Penempatan Dana pada 

Bank yang melakukan restrukturisasi, dan Pembiayaan Investasi 

kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM. Dukungan lainnya 

juga diberikan dalam bentuk program Bantuan Bagi Pelaku 

Usaha Mikro (BPUM) yang ditujukan untuk pelaku usaha 

mikro.
20

 

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ini dicairkan 

kepada 12 juta pengusaha mikro untuk tambahan modal kerja 

yang ditransfer ke rekening. Bentuknya adalah hibah, bukan 

kredit atau pinjaman. Realisasi program Bantuan Bagi Pelaku 

Usaha Mikro (BPUM) hingga akhir tahun 2020 mencapai 100 

persen.
21

 Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 

oleh pemerintah ini diberikan kepada usaha mikro yang sedang 

tidak menerima bantuan apapun. 

                                                           
19 Soleha, “Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan 

Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional.”, 175 
20 Kemenkeu, “Bertumbuh Bersama Umkm.”, 13 
21 “Realisasi BPUM Capai 100 Persen, Pelaku Usaha Rasakan Manfaat – 

Kantor Staf Presiden,” diakses pada 11 April 2021, https://ksp.go.id/realisasi-bpum-

capai-100-persen-pelaku-usaha-rasakan-manfaat.html. 
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Usaha mikro merupakan populasi usaha terbesar di 

Indonesia yang proporsinya mencapai 99,62% dari total 

64.166.606 usaha yang ada di Indonesia. Terjadinya pandemi 

covid-19 mengakibatkan sebanyak 82,85% pendapatan pelaku 

usaha mengalami penurunan. Maka hal tersebut yang 

melatarbelakangi penulis melakukan penelitian tentang BPUM 

dalam meningkatkan pendapatan pedagang, sehingga diharapkan 

dengan adanya program BPUM ini dapat meningkatkan kembali 

pendapatan pelaku usaha yang sempat turun dikarenakan 

pandemi covid-19. 

 

Tabel 1.2 

10 Kelurahan dengan jumlah paling banyak penerima Bantuan 

BPUM di Kota Bandar Lampung per tanggal 14 Agustus 2020- 

19 Oktober 2020 

 

No Kelurahan Jumlah Penerima 

1 Kota Karang 140 orang 

2 Bumi Waras 123 orang 

3 Kangkung 122 orang 

4 Kupang Teba 104 orang 

5 Panjang Utara 89 orang 

6 Labuhan Dalam 86 orang 

7 Panjang Selatan 86 orang 

8 Tanjung Senang 85 orang 

9 Gulak Galik 81 orang 

10 Keteguhan 79 orang 

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar 

Lampung 2020, data diolah 

 

Data di atas menunjukkan 10 kelurahan yang paling 

banyak menerima bantuan BPUM. Kelurahan Kota Karang 

merupakan kelurahan yang paling banyak menerima BPUM  per 

tanggal 14 Agustus 2020-19 Oktober 2020, sehingga penulis 

memilih Kelurahan Kota Karang sebagai lokasi penelitian. 

Dalam ekonomi Islam, pendapatan masyarakat adalah 

perolehan barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh 
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masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari 

syariat Islam. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan 

untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan 

dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling 

mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, setelah 

itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. 

Sebagaimana bantuan yang diberikan pemerintah bagi usaha 

mikro yang terkena dampak diharapkan pendistribusiannya dapat 

dilaksanakan dengan tepat dan dapat meningkatkan pendapatan 

pelaku usaha mikro ditengah pandemi covid-19. 

 

Al-Qur‟an Surat Al-Anfal ayat 27: 

 

                             

       

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang 

kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal [8]: 27) 

 

Kementerian Agama Indonesia menafsirkan Al-Qur‟an 

Surat Al-Anfal ayat 27 bahwa bersyukur adalah sebuah 

keharusan, sebab aneka nikmat tersebut bersumber dari Allah. 

Tidak bersyukur berarti mengkhianati nikmat tersebut dari 

Pemberinya, karena itu Allah menyatakan, “Wahai orang-orang 

yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati, yakni mengurangi 

sedikit pun hak Allah sehingga mengkufurinya atau tidak 

mensyukurinya, dan juga jangan mengkhianati Rasul, yakni Nabi 

Muhammad, tetapi penuhilah seruannya, dan juga janganlah 

kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu oleh 

siapapun, baik amanat itu adalah amanat orang lain maupun 

keluarga; seperti istri dan anak, muslim atau non-muslim, sedang 

kamu mengetahui bahwa itu adalah amanat yang harus dijaga dan 
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dipelihara.” Segala sesuatu yang berada dalam genggaman 

manusia adalah amanat Allah yang harus dijaga dan dipelihara.
22

 

Berdasarkan tafsir diatas bahwa pemberian amanat kepada 

suatu pihak harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti 

pada program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), 

diharapkan pelaksaan program ini dapat sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Bantuan 

Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Pedagang dimasa Pandemi Covid-19 tahun 2020 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Mikro 

Penerima Bantuan di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung)” 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu melihat efektivitas Bantuan Bagi 

Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang diberikan oleh pemerintah 

pusat dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Bandar 

Lampung dimasa pandemi covid-19 tahun 2020. Adapun sub 

fokus pada penelitian ini yaitu pedagang di Kelurahan Kota 

Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung 

yang mendapatkan bantuan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro 

(BPUM) per tanggal 14 Agustus 2020 – 19 Oktober 2020. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah konsep Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro 

(BPUM) dimasa pandemi covid-19? 

2. Bagaimanakah efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha 

Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pedagang 

di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur 

Kota Bandar Lampung dimasa pandemi covid-19 tahun 

2020? 

                                                           
22 https://quran.kemenag.go.id/sura/8/27. (Diakses pada 18 Agustus 2021) 
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3. Bagaimanakah efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha 

Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pedagang 

di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur 

Kota Bandar Lampung dimasa pandemi covid-19 dalam 

perspektif ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui konsep Bantuan Bagi Pelaku Usaha 

Mikro (BPUM) 

2. Untuk mengetahui efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha 

Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pedagang 

di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur 

Kota Bandar Lampung dimasa pandemi covid-19 tahun 2020 

3. Untuk mengetahui efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha 

Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pedagang 

di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur 

Kota Bandar Lampung dimasa pandemi covid-19 dalam 

perspektif ekonomi Islam 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis 

mengenai efektivitas program Bantuan Bagi Pelaku Usaha 

Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pedagang 

di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur 

Kota Bandar Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam rangka 

memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi 

Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN)  

Raden Intan Lampung 

b. Dapat menjadi rujukan mahasiswa Ekonomi Syariah 

selanjutnya untuk penelitian yang sejenis. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Fatkhul Khoiriyah, Liana Oktavia, Ni‟matus Zakiyah, dan 

Muhammad Afthon Ilman Huda pada tahun 2020 dalam 

jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan 

Sosial dari Pemerintah terhadap Masyarakat Terdampak 

Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor 

Kabupaten Bojonegoro”. Mengungkapkan bahwa: Desa 

Gedongarum merupakan salah satu desa di Indonesia yang 

menerima berbagai bentuk bantuan sosial pada saat pandemi 

covid-19. Bantuan tersebut berupa uang tunai yang disebut 

BST dan BLT-Dana Desa. Namun tidak dapat dipungkiri 

bahwa pemerintah memiliki kekurangan dalam pelaksanaan 

programnya terutama dalam hal pemberian bantuan sosial 

yang langsung ditujukan untuk masyarakat yang 

membutuhkan. Terutama saat terjadi pandemi covid-19 

seperti ini, tentunya semua orang akan terdampak tanpa 

terkecuali, dan jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan 

BST / BLT-Dana Desa dapat menimbulkan kecemburuan 

sosial. Dalam hal ini, pelaksanaan program BST dan BLT-

Dana Desa di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, 

Kabupaten Bojonegoro maih dirasa kurang efektif  dalam 

hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepatnya sasaran 

karena tidak ada pembaharuan data.
23

 

 

2. Lisda Van Gobel pada tahun 2015 dalam jurnalnya yang 

berjudul “Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial kepada 

Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Bolaang 

Mongondow Selatan” menyatakan bahwa: Ketepatan sasaran 

pemberian Bantuan Sosial kepada KUBE FM di Kecamatan 

Posigadan belum maksimal ditandai dengan besarnya 

interversi pemerintah Desa dalam pembentukan KUBE FM. 

Kemampuan aparat pemerintah Kecamatan Posigadan yang 

masih sangat rendah dalam memfasilitasi pemberian 

                                                           
23 Fatkhul Khoiriyah et al., “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari 

Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum 

Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro,” Jurnal Spirit Publik 15 (2020): 97–110. 
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Bantuan Sosial kepada KUBE FM terlihat dari pelaksanaan 

sosialisasi maupun penyuluhan guna memberikan 

pembinaan pada KUBE FM yang belum pernah 

diselenggarakan. Kemampuan anggota KUBE FM yang 

rndah dilihat dari pemanfaatan anggaran Bantuan Sosial oleh 

KUBE yang belum termanajerial dengan baik serta 

ketereampilan yang dimiliki anggota KUBE yang kurang 

akan mempengaruhi keberlangsungan usaha KUBE itu 

sendiri.
24

 

 

3. Agung Aldino Putra pada tahun 2018 dalam jurnalnya yang 

berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial 

pada Masyarakat di Kota Palu (Studi tentang Kelompok 

Usaha Bersama)” menyatakan bahwa: Program bantuan 

sosial ini belum berjalan secara efektif dan optimal karena 

ada beberapa kendala dalam hal ini merupakan tanggung 

jawab dan kewenangan Dinas Sosial Kota Palu sebagai 

pelaksana Kota Palu. Kendala tersebut antara lain 

pelaksanaan rencana tidak mengikuti jadwal yang telah 

ditentukan, pemilihan calon penerima bantuan tidak 

mengikuti prosedur yang ada, karena terdapat pihak-pihak 

lain yang memanfaatkan agar dapat menerima bantuan ini 

serta Dinas Sosial tidak memberikan sosialisasi mengenai 

bantuan ini ke masyarakat.
25

 

 

4. Asfriqi Machfiroh pada tahun 2015 dalam jurnalnya yang 

berjudul “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kota Palu” 

menyatakan bahwa efektivitas Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota Palu 

                                                           
24 Lisda Van Gobel, “Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Kepada 

Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan,” Jurnal 

Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik II (2015): 

98, https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/86. 
25 Agung Aldino Putra, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial 

Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama),” Jurnal 

Katalogis 6, no. 8 (2018): 1–8. 
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berjalan efektif pada tataran 1) Pencapaian Tujuan: proses 

pelaksanaan siklus dan pemanfaatan Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) sudah tercapai sesuai apa yang 

diharapkan, dengan melihat terselesaikan 1 tahapan siklus 

pemanfaatan BLM tahun anggaran 2014. 2) Integrasi: 

Tahapan sosialisasi yang terjadi pada proses pelaksanaan 

PNPM sudah berjalan efektif melalui tahan siklus PNPM 

sosialisasi di tingkat Kota dan di tingkat masyarakat, 

dikawal oleh fasilitator kelurahan, BKM, dan aparat 

Kelurahan. 3) Adaptasi: Dalam penelitian mengenai kualitas 

pelaksanaan PNPM MP yang menjadi kendala kurang 

efektifnya pelaksanaan Program PNPM di tingkat 

masyarakat karena kurangnya partisipasi masyarakat 

kelurahan untuk terlibat langsung dalam mengikuti proses 

tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Program PNPM MP.
26

 

 

5. Karla Meiva Lumempow, Sarah Sambiran dan Ismail 

Rachman pada tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul 

“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam 

Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di 

Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa”. 

Menyatakan di kecamatan  Kawangkoan Barat, 

pelaksanaan program atau implementasi kebijakan BPUM 

ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun 

dalam mekanisme penyalurannya atau tahap-tahap proses 

penyalurannya masih ada masalah-masalah yang terjadi atau 

kekeliruan yang didapati karena pelibatan Pemerintah 

Kecamatan dan  Pemerintah Desa yang sangatlah kurang 

serta tindakan/perilaku dari implementor yang keliru akibat 

kurangnya komitmen dari pelaku kebijakan/implementor 

dalam merealisasikan isi kebijakan. Kecamatan 

Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa telah 

menggambarkan adanya manfaat yang didapati oleh 

sebagian besar masyarakat penerima BPUM, walaupun 

                                                           
26 Asfriqi Machfiroh, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat,” Jurnal Katalogis 3 (2015): 179–85. 
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masih ada sebagian kecil yang menerima dana bantuan tetapi 

tidak mempergunakan dana tersebut sebagaimana mestinya 

sehingga menggambarkan adanya perubahan pada usahanya. 

Dan masih ada masyarakat yang tidak bisa merasakan 

manfaatnya karena tidak menerima bantuan itu.
27

 

 

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang relevan 

terdapat perbedaan seperti pada program pemerintah yang 

diteliti, yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan 

Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa, Kelompok Usaha 

Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), serta Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).  

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu field research (penelitian 

lapangan) yaitu penelitian yang mengambil data primer 

dari lapangan atau lokasi penelitian tertentu.
28

 Penelitian 

lapangan ini dilakukan dengan menggali data yang 

bersumber dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Kota Bandar Lampung mengenai program 

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) serta kepada 

Pedagang penerima bantuan BPUM. 

b. Sifat Penelitian 

Kualitatif deskriptif, desain penelitian deskriptif 

adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka 

memberikan gambaran secara sistematis tentang 

informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek 

penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan 

                                                           
27 Karla Meiva Lumempow, Sarah Sambiran, dan Ismail Rachman, 

“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi 

Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa,” Jurnal 

Governance 1, no. 1 (2021): 1–8. 
28 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), 202 



15 
 

  
  

sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian 

yang dilakukan. 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat 

dan dikumpulkan oleh peneliti.
29

 Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh secara langsung melalui 

wawancara yaitu dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Bandar Lampung serta usaha mikro yang menerima 

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan 

Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota 

Bandar Lampung pada tanggal 14 Agustus 2020 - 19 

Oktober tahun 2020, data juga diambil dengan cara 

melakukan observasi untuk melihat kondisi nyata di 

lapangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah yang sudah tersedia dan 

dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder tersedia di 

instansi tempat penelitian dilakukan dan di luar instansi 

tempat penelitian.
30

 Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet sebagai 

pelengkap dalam penelitian ini. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek/subyek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik yang ditentukan oleh peneliiti untuk 

dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, ttapi 

                                                           
29 Anwar Sanusi, Metode Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 

104  
30 Ibid., 104 
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meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 

subyek atau obyek itu.
31

 Populasi dalam penelitian ini 

yaitu usaha mikro yang menerima Bantuan Bagi Pelaku 

Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Kota Karang 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung 

tahun 2020 per tanggal 14 Agustus 2020 - 19 Oktober 

2020 yaitu sebesar 140 usaha mikro. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. 
32

 Adapun teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

yaitu accidental sampling atau sampel aksidental, yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai responden.
33

 

Menurut Suharsimi Arikunto menjelaskan apabila 

subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Tetapi jika jumlah subyeknya besar (lebih dari 100 

orang) dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih.
34

 Karena populasi penelitian ini lebih dari 100, 

yaitu 140 usaha mikro penerima BPUM di Kelurahan 

Kota Karang, maka sampel ditetapkan sebesar 10% dari 

populasi yaitu 10% dari 140 yaitu 14 usaha mikro 

penerima BPUM di Kelurahan Kota Karang Kecamatan 

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung per tanggal 

14 Agustus 2020 - 19 Oktober 2020. 

                                                           
31 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: ALFABETA, 2012), 115  
32   Ibid., 116 
33   Sugiono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), 85 
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 134  
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4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada 

subjek penelitian.
35

 Tujuan wawancara ialah 

mengumpulkan data melalui respons verbal. Data ini 

berupa informasi yang diberikan responden melalui 

wawancara dan dicatat oleh pewawancara sesuai dengan 

daftar pertanyaan.  

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

Kasi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Bandar Lampung dan juga dilakukan dengan para 

pedagang yang menerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha 

Mikro (BPUM) di Kelurahan Kota Karang Kecamatan 

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung pada tanggal 

14 Agustus 2020 - 19 Oktober 2020. 

b. Observasi 

 Observasi merupakan cara pengumpulan dara melalui 

pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau 

kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 

Observasi meliputi segala hal yang menyangkut 

pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun 

nonperilaku. Observasi perilaku meliputi nonverbal, 

bahasa (linguitic) dan ekstra bahasa (extralinguistic). 

Observasi nonperilaku meliputi catatan (record), kondisi 

fisik (physical condition) dan proses fisik (physical 

process).
36

  

 Pada penelitian ini, observasi dilakukan terkait efektivitas 

pelaksanaan program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro 

(BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pedagang 

dimasa pandemi covid-19 tahun 2020 di Kelurahan Kota 

                                                           
35 Sanusi, Metode Penelitian Bisnis., 105 
36 Ibid., 111 
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Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar 

Lampung yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.
37

 Penulis 

menggunakan metode ini untuk mendapatkan data tertulis 

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan untuk 

pelengkap data yang objektif, seperti data penerima 

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). 

 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, 

fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan dan sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi teori yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini. Teori yang dibahas penulis yaitu efektivitas, 

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan pendapatan. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum objek penelitian yang 

menguraikan tentang latar sosial, historis, budaya, ekonomi, 

demografi, lingkungan. Serta berisi penyajian fakta dan data 

penelitian yang menguraikan tentang fakta-fakta temuan di 

lapangan yang didukung dengan data-data  yang ditemukan di 

lapangan.  

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi analisis data penelitian dan temuan 

penelitian.  

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi simpulan dan rekomendasi dari hasil 

penelitian. 

 

                                                           
37 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis., 422 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif atau dalam bahasa 

inggris effective berarti berhasil atas sesuatu yang dilakukan 

dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

didefinisikan sebagai pendayagunaan dan kesesuaian antara 

hasil yang dicapai dengan rencana yang disusun.
38

 

Menurut Mardiasmo, efektivitas merupakan ukuran 

berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai 

tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan 

dengan efektif. Hal terpenting yang perlu diperhatikan 

adalah bahwa efektivitas tidak menunjukkan tentang biaya 

yang dianggarkan, yang mungkin dua atau bahkan tiga kali 

lebih besar dari yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat 

apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya.
39

 

Menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan 

program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya 

yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara 

pelaksanaannya.
40

 

Menurut Sedarmayanti, efektivitas merupakan suatu 

ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target 

yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau 

organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting 

peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan 

                                                           
38 Khoiriyah et al., “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah 

Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor 

Kabupaten Bojonegoro.”, 105 
39 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: ANDI, 2017), 134  
40 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik (Yogyakarta: 

Pembaharuan, 2005), 109 
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berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang 

dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.
41

 

Dari beberapa pengertian efektivitas di atas, maka 

dapat dipahami bahwa efektivitas adalah ukuran kemampuan 

suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnnya. 

 

2. Ukuran Efektivitas 

Efektivitas program dapat diukur dari berbagai sudut 

pandang tergantung pada bagaimana mengevaluasi dan 

menafsirkannya. Jika satu hasil pekerjaan dan usaha tidak 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dapat dikatakan suatu 

perkara ini belum efektif, dan sebaliknya. Duncan 

mengungkapkan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu 

program, diperlukan tiga indikator, antara lain: 

a. Pencapaian tujuan, yaitu segala bentuk upaya untuk 

mencapai tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Ada 

dua faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang 

merupakan target konkret. 

b. Integrasi, yaitu mengukur tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau 

komunikasi dan pengembangan konsekuensi, integrasi 

menyangkut proses sosialisasi. 

c. Adaptasi, adalah kemampuan suatu organisasi untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Berhubungan dengan kesesuaian antara program 

dengan keadaan yang terjadi di lapangan.
42

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja (Bandung: 

Mandar Maju, 2009), 61 
42 Khoiriyah et al., “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah 

Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor 

Kabupaten Bojonegoro.”, 105 
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B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 Menurut Pasal 1 UU Nomor 20  Tahun 2008 Tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dimaksud dengan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah: 

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

2) Usaha Kecil adalah suatu ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang buka merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 

Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau  badan usaha yan bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini.
43

 

 

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 Dalam Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah Kriteria Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
43 UU No. 20 Tahun 2008, “UU No. 20 Tahun 2008,” UU No. 20 Tahun 2008, 

no. 1 (2008): 1–31, 2 
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1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

 

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah). 

 

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah 

) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah).
44

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, UMKM (Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah) dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) 

memiliki perbedaan dalam hal kekayaan bersih dan hasil 

penjualan pertahunnya. 

 

 

 

                                                           
44 Ibid., 6 
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C. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 

1. Pengertian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 

Pengertian BPUM dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 dan 

Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19), yaitu:  

Pasal 1: 

1) Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang 

selanjutnya disebut Program PEN adalah 

rangkaian kegiatan untuk pemulihan 

perekonomian nasional yang merupakan bagian 

dari kebijakan keuangan negara yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah untuk 

mempercepat penanganan pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi 

ancaman yang membahayakan perekonomian 

nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta 

penyelamatan ekonomi nasional. 

2) Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang 

selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan 

pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan 

kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
45

 

 

Pasal 2: 

BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk 

menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam 

rangka Program PEN.
46

 

                                                           
45 “Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil, Dan Menengah Republik 

Indonesia No 6 Tahun 2020,” 2020, 5 
46 Ibid., 7 
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2. Bentuk, Kriteria dan Persyaratan Penerima 

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 

Bentuk, Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan 

Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dijelaskan Dalam Bab II 

Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Mendukung 

Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yaitu: 

 

Pasal 3: 

1) BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang 

sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu 

rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi 

kriteria tertentu. 

2) Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.  

 

Pasal 4: 

BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang 

tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari 

perbankan. 

 

Pasal 5: 

1) Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus 

memenuhi persyaratan: 

a. warga negara Indonesia; 

b. memiliki Nomor Induk Kependudukan; 

c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan 

surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul 

BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu 

kesatuan; dan 

d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara 

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau 

pegawai BUMD.
47

 

                                                           
47 Ibid., 8 
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3. Tata Cara Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha 

Mikro (BPUM) 

Tata cara penyaluran BPUM tertuang dalam Bab IV 

Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) yaitu: 

1) pengusulan calon penerima; 

2) pembersihan data dan validasi data calon penerima; 

3) penetapan penerima; 

4) pencairan dan BPUM; dan 

5) laporan penyaluran.
48

 

Gambar 2.1 

Mekanisme Pengajuan Usaha Mikro Calon Penerima BPUM 

 
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2020) 

                                                           
48 Ibid., 9 
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Prosedur pengajuan usaha mikro calon peenrima program 

BPUM yaitu sebagi berikut: 

1) Usaha mikro calon penerima bantuan adalah usaha 

mikro yang memiliki usaha mandiri dan tidak sedang 

menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. 

2) Data usulan dari para pengusul seperti Dinas Koperasi 

dan Lembaga Keuangan disampaikan ke Kemenkop 

UKM dan diproses oleh Tim Pengelola Data dengan 

melakukan data pooling, proses pembersihan data, 

validasi SLIK (OJK) dan SIKP (Kementerian 

Keuangan). 

3) Proses pembersihan data/atau cleansing dilakukan 

untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya data 

ganda atau tidak sesuai format. Proses pembersihan data 

mencakup: 

a) Memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi 

dengan calon penerima BPUM yang diusulkan 

lembaga pengusul lainnya. 

b) Nomor induk kependudukan tidak sesuai format 

administrasi kependudukan 

c) Dokumen persyaratan tidak lengkap 

d) Sedang menerima kredit atau pinjam KUR dan/atau 

kredit atau pinjaman perbankan lainnya. 

4) Dari proses cleansing, kemudian diverifikasi dan 

divalidasi di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) 

Kementerian Keuangan dan Sistem Layanan Informasi 

Keuangan (SLIK) OJK, untuk validasi lanjutan. 

5) Hasil verifikasi disampaikan ke kuasa pengguna 

anggaran (KPA) untuk ditetapkan, kemudia diterbitkan 

surat keputusan dan surat perintah membayar (SPM). 

6) KPA menetapkan pelaku usaha mikro penerima BPUM 

dan menyampaikan SPM ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan surat 

perintah pencairan dana (SP2D) 

7) KPPN menyalurkan dana bantuan produktif ke rekening 

penampungan bank Penyalur. 
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8) Bank Penyalur menyalurkan bantuan produktif dari 

rekening penampung ke rekning penerima BPUM.
49

 

 

D. Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

 Menurut Sadono Sukirno pendapatan adalah pendapatan 

uang yang diterima dan berikan kepada subjek ekonomi 

berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa 

pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha 

perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya 

pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.
50

 

Menurut Rahardja dan Manurung pendapatan adalah 

total penerimaan (uang atau bukan uang) seseorang atau 

rumah tangga selama periode tertentu.
51

 

Menurut Suryananto pendapatan adalah penerimaan 

bersih seseorang. Pendapatan atau juga disebut juga income 

dari seseorang warga masyarakat adalah hasil 

“penjualan”nya dari-faktor-faktor produksi yang dimilikinya 

pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini “membeli” 

faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai 

input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar 

faktor produksi. Harga faktor produksi di pasar faktor 

produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang di pasar 

barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan 

permintaan.
52

  

Menurut Suroto teori pendapatan adalah seluruh 

penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal 

                                                           
49 Tim Nasional et al., Mempertahankan Usaha Mikro Pada Masa Pandemi 

COVID-19, Januari 20 (Jakarta Pusat: TIM NASIONAL PERCEPATAN 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sekretariat Wakil Presiden Republik 

Indonesia, 2021), 8 
50 Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2006), 47 
51 Mandala Manurung Rahardja Pratama, Teori Ekonomi Mikro (Jakarta: 

Lembaga Universitas Indonesia, 2010), 291 
52 Desy Sutrisno, Adi Usman, Said Wahyuni, Etty Jumiati, Elly Adiasti, 

Nindya Jafar,Rayhana Irsalina, Pengantar Sosial Ekonomi Dan Budaya Kawasan 

Perbatasan, I (Malang: Inteligensia Media, 2020), 145 
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dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar 

sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan 

merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari dan sangat penting artinya 

secara langsung maupun tidak langsung bagi kelangsungan 

hidup dan penghidupan seseorang. Pendapatan meliputi 

upah, gaji, sewa, deviden, keuntungan dan merupakan suatu 

arus yang diukur dalam periode waktu tertentu misalnya: 

seminggu, sebulan, setahun atau jangka waktu yang lama. 

Arus pendapatan tersebut dihasilkan karena adanya jasa 

produktif (productive service) yang mengalir ke arah yang 

berlawanan dengan aliran pendapatan yaitu jasa produktif 

yang mengalir dari masyarakat ke pihak bisnis yang artinya 

pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif.
53

 

Dari beberapa pengertian pendapatan menurut 

beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa pengertian 

pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa 

uang atau bukan uang yang didapatkan melalui aktivitas 

produktif selama periode waktu tertentu. 

 

2. Sumber-sumber Pendapatan 

Menurut Samuelson dan Nordhaus, pendapatan dapat 

diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: 

1. Gaji dan Upah 

Suatu imbalan yang diperoleh seseorang setelah 

melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain, perusahaan 

swasta atau pemerintah 

2. Pendapatan dari Kekayaan 

Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total 

produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan baik 

dalam bentuk uang atau lainnya, tenaga kerja keluarga 

dan nilai sewa capital untuk sendiri tidak diperhitungkan. 

 

 

                                                           
53 Suroto, Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Perencanaan 

Kesempatan Kerja (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), 26 
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3. Pendapatan dari sumber lain 

Dalam hal ini pendapatan yang diperoleh tanpa 

mencurahkan tenaga kerja antara lain penerimaan dari 

pemerintah, asuransi pengangguran, menyewa aset, 

bunga bank dan sumbungan dalam bentuk lain serta laba 

dari usaha.
54

 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:
55

 

1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang 

bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan 

warisan atau pemberian. 

2) Harga per unit dari masing-masing faktor 

produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran 

dan permintaan di pasar faktor produksi. 

3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai 

pekerjaan sampingan. 

 

4. Pendapatan dalam Islam 

Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah. 

Allah mencipatakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki 

dan digunakan oleh manusia. Dimana manusia merupakan 

perantara dalam memanfaatkan harta benda milik Allah 

SWT.
56

 Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan 

untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan 

kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal 

yang paling mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi 

kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan 

kepemilikan pribadi.
57

 

   

                                                           
54 William Samuelson, Paul. A., Nordhaus, Ilmu Mikroekonomi (Jakarta: 

Erlangga, 2005), 250 
55 Boediono, Pengantar Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2002), 150 
56 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam (Depok: 

Kencana, 2017), 123 
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 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku 

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu. (QS. An-nisa‟ [4]: 29) 

 

Kementerian Agama Repulik Indonesia menafsirkan 

QS. An-nisa‟ ayat 29 sebagai ayat yang berbicara tentang 

bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai 

dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau 

memperoleh harta diantara sesamamu yang kamu perlukan 

dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak 

benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali 

kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka 

diantara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang 

lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh Allah Maha 

Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang 

beriman.
58

 

Perolehan harta dilakukan dengan cara usaha (amal) 

atau mata pencaharian (maliyah) yang halal dan sesuai 

dengan aturan Allah SWT. Ayat Al-Quran dan hadits Nabi 

banyak yang mendorong atau menganjurkan manusia 

untuk berusaha. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Mulk 

ayat 15: 
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“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang 

mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya 

dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.Dan hanya 

kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS. 

Al-Mulk [67]: 15) 

 

Kementerian Agama Republik Indonesia 

menafsirkan ayat tersebut yaitu: Dialah Allah yang 

menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi untuk 

melakukan aktifitas yang bermanfaat, maka jelajahilah di 

segala penjurunya, berkelanalah ke seluruh pelosoknya, 

dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya yang disediakan 

untuk kamu, serta bersyukurlah dengan segala karunia-Nya 

itu. Dan karena pada akhirnya, hanya kepada-Nyalah kamu 

kembali setelah dibangkitkan.
59

 

Sistem ekonomi Islam memandang bekerja sebagai 

suatu bentuk kebaikan yang menghasilkan kebaikan dan 

mendorong kebaikan yang lain. Ketika sesorang bekerja 

dengan baik dipandang telah melakukan suatu kebaikan 

dan hasil dari pekerjaannya baik berupa karya baik materil 

maupun imateril, baik berupa penghasilan maupun 

penghargaan merupakan kebaikan tersendiri. Dengan 

bekerja seseorang akan mendapatkan hasil atau sesuatu 

yang berharga yang dapat dimanfaatkan baik oleh dirinya 

maupun orang lain. 

 

– ًََّّ ٌََّّ اَنَُّبِ ٍَِّ َسافِع َّ –انهٓشضً عُّ – أَ ٍَّْ ِسفَبَعتََّ ْب  َع

  انهٓصهى  عهٍّ ٔصهى – ُصئِمََّ : أَي َّ اَْنَكْضبَِّ 
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ٍْع َّ َيْبُشٔس َّ ُكم َّ بَ َٔ  , ُجمََِّّبٍَِِذََِِّّ مَََُّّّاَنشَّ ًَ َع  - : قَبلَََّّ أَْطٍَبَُّ؟   

َحَُّّ اَْنَحبِكىَُّ َصحَّ َٔ اسَُّ  اَُِّ اَْنبَزَّ َٔ  – َس
 

Dari Rifa‟ah bin Raafi‟ raddhiyallahu‟anhu, Nabi 

SAW ditanya menganai mata pencaharian yang halal? 

Nabi SAW menjawab, “Amalan seseorang dengan 

tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi” (HR. Al-

Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) 

Hadist tersebut menganjurkan manusia agar 

berusaha memperoleh harta dengan bekerja, bahkan 

Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang yang giat 

dalam bekerja sebagai orang yang dicintai oleh Allah, dan 

ia bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah. 

Harta yang didapatkan harus digunakan dengan 

sebaik-baiknya agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan 

orang lain. Menurut Masqood, terdapat beberapa prinsip 

yang dapat dilakukan berkaitan dengan pengelolaan harta 

atau kekayaan yaitu: (1) Secara penuh memenuhi 

kebutuhan pokok keluarganya; (2) Barang-barang yang 

dihasilkan memberikan kenyamannya bagi kehidupan 

keluarganya; (3) Barang-barang yang didapatkan dianggap 

sebagai kesukaan Allah SWT atas manusia karena barang-

barang tersebut memberikan keuntungan dan tidak 

membahayakan; (4) Menghabiskan sebanyak mungkin 

hartanya untuk pendidikan anak-anaknya sehingga mereka 

akan mengembangkan kepada masyarakat dan juga 

melanjutkan untuk mengumpulkan dengan mengelola 

kekayaan (harta) dengan cara Islam; (5) Dia bisa 

memberikan pengeluaran dan tidak membuatnya terlibat 

dalam hutang yang tidak perlu.
60

 

Islam menciptakan beberapa instrumen untuk 

memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. 

Seperti zakat dan sedekah misalnya, instrumen ini 
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dikedepankan untuk keseimbangan karena mengingat tidak 

semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena 

yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh. Tetapi harus 

diingat zakat tidak akan ada jikalau tidak tidak ada 

sumbernya yang bertumpu pada tiga hal: profit 

perdagangan, pendapatan dan gaji pekerja, dan aset 

perusahaan atau individu. Oleh karena itu, yang perlu 

dimatangkan adalah aktivitas ekonominya terlebih dahulu, 

baru dipompa kesadarannya untuk membayar zakat.
61

 

 

E.  Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam 

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan 

lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terinci sehingga pada 

akhirnya dapat menjadi rumusan penentuan perilaku para 

pelaku ekonomi. Nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari 

ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin 

kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Sebagai misal, ketika 

orang Islam membayar zakatnya, namun diikuti dengan kata-

kata yang menyakiti hati penerima zakat, maka amalan zakat  

tersebut tidak dinilai ibadah atau mendapatkan imbalan baik 

dihadapan Allah. Amalan zakat harus diikuti dengan nilai-nilai 

kesopanan saat mendistribusikannya, dengan tidak mengungkit-

ungkit 

Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomidapat 

menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akan 

bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena, implementasi nilai-

nilai ini harus secara bersama-sama didasarkan atas prinsip-

prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan menjadikan 

bangunan ekonomi Islam kokoh dan dinamis, dan nilailah yang 

berfungsi untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut. Berikut 

ini akan diuraikan beberapa nilai-nilai dasar ekonomi Islam 

yang digali dari Al-Quran dan Sunnah. 

Nilai-nilai dalam Al-Quran dan Hadis terkait dengan 

ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi 
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Muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam 

adalah tauhid, yaitu bahwa segala aktifitas manusia di dunia ini, 

termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditujukan 

mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah. Pada 

hakikatnya hukum ini beaku di dunia ini bisa berasal dari alam 

maupun buatan manusia. Ekonomi akan membawa pada falah 

ketika mampu membawa hukum-hukum buatan manusia ini 

kembali kepada hukum universal, yaitu hukum Allah yang 

kadang disebut dengan hukum alam oleh masyarakat 

konvensional. Dalam pelaksanaanya, nilai tauhid ini 

diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar 

yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu: 

1. Adl:  

Keadilan (adl) merupakan nilai paling asasi dalam 

ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas 

kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. 

Kadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan 

dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah 

Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama 

dalam Maqoshid Syariah. Ibn Taimiyah menyebut keadilan 

sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad 

Abduh menganggap kezaliman (zulm) sebagai kejahatan 

yang paling buruk (aqbah al-munkar) dalam kerangka nilai-

nilai Islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur 

pokok yang komprehensif yang terpenting dalam semua 

aspek kehidupan.  

Teminonologi keadilan dalam Al-Quran disebutkan 

dalam berbagai istilah, antara lain „adl, qisth, mizan, hiss, 

qasd, atau ekspresi tidak langsung, sementara untuk 

terminology ketidak adilan adalah zulm, itsm, dhalal, dan 

lainnya. Setelah kata „Allah‟ dan „pengetahuan‟, keadilan 

dengan berbagi terminologinyamerupakan kata yang paling 

sering disebutkan dalam Al-Quran. 

Dengan berbagai muatan makna, „adil‟ tersebut, 

secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai 

keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata 
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hukum. Kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, 

hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang 

dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek 

kehidupan.
62

 

Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-

Quran sebagaimana disebut di atas, maka bisa diturunkan 

berbagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut. 

a. Persamaan Kompensasi 

Persamaan kompensasi adalah 

pengertian adil yang paling umum, yaitu 

bahwa sesorang harus memberikan 

kompensasi yang sepadan kepada pihak lain 

sesuai dengan pengorbanan yang telah 

dilakukan. Pengorbanan yang telah dlakukan 

inilah yang menimbulkan hak pada seseorang 

yang telah melakukan pengorbanan untuk 

memperoleh balasan yang seimbang dengan 

pengorbanan. 

b. Persamaan hukum 

Persamaan hukum disini memberikan 

makna bahwa setiap orang harus diperlakukan 

sama di depan hukum. Tidak boleh ada 

diskriminasi terhadap seseorang di depan 

hukum atas dasar apa pun juga. Dalam 

konteks ekonomi, setiap orang harus 

diperlakukan sama dalam setiap aktivitas 

maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan 

untuk melebihkan hak suatu golongan atas 

golongan yang lain hanya karena kondisi yang 

berbeda dari kedua golongan tersebut. 

c. Moderat 

Moderat disini dimaknai sebagai posisi 

tengah-tengah. Nilai adil disini dianggap telah 

diterapkan seseorang jika orang yang 
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bersangkutan mampu memosisikan dirinya 

dalam posisi di tengah. Hal ini memberikan 

suatu impilkasi bahwa seseorang harus 

mengambil posisi di tengah dalam arti tidak 

mengambil keputusan yang terlalu 

memperberat ataupun keputusan yang terlalu 

memperingan, misalnya dalam hal pemberian 

kompensasi. 

d. Proporsional 

Adil tidak selalu diartikan sebagai 

kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan 

dengan ukuran setiap individu atau 

proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, 

kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, 

ataupun kontribusi yang diberikan oleh 

seseorang. Proporsional tidak sana berkaitan 

dengan konsumsi, namun juga pada distribusi 

pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak 

selalu harus merata, namun perlu tetap 

memerhatikan ukuran dari masing-masing 

individu yang ada; mereka yang ukurannya 

besar perlu memperoleh besar dan yang kecil 

memperoleh jumlah yang kecil pula. 

 

Seluruh makna adil tersebut akan terwujud jika 

setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

kejujuran, keberanian, kelurusan dan kejelasan. Secara 

singkat masing-masing nilai ini dijelaskan sebagai 

berikut.  

a. Kebenaran 

Kebenaran merupakan esensi dan dasar 

dari keadilan. Kebenaran dalam hal ini 

dikamnai sebagai kesesuaian dengan syariah 

Islam. Kebenaran empiris atau factual hanya 

bisa diterima jika tidak bertentangan dengan 

kebenaran syariah. Kebenaran dalam 
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memberikan informasi, kebenaran dalam 

memberikn pertimbangan dan kebenaran 

mengambil keputusan memberikan jaminan 

kepada semua pihak atas hak-hak yang terkait. 

Keadilan hanya akan bermakna jika setiap 

orang berfikir, bersikap, dan berperilaku 

secara benar. 

b. Kejujuran 

Jujur berarti adanya kosistensi antara 

kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. 

Kejujuran merupakan aspek penting dan 

prasyarat dalam keadilan. Kejujuran 

merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa 

mencapai kebenaran dan keadilan. Bila 

seseorang tidak bisa berlaku jujur dalam suatu 

hal maka keputusan yang diambil dalam 

urusan itu dipastikan tidak benar dan tidak 

adil. 

c. Keberanian 

Untuk mengambil suatu keputusan 

yang adil dan melakukan yang benar 

seringkali seseorang dihadang oleh suatu 

keadaan yang serba menyulitkan. Oleh karena 

itu, keberanian diperlukan untuk mengatasi 

semua hal ini, tanpa hal ini keadilan tidak bisa 

diwujudkan. 

d. Kelurusan 

Nilai kelurusan dinilai sebagai taat asas 

atau konsisten menuju tujuan. Taat asas disini 

merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi 

agar perilaku adil bisa terwujud. Jika 

seseorang tidak bisa berperilaku taat asas, 

maka akan sangat terbuka kemungkinan untuk 

melakukan kezaliman. 
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َُُّّْ أَْدََبُْىَّْ ِي َٔ وََّ انقٍَِبَيتَِّ  ْٕ ٌََّّ أََحبََّّ انَُّبسَِّ إِنَى للاَِّ ٌَ  إِ

 َيْجهًِضب إَِيبو َّ َعبِدل َّ

 
 “Sungguh manusia yang paling dicintai 

Allah pada hari kiamat dan paling dekat 

kedudukannya dengan – Nya adalah 

pemimpin yang adil” (HR. At- Tirmidzi No. 

1329) 

 

2. Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban untuk memakmurkan 

bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang 

khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung 

jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah 

dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki 

tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi 

atau kelompok tertentu saja.
63

 

Islam memberikan perhatian yang besar pada 

konsep tanggung jawab, dengan menetapkan 

keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung 

jawab. Konsep tanggung jawab melahirkan: pertama 

perbuatan yang dilakukan harus memberikan 

kebaikan (maslahah) sebesar-besarnya pada 

masyarakat. Oleh sebab itu, konsep tanggung jawab 

melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan 

sosial, yang memberikan dampak bukan hanya pada 

kepribadian individu secara pribadi, namun kebaikan 

yang berdampak pada masyarakata secara umum. 

Kedua, konsep tanggung jawab lahir secara sukarela 

dari dalam diri manusia bukan paksaan, dengan 
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demikian melahirkan kesadaran untuk menjadi diri 

yang lebih baik.
64

 

Dalam Hadits Muslim No. 1829 dijelaskan 

mengenai pertanggungjawaban yaitu: 

 حذٌث انهٓعبذ بٍ عًش سضً للا عُّ

 أٌ انُبً صهى للا عهٍّ ٔصهى قبل :

 ”أال كههكى ،ساع ٔكهكى يضئٕل عٍ س

 ،عٍتّ فبأليٍش انزي عهى انُبس ،ساع

 ْٕٔ يضؤل عٍ ،سعٍتّ ٔانشجم ساع عهى

 اْم بٍتّ ْٕٔ يضؤل عُٓى. ٔانًشأة 

 ساعٍت عهى بٍت بعهٓب ٔٔنذِ ًْٔ 

عُٓى، ٔانعبذ ساع عهى يبل  يضئٕنت 

 صٍذِ ْٕٔ يضؤل ،عُّ أال فكهكى ساع

 ٔ كههكى يضئٕل عٍ سعٍتّ (سٔاِ 

 يضهى)

 
“Setiap kamu adalah pmimpin yang akan 

dimintai pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus 

keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai 

pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang 

laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di 

rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas 

rumah suaminya. Ia akan dimintai 

pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang 

hamba adalah pemimpin terhadap harta benda 

tuannya, ia kan diminta pertanggungjawaban tentang 

harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah 

pemimpin dan semua akan dimintai pertanggung 
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jawaban tentang kepemimpinannya.” (HR Muslim 

No. 1829)
65 

Makna tanggung jawab (khilafah) dapat 

dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian 

sebagai berikut. 

a. Tanggung jawab berprilaku ekonomi dengan 

cara yang benar 

Suatu usaha pemilikan, pengelolaan 

ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak 

benar akan bisa membuat kerusakan pada 

lingkungan baik kerusakan yang dampaknya 

langsung maupun kerusakan yang baru akan 

dirasakan akibatnya setelah beberapa decade 

kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak 

benar dalam Islam diartikan sebagai setiap 

bentuk pengelolaan yang berdampak pada 

kemubadziran dan pengrusakan ataupun cara 

pengelolaan yang bertentangan dengan 

syariah Islam, seperti perjudian, penyuapan 

(bribery), prostitusi, dan sebagainya. Secara 

praktisi, manusia diwajibkan untuk mengikuti 

semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi 

semua larangan larangan-Nya dalam 

memanfaatkan sumber daya tersebut. 

b. Tanggung jawab untuk mewujudkan 

maslahah maksimum 

Dalam memnfaatkan sumber daya 

ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah 

memberikan kemanfaatan yang sebesar-

besarnya bagi kehidupan manusia sebagai 

sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya 

hambatan yang menyebabkan sekelompok 

manusa dari kalangan tertentu menguasai atau 
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memonopoli pemanfaatan sumber daya 

ekonomi harus dicegah. Juga harus dicegah 

adanya ambatan structural yang menghalangi 

sekelompok manusia untuk ikut memperoleh 

manfaat dari sumber daya ekonomi, terutama 

sumber daya ekonomi vital yang menentukan 

kelangsungan hidup manusia. 

c. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan 

setiap individu 

Perbedaan rizki dari Allah merupakan 

kehendak Allah semata. Allah telah 

mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-

masing hamba-Nya. Namun, perbedaan 

tersebut tidak boleh menjadi unsur yang 

memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan 

jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh 

sekelompok orang. Mereka yang memperoleh 

kelebihan rizki bertaggung jawab untuk 

memberikan sebagian dari rizkinya kepada 

pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya. 

 

3. Takaful  

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia 

adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah 

saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum 

ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri 

sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk 

mewujudkan hubungan yang baik di antara individu 

dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh 

masyarakat atau takaful. Jaminan masyarakat (social 

insurance) ini merupakan bantuan yang diberikan 

masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah 

atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan 

masyarakat ini tidak saja bersifat material, melainkan 

juga bersifat ma‟nawiy (nonmateri). Konsep takaful 
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ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai 

berikut.
66

 

a. Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan 

sumber sumber daya oleh individu  

Setiap individu dalam pandangan Islam 

mempunyai hak untuk memiliki dan 

mengmbangkan sumber daya ekonomi. Oleh 

karena itu, tidak diperbolehkan memonopoli 

suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk 

kepentingan pribadi. Sebagaimana Allah 

jelaskan bahwa setiap individu manusia 

adalah khalifah Allah di bumi dan sumber 

daya alam ini diciptakan untuk kesejahteraan 

manusia. Setiap individu juga harus dijamin 

mendapatkan kesempatanyang sama untuk 

mendapatkan lapangan kerja (pemilikan dan 

pengelolaan tenaga kerja) dan pemanfaatan 

sumber daya alam yang dikuasainya. 

b. Jaminan setiap individu untuk menikmati 

hasil pembangunan atau output  

Setiap individu memiliki hak untuk 

hidup secara baik dan mulia, menikmati 

sumber daya ciptaan Allah tetap dengan 

berpegang pada nilai keseimbangan dan 

masyarakat yang harmoni. Sekecil apapun 

hasil pembangunan yang diperoleh oleh suatu 

masyarakat harus didistribusikan kepada 

setiap anggotanya. 

c. Jaminan setiap individu untuk membangun 

keluarga sakinah 

Keluarga merupakan eleman inti dari 

wujudnya masyarakat. Dalam pandangan 

Islam., masyarakat bukan sekadar hasil 

perkumpulan dari individu-individu, namun 
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masyarakat dibangun secara hierarkis oleh 

individu, keluarga, masyarakat, negara, dan 

umat sedunia. Masyarakat yang sejahtera 

hanya hanya akan terwujud oleh keluarga-

keluarga yang sakinah Sakinah dalam hal ini 

dimaknai sebagai keluarga yang dibangun 

dengan tujuan dan proses benar. Setiap 

individu harus mendapatkan jaminan untuk 

membentuk keluarga sakinah, baik dari mulai 

memilih jodoh yang terbaik, menikah, dan 

memiliki serta membangun keturunan yang 

baik. 

d. Jaminan untuk amar ma‟ruf nahi munkar  

Amar ma‟ruf nahi munkar merupakan 

kewajiiban bagi setiap individu Muslim dalam 

menjalani kehidupan di dunia, yaitu 

kewajiban untuk mendorong orang lain 

berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari 

berbuat keburukan. Dengan konosep ini, 

manusia secara individu atau kelompok akan 

berusaha untuk mewujudkan kahidupan yang 

baik dan menjauhkan hal-hal yang dilarang 

Allah dari kehidupannya. Suatu perkonomian 

Islam harus menjamin adanya peluang setiap 

individu untuk amar ma‟ruf nahi munkar 

sehingga yang masyarakat harmoni bisa 

terwujud.
67

 

 

F. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan bentuk dari 

meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Muslim ke arah 

yang lebih baik. Dengan peningkatan kehidupan umat yang lebih 

baik akan memberikan suatu tatanan kehidupan yang sejahtera 

bagi umat., sehingga dengan pemberdayaan tersebut, masyarakat 
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Islam mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan 

bertanggungjawab terhadap keluarganya.
68

 

Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu 

atau lebih dari bebrapa variabel berikut ini: 

1. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar hidup dan perekonomian yang stabil. 

2. Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan. 

3. Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan 

serangan dari luar. 

4. Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam 

mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya 

bersama bangsa dan negara lain.
69

 

 

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk 

membangun daya (masyarakat) dengan memberikan dorongan, 

memotivasi, dengan membangkitkan dan menumbuhkan 

kesadaran terhadap kemampuan diri untuk memanfaatkan potensi 

ekonomi yang dimilikinya serta berupaya agar dapat 

mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat menjadi unsur 

dasar untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi diri, 

yang memungkinkan aktivitas kehidupan sehari-hari, untuk 

mencapai kemajuan yang lebih baik. 

Pemberdayaan diarahkan guna untuk meningkatkan ekonomi 

umat atau masyarakat secara produktif sehingga mampu 

menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang 

lebih besar bagi peningkatan kehidupan yang lebih baik. Upaya 

peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan nilai 

tambah paling tidak harus ada perbaikan terhadap empat faktor, 

yaitu pertama faktor sumber daya manusia, faktor kemampuan 

manajemen atau pengelolaan terhadap sumber daya, faktor 

teknologi, faktor terhadap pasar atau akses terhadap permintaan. 
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Adanya peningkatan pada keempat faktor ini akan memudahkan 

masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro yang 

dirintisnya. 

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan 

upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic 

need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi 

masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi 

guna  memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan 

keesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses 

pembangunan nasional.
70
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