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ABSTRAK 

 

 Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada sektor 

manufaktur, tetapi juga terhadap sektor UMKM sejak April 2020. 

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang 

dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas 

UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini 

dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Tidak hanya di 

Jabodetabek, di Provinsi Lampung berdasarkan data Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020,  jumlah UMKM Provinsi 

Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019. 

Sedangkan di tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19, pemerintah 

provinsi Lampung mengungkap bahwa sejumlah UMKM mampu 

bertahan bahkan meningkatkan penjualan dimasa pandemi Covid-19 

karena mengubah metode pemasaran melalui digitalisasi. UMKM 

yang berskala besar maupun kecil memerlukan strategi kompetitif 

yang benar dan tepat agar nantinya berguna dalam menghadapi para 

kompetitornya. UMKM dapat mengembangkan strategi bersaing 

dengan cara mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal dan 

kekuatan-kekuatan eksternal. 

 Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field 

research) dengan metode deskriptif kualitatif, sumber data dari data 

primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 Berdasarkan hasil penelitian analisis strategi kompetitif 

terhadap peningkatan pendapatan perekonomian dan pengangguran 

pada  UMKM Puteri tapis dan tenun Lampung  menggunakan strategi 

Diferensiasi, terbukti pada saat pandemi covid-19 UMKM Puteri tapis 

dan tenun Lampung mengalami peningkatan pendapatan secara 

signifikan hingga 50% hal ini disebabkan salah satunya yaitu faktor 

strategi Diferensiasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan 

konsumen. Menurut perspektif ekonomi Islam analisis strategi 

kompetitif terhadap peningkatan pendapatan perekonomian dan 

pengangguran sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam meliputi, 

prinsip tauhid,  khalifah, nubuwah dan ma’ad.  

 

Kata Kunci : Strategi Kompetitif, Pendapatan, Penganggura 
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ABSTRACK 

 

 The impact of the Covid-19 pandemic has not only been on 

the manufacturing sector, but also on the MSME sector since April 

2020. Based on the results of the Katadata Insight Center (KIC) 

survey conducted on 206 MSME actors in Greater Jakarta, the 

majority of MSMEs, 82.9%, felt the negative impact of the pandemic. 

and only 5.9% experienced positive growth. Not only in Jabodetabek, 

in Lampung Province based on data from the Lampung Province 

Cooperatives and SMEs Service in 2020, the number of UMKM in 

Lampung Province has increased from 2016 to 2019. Meanwhile, in 

2020 during the Covid-19 pandemic, the Lampung provincial 

government revealed that a number of SMEs were able to survive and 

even increase sales during the Covid-19 pandemic because of 

changing marketing methods through digitalization. MSMEs, both 

large and small, need the right and appropriate competitive strategy so 

that they will be useful in dealing with their competitors. MSMEs can 

develop competitive strategies by finding a match between internal 

and external forces. 

 The research method used is field research with qualitative 

descriptive methods, data sources from primary and secondary data, 

data collection techniques using observation, interviews, and 

documentation methods. 

 Based on the results of competitive strategy analysis research 

on increasing economic income and unemployment in the Lampung 

Puteri Tapis and Weaving SMEs using a differentiation strategy, it 

was proven during the covid-19 pandemic that the Lampung Women 

Tapis and Weaving SMEs experienced a significant increase in 

income up to 50% this was due to one of them, namely: 

Differentiation strategy factors that cause an increase in consumers. 

According to the perspective of Islamic economics, the analysis of 

competitive strategies for increasing economic income and 

unemployment is in accordance with Islamic economic principles 

including the principles of monotheism, caliphate, nubuwah and 

ma'ad. 

Keywords: Competitive Strategy, Income, Unemployment. 
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MOTTO 

 

                            

                 

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan.” 

(Q.S At-Taubah : 105)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Quran Perkata Transliterasi, (Bandung: Al-

Hambra, 2014) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Menghindari kekeliruan bagi pembaca maka perlu adanya 

penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan 

tersebut disini di perlukan adanya pembatasan terhadap arti 

kalimat dalam penelitian ini. Dengan ha rapan memperoleh 

gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul 

penelitian ini adalah “Analisis Strategi Kompetitif Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Perekonomian Dan Pengangguran 

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada UMKM  

Puteri Tapis Centra Tenun Dusun Sailing Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus). Adapun uraian pengertian dari istilah-

istilah pda  judul tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(peristiwa) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau 

penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, atau 

hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan 

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara 

keseluruhan.
1
 

2. Strategi Kompetitif adalah pencapaian posisi kompetitif 

yang diidamkan dalam industri, tempat dimana industri 

berada.
2
 Strategi kompetitif yang digunakan UMKM Puteri 

tapis dan tenun Lampung yaitu strategi diferensiasi. Strategi 

diferensiasi merupakan serangkaian tindakan yang berkaitan 

dan dirancang untuk memproduksi barang atau jasa yang 

dianggap berbeda oleh para konsumen dengan ciri yang dapat 

diterima sebagai hal yang penting bagi konsumen. 

3. Pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah uang yang 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi Ke Empat, 2015). 
2 Ni Nengah Maya Permata Sari, “Peran Keunggulan Kompetitif Memediasi 

Orientasi Pasar Dengan Internasionalisasi UKM Mebel”, 2016 h.  1651–1678.  
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diterima atau diperoleh pelaku usaha atau perusahaan yang 

dari kegiatan aktivitasnya, seperti penjualan produk barang 

atau jasa.
3
 

4. Pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja 

tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan 

suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan 

karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.
4
 

5. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara 

usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar 

umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk 

tanah dan bangunan), omset rata-rata per-tahun, atau jumlah 

pekerja tetap.
5
 

6. Perspektif Ekonomi Islam adalah pandangan atau sudut 

pandang system ekonomi yang berlandaskan pada al-Qur‟an 

dan sunnah yang menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang 

bersumber pada ajaran syar‟i dalam berekonomi.
6
 

 

B. Latar belakang 

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada sektor 

manufaktur, tetapi juga terhadap sektor UMKM sejak April 2020. 

Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan 

pemerintah di masa pandemi Covid-19 adalah mendorong sektor 

UMKM, yang memiliki peran penting dalam perekonomian 

nasional karena banyaknya pekerja yang terlibat langsung. 

Apalagi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan 

komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni 

                                                             
 3 dan Suswandari Meidawati Adi Nugraha Sobron, Sudiatmi Titik, “Jurnal 

Inovasi Penelitian”, , Vol. no.3, (2020), h.  1–4. 
 4 dkk Achmad Selamet Aku, Database Pengangguran Berpendidikan 

Tinggi2015. 

 5 Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia 

Salemba Empat, (Jakarta: Salemba Empat, 2014). 
 6 Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 



 
 

 
 

3 

64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini 

pula yang merasakan imbas negatif dari pandemi Covid-19.
7
 

Situasi krisis ekonomi seperti ini, sektor UMKM sangat perlu 

perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang 

terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam 

penyerapan tenaga kerja, mensubtitusi produksi barang konsumsi 

atau setengah jadi. Apalagi di tengah sentimen positif bahwa 

kondisi perekonomian tahun ini akan membaik membuat sektor 

UMKM harus bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan 

ekonomi saat ini untuk dapat pulih. 

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) 

yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, 

mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari 

pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan 

positif. Kondisi Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari 

UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 

30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. 

Survei KIC tersebut juga menunjukkan para UMKM melakukan 

sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka 

melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti: menurunkan 

produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan 

dan saluran penjualan/ pemasaran. Meski begitu, ada juga UMKM 

yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran 

pemasaran sebagai bagian strategi bertahan.
 8
  

Tidak hanya di Jabodetabek, di Provinsi Lampung 

berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung 

Tahun 2020. Pada Tabel 1.1 di bawah, jumlah UMKM Provinsi 

Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019. 

Tahun 2017, jumlah UMKM Provinsi Lampung sebesar 157.922 

unit meningkat sebesar 60.25% dari 95.158 pada tahun 2016. Pada 

                                                             
7 Rais Agil Bahtiar. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah Serta Solusinya. Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik 

XII, no. 10 (2021): 19-24. 
8 Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 

“Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi. Sumber Ekon. 
go.id., 2021. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-

bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi. 
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akhir Desember 2019, menurut data Dinas Koperasi dan UMKM 

jumlah UMKM yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 168.938. 

Data  jumlah UMKM Provinsi Lampung tahun 2016 sampai 2019 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

Data Jumlah UMKM Provinsi  Lampung   

Tahun 2016 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 

2020 (Data Diolah) 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2019 

UMKM di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan. 

Sedangkan di tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19, 

pemerintah provinsi Lampung mengungkap bahwa sejumlah 

UMKM mampu bertahan bahkan meningkatkan penjualan dimasa 

pandemi Covid-19 karena mengubah metode pemasaran melalui 

digitalisasi.
9
 Berdasarkan upaya pemerintah provinsi Bandar 

                                                             
9 Dian Hadiyatna, Pemprov Lampung Sebut UMKM bisa bertahan karena 

digitalisasi. Antaranews.com, 2021,  
https://www.antaranews.com/berita/2464493/pemprov-lampung-sebut-umkm-bisa-

bertahan-karena-digitalisasi. 
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Lampung untuk mempertahankan  UMKM terdapat inflasi 

UMKM di kabupaten Tanggamus.  

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 

Lampung jumlah UMKMyang terdapat di Provinsi Lampung pada 

tahun 2017 sampai 2018 terjadi kenaikan jumlah UMKM di setiap 

Kabupatan/Kota. hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Provinsi 

Lampung terus berkembang dan diminati. Perkembangan UMKM 

yang juga semakin pesat membuat pemerintah harus lebih serius 

lagi mendorong pertumbuhan UMKM, karena merupakan sektor 

penting pembangunan ekonomi negara serta dapat mengurangi 

angka kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan rata-rata warga 

Lampung . 

Berikut merupakan beberapa pendapatan UMKM tapis 

yang ada di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, yaitu : 

Tabel 1.2 

Pendapatan Pemilik Modal Pengrajin Tapis 

Kabupaten Tanggamus 

No. Nama Pemilik 

Modal Usaha 

Tapis 

Pekon / Desa Pendapatan 

Bersih/3 bulan 

1. Tarsih Margodadi Rp. 78.000.000 

2. Suratih Margodadi Rp. 80.000.000 

3. Darmawati Margoyoso  Rp. 70.000.000 

4. Lina Dadapan Rp. 77.000.000 

5. Umi Margodadi Rp. 69.000.000 

6. Siti Hidayah Margodadi Rp. 70.000.000 

7. Rowiyah Argomulyo Rp. 65.000.000 

8. Wantiem Margodadi Rp. 73.000.000 

9. Hendri Dunan Sailing Rp. 105.000.000 

10. Haryati Margodadi Rp. 89.000.000 
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11. Sartini Margodadi Rp. 78.000.000 

12. Jiem Argopeni Rp. 65.000.000 

13. Muhidin Margodadi Rp. 77.000.000 

14. Dwi Yanti Dadapan Rp. 98.000.000 

15. Sri Pujiwati Dadapan Rp. 100.000.000 

16. Isaparti Dadapan Rp. 80.000.000 

17. Ros Margodadi Rp. 80.000.000 

18. Sumini Margoyoso Rp. 79.000.000 

*Sumber : Data Primer (diolah) Tahun 2021 

Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi yakni diatas 

Rp. 90.000.000 per tiga bulan di Kecamatan Sumberejo dalam 

kegiatan usaha tapis ini terdapat tiga orang saja, yang termasuk 

kategori pendapatan tinggi adalah Hendri Dunan, Dwi Yanti, Sri 

Pujiwati. Mereka mendapatkan tingkat pendapatan tinggi ini 

karena mereka mempunyai kerjasama yang cukup baik dengan 

para pengrajin tapis dan juga pemilik modal pengrajin tapis ini 

mempunyai informasi-informasi yang lebih luas dibandingkan 

yang lainnya. Pemilik produksi usaha tapis ini juga lebih fokus 

dan mengutamakan usaha tapis. 

 Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 

Sumberejo relatif lebih sejahtera dibandingkan tingkat 

kesejahteraan yang dirasakan sebelumnya. Hal ini terlihat bahwa 

masyarakat Kecamatan Sumberejo memiliki pendapatan yang 

dihasilkan lebih dari pendapatan yang diterima dari pendapatan 

pokok. Sehingga hal ini dapat membantu pendapatan rumah 

tangga dari usaha yang dijalankan tersebut. 

 Selain itu Bapak Hendri Dunan yang merupakan 

founder UMKM Puteri tapis dan tenun Lampug telah berhasil 

menjadikan UMKM ini menjadi satu-satunya UMKM tenun yang 

ada di Provinsi Lampung dan mewakili Nasional. Pada tahun 2021 

UMKM Puteri tapis dan tenun Lampung berhasil ditunjuk oleh 

Dewan Kerajinan Nasional daerah (DEKRANASDA) menjadi 
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Icon dalam event Lampung craft 2021, yang tujuannya melalui 

event Lampung craft tenun Lampung akan bangkit dan lebih 

berkembang karena tenun Lampung termasuk yang saat ini 

langka. Dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi 

Lampung menetapkan Dusun Sailing menjadi Desa Wisata yang 

didalamnya tidak hanya bisa menikmati galeri tapis dan tenun, 

mempraktikkan cara membuat tapis dan tenun,praktik anyam, 

wisata mata air dan juga agro wisata memetik buah. Hal inilah 

yang selanjutkan membuat penulis tertaik untuk melakukan 

penelitian pada UMKM Puteri tapis centra tenun Dusun Sailing 

Kecamatan sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang begitu besar 

bagi perekonomian masyarakat. Sejak awal pandemi hingga saat 

ini banyak karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK), sehingga berdampak pada peningkatan angka 

pengangguran dan lemahnya perekonomian keluarga. Sejak 

pandemi Covid-19 dunia tenaga kerja sangat terpuruk terutama 

pada sektor jasa, pendidikan, rekonstruksi dan pariwisata. Tetapi, 

data tingkat pengangguran di beberapa kabupaten di Provinsi 

Lampung justru mengalami penurunan persentase pengganguran 

terbuka dari tahun 2015-2020. Data jumlah tingkat pengangguran 

terbuka di kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2020 

yang tertinggi adalah di Kabupaten/Kota Bandar lampung, dimana 

Kabupaten/Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 mencapai 8.79 

persen, Kabupaten/Kota Pringsewu berada pada urutan kedua 

mencapai 5.77 persen dan disusul Kabupaten/Kota Metro sebesar 

5.40 persen dan yang terendah Kabupaten/Kota Lampung Barat 

2.13 persen. Sedangkan setiap tahunnya lima belas kabupaten/kota 

mengalami fruktasi jumlah tingkat pengangguran disetiap 

tahunnya, dan terdapat satu kabupaten/kota justru mengalami 

penurunan pengangguran dari tahun 2015-2020 yaitu Kabupaten 

Tanggamus. Data jumlah tingkat pengangguran terbuka 

Kabupaten/Kota di provinssi Lampung tahun 2015-2020 sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.3 

Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung Tahun 2015-2020 

(Persen) 

Wilayah 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lampung Barat 3.55 2.73 0.96 2.74 1.66 2.13 

Tanggamus 5.72 5.15 5.08 2.96 2.96 2.21 

Lampung Selatan 5.38 5.72 4.8 4.49 4.68 5.19 

Lampung Timur 4.49 4.74 3.89 3.80 2.87 2.64 

Lampung Tengah 2.94 2.71 3.08 2.51 2.61 4.22 

Lampung Utara 7.62 6.55 5.62 4.83 5.11 5.34 

Way Kanan 3.53 3 .44 2.88 4.42 3.59 3.56 

Tulang Bawang 5.29 4.7 3.47 3.52 4.01 4.48 

Pesawaran 7.27 7.92 5.73 4.63 4.41 4.64 

Pringsewu 3.85 3.81 4.63 4.13 4.92 5.77 

Mesuji 5.06 2.9 0.65 3.76 3.61 3.71 

Tulang Bawang Barat 2.61 3.83 1.86 2.95 3.57 3.46 

Pesisir Barat - - 2.71 1.87 3.25 3.41 

Bandar Lampung 8.51 8.4 8.1 7.27 7.15 8.79 

Metro 5.12 4.68 4.64 5.79 5.12 5.40 

Provinsi Lampung 5.14 4.62 4.33 4.04 4.03 4.67 

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

 

Provinsi Lampung merupakan suatu daerah yang kaya akan 

hasil budaya salah satunya yaitu tapis. Tapis merupakan salah satu 

usaha kerajinan yang termasuk dalam bentuk UMKM yang 

mampu menghasilkan berbagai macam produk kerajinan tangan 

dan mempunyai nilai jual tinggi. Kain tapis adalah hasil tenun 
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benang kapas dengan motif, benang perak atau benang emas dan 

menjadi pakaian khas suku Lampung. Jenis tenunan ini biasanya 

digunakan pada bagian pinggang kebawah, berbentuk sarung yang 

terbuat dari benang kapas dengan berbagai motif seperti motif 

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

sugi dan benang perak. Saat ini kain tapis dapat dibentuk dengan 

berbagai motif dan model yang diinginkan oleh masyarakat 

seperti bentuk tas, jilbab, baju, dan sepatu. Kabupaten Tanggamus 

merupakan salah satu kabupaten di provinsi Lampung yang 

memiliki berbagai jenis usaha UMKM tersebar diberbagai 

kecamatan. Kabupaten Tanggamus sendiri perkembangan UMKM 

terus mengalami peningkatan, ini di buktikan dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanggamus. 

Salah satu UMKM di kabupaten tanggamus yang pengolahan 

usaha berupa kain tapis dan tenun adalah UMKM Puteri Tapis 

Centra Tenun Dusun Sailing Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten 

Tanggamus. UMKM tersebut memproduksi Kain tapis, 

selendang, kopiah/picu, tas motif tapis, gaun dan kemeja yang 

mana selama pandemi covid-19 terus bangkit dari kemuraman 

ekonomi dan membakar semangat para pengrajin tapis dan 

pengrajin tenun untuk meningkatkan etos kerja yang tinggi, 

keuletan dan tanggung jawab. Serta memikirkan ide produksi tapis 

dan tenun Lampung untuk dipasarkan dengan gaya digital.  

UMKM yang berskala besar maupun kecil memerlukan 

strategi kompetitif yang benar dan tepat agar nantinya berguna 

dalam menghadapi para kompetitornya. UMKM dapat 

mengembangkan strategi bersaing dengan cara mencari 

kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal dan kekuatan-

kekuatan eksternal. Pengembangan strategi bersaing bertujuan 

agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi 

internal dan eksternal hingga dapat mengantisipasi perubahan 

lingkungan untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki 

produk atau jasa layanan sesuai dengan keinginan konsumen 
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dengan dukungan optimal dari sumber daya yang ada.
10

  

Pada dasarnya ada keterkaitan antara posisi bersaing dan 

strategi bisnis, di mana setiap UMKM menempati posisi bersaing 

yang berbeda-beda.
11

 Strategi bersaing merupakan upaya mencari 

posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri, arena 

fundamental dimana persaingan berlangsung. Strategi bersaing 

bertujuan membina posisi yang menguntungkan dan kuat dalam 

melawan kekuatan yang menentukan persaingan dalam industi.
12

 

Strategi bersaing yang merupakan strategi awal dengan berbagai 

analisisnya, mempunyai hubungan erat dengan keunggulan 

kompetitif sebagai tindakan yang nyata karena strategi tanpa ada 

tindakan akan sia-sia sebagaimana halnya juga tindakan tanpa 

strategi. Strategi bersaing bagi perusahaan akan bisa menentukan 

keunggulan kompetitif apa yang sudah dimilikinya atau mungkin 

juga bisa diperolehnya. Kondisi nyata bahwa pasar memiliki 

beberapa kategori karakteristik ditinjau dari posisi persaingan 

yaitu market leader, market challenger, dan market follower. 

Analisis dan situasi persaingan akan membantu manajemen untuk 

memutuskan di mana akan bersaing dan bagaimana menentukan 

posisi menghadapi pesaingnya pada setiap pasar sasaran. Tujuan 

dari strategi kompetitif adalah untuk mencapai keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan dan meningkatkan kinerja bisnis.
13

 

Oleh karena itu, strategi kompetitif dapat menaikkan performa 

pendapatan dan mempertahankan tidak terjadinya PHK dimasa 

sesulit apapun. 

Zaman era globalisasi sekarang ini kain tapis merupakan 

salah satu budaya Lampung yang berkembang dan kain tapis juga 

bentuk dari UMKM yang dapat menghasilkan berbagai kerajinan 

                                                             
10 Fitriadi B, Soekarto, dan Sunarti, Strategi Bersaing: Suatu Kajian 

Perumusan Strategi Pemasaran Guna Meraih Keunggulan Kompetitif‟, Jurnal Ilmu 

Administrasi 2, no.1 (2013): 1-11. 
11 Tjiptono, F , Strategi Pemasaran, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2008), 45. 
12 Porter, M.E, Strategi Bersaing, (Jakarta: Erlangga, 1993), 23. 
13 Weerawardena, J., & McColl-Kennedy, J. R. New service development 

and competitive advantage: a conceptual model. Australasian Marketing Journal 

(AMJ) 10, no.1(2002) 1323-1334. 
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tangan yang dapat membantu kebutuhan hidup sebagian 

masyarakat Lampung. Kerajinan kain tapis Lampung ini juga 

merupakan salah satu pendapatan yang dapat dijadikan sebagai 

acuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah 

Lampung itu sendiri. Oleh karena itu, strategi kompetitif dan 

peran pemerintah dalam usaha kain tapis ini sangat berperan 

penting, karena dengan adanya strategi kompetitif yang baik 

usaha kain tapis ini akan menjadi usaha yang lebih terencana, 

terorganisir, terlaksana dan terkendali dengan maksimal sesuai 

dengan apa yang diharapkan dan peran pemerintah sangat penting 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

perspektif Ekonomi Islam. 

Meningkatkan pendapatan UMKM yang sudah dilakukan 

bahwa teknologi digital berperan membentuk berbagai perubahan 

besar terhadap dunia, lahirnya berbagai macam produk teknologi 

baru khususnya internet. Internet merupakan alat komunikasi yang 

banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini pula yang melatar 

belakangi perubahan komunikasi konvensional menjadi online 

dan serba digital. Internet adalah solusi efektif menarik dan 

memperkuat komunikasi customer. Perkembangan internet hingga 

saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan baik di 

Indonesia khususnya maupun di luar negeri pada umumnya. Hal 

tersebut menandakan bahwa keberadaan teknologi sudah mulai 

dimanfaatkan dan diakui keberadaannya seperti banyaknya iklan 

diinternet maupun dimedia online lainnya yang seolah-olah sudah 

menjamur di kehidupan masyarakat dunia khususnya Indonesia.
14

 

Teknologi digital telah mengubah cara manusia dalam 

berbicara, berkomunikasi, bertindak, dan mengambil keputusan. 

Digital marketing dapat didefinisikan sebagai kegiatan marketing 

termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis 

web. Strategi digital marketing sudah seharusnya diselaraskan 

dengan strategi organisasi. Dalam perkembangan teknologi digital 

yang sedemikian rupa, organisasi kadang tergoda untuk tidak 

                                                             
14 Hermawan Kartajaya, New Wave Marketing, Teh World is Still Round 

The Market is Already Flat, (Jakarta: Gramedia, 2009), 44. 
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mendengarkan atau melihat apa yang diinginkan pasar. Sering kali 

dengan kemajuan teknologi yang ada, organisasi bisnis tergoda 

untuk menunjukkan kecanggihan teknologi yang dimiliki tanpa 

mendengar apa kata pasar. Organisasi dapat belajar mengenai 

listening dengan menyediakan ruang bagi pelanggan atau 

komunitas untuk berkomentar di website, blog, bahkan jejaring 

sosial seperti Facebook atau Twitter yang sengaja dibuat. 

Selain itu, adapun dalam islam bisnis dapat dipahami 

sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai 

bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan 

hartanya (barang/ jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi 

dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada 

aturan halal dan haram).
15

 Pengertian tersebut menjelaskan 

bahwa islam mewajikan setiap muslim, khususnya yag 

memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah 

satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki 

harta kekayaan serta memungkinkan manusia berusaha 

mencari nafkah. Sebagai mana dalam firman Allah surat Al-

Mulk ayat 15 sebagai berikut: 

                                      

                  

 “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.  (Q.S. Al-Mulk[67]: 

15)  

 

Selain itu, islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek 

kehalalannya, baik dari sisi perolehannya maupun 

                                                             
15 Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 

Menggagas Bisnis Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 18. 
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pendayagunaanya (pengelolaan dan pembelanjaan). Sangat  

banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang merupakan para 

pembisnis dan dari hartanya tersebut dapat memberikan manfaat 

yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Islam 

memperolehkan bisnis asalkan bukan hal yang mengarah kepada 

riba, judi, penyediaan produk atau layanan yang mengandung 

barang-barang haram yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 

278 berikut: 

ۡؤِهٌَِ٘ي  ْا إِى ُكٌخُن هُّ َٰٓ  ْ بَ َٖ ِهَي ٱلشِّ َرُسّْا َهب بَقِ َّ  َ أََُِّٗب ٱلَِّزَٗي َءاَهٌُْْا ٱحَّقُْْا ٱَّللَّ
َٰٓ  َٕٗ٧٢  

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan tinggalkankan sisa-sisa (yang belum dipungut) dari 

riba, jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS AL Baqarah [2]: 

278) 

Syaikh Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, 

pakar fiqih dan tafsir Negeri Suriah dalam menjelaskan ayat 

tersebut menyatakan wahai orang-orang mukmin, bertakwalah 

kepada Allah dengan menunaikan perintah-perintahNya dan 

menjauhi larangan-laranganNya. Dan tinggalkanlah sesuatu yang 

masih tersisa pada diri kalian berupa riba yang masih belum 

dipungut jika kalian benar-benar orang mukmin. Dan keimanan itu 

mendorong untuk mematuhi syariat Allah. Ayat ini dan setelahnya 

turun untuk Bani Amr bin Auf bin Tsaqif dan Bani Mughirah dari 

Bani Makhzum yang menginginkan seluruh riba (uang tambahan) 

setelah Fathu Makkah dengan mengadukannya kepada Gubernur 

Mekkah yaitu Ittab bin Usaid bahwa mereka masih memiliki uang 

tambahan di sisi kaum Tsaqif. Lalu Itab membuat hukum tersebut 

dengan rasulullah SAW, lalu turunlah ayat ini dan ayat setelahnya. 

Selain itu dalam HR. Ahmad bahwa “Kedua telapak kaki seorang 

anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak sebelum ditanya 

kepadanya mengenai empat perkara; tentang umurnya, apa yang 

dilakukannya; tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya; 

tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia 

belanjakan; dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan 

ilmunya itu” (HR. Ahmad). 
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Kondisi tersebut, dapat terlihat bahwa sektor UMKM yang 

mayoritas pelakunya adalah warga kelas menengah ke bawah 

yang secara umum terdampak besar akibat pandemi Covid-19 

justru dengan strategi kompetetif yang dilakukan secara online 

mampu bertahan untuk tetap meningkatkan pendapatannya. 

UMKM yang sukses di era pandemi merupakan UMKM yang 

dapat beradaptasi dengan karakteristik tersebut. Pelaku usaha 

termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang 

dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Para pelaku usaha ini 

juga dapat menumbuh-kembangkan berbagai gagasan dan ide 

usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah 

persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi. 

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang 

menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu 

tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
16

 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, muncul rasa 

keingintahuan peneliti untuk mendalami lebih lanjut terkait 

analisis strategi kompetitif terhadap peningkatan pendapatan 

perekonomian dan pengangguran di UMKM Puteri Tapis 

Kabupaten Tanggamus. Hal ini disebabkan strategi kompetitif 

mempunyai peran penting terhadap pemulihan ekonomi 

masyarakat maupun pengembangan bisnis, maka peneliti merasa 

penting untuk mendalami terkait hal tersebut, sehingga peneliti 

tertarik untuk mengambil judul “Analisis Strategi Kompetitif 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Perekonomian Dan 

Pengangguran Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” 

(Studi Pada UMKM Puteri Tapis Centra Tenun Dusun Sailing 

Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus). 

 

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada UMKM Puteri Tapis Centra 

Tenun Dusun Sailing Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus. Sub fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana 

                                                             
16 Nurul Huda Dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 

2017). 
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analisis strategi kompetitif terhadap peningkatan pendapatan 

perekonomian dan pengangguran ditinjau dari perspektif ekonomi 

Islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah : 

1. Bagaimana analisis strategi kompetitif terhadap peningkatan 

pendapatan perekonomian dan pengangguran UMKM Puteri 

Tapis Centra Tenun Dusun Sailing Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang analisis strategi 

kompetitif terhadap peningkatan pendapatan perekonomian 

dan pengangguran UMKM Puteri Tapis  Centra Tenun Dusun 

Sailing Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

1. Analisis strategi kompetitif terhadap peningkatan pendapatan 

perekonomian dan pengangguran UMKM Puteri Tapis 

Centra Tenun Dusun Sailing Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus. 

2. Perspektif ekonomi Islam tentang analisis strategi kompetitif 

terhadap peningkatan pendapatan perekonomian dan 

pengangguran UMKM Puteri Tapis Centra Tenun Dusun 

Sailing, Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi berbagai 

pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan  referensi bagi pembaca. 

b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya dalam teori ekonomi Islam, dalam rangka 

analisis strategi kompetitif bisnis online terhadap 

peningkatan pendapatan perekonomian dan 

pengangguran di tinjau dari pespektif ekonomi Islam. 

c. Bagi peneliti baru, hasil penelitian dapat diakui sebagai 

bahan referensi perpustakaan untuk referensi 

perbandingan untuk kemungkinan penelitian topik-topik 

yang berkaitan yang bersifat melengkapi ataupun 

lanjutan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

kepada pembisnis dalam mengembangkan strategi yang lebih 

kompetitif sehingga dapat peningkatan pendapatan 

perekonomian dan membantu masyarakat sekitar yang masih 

menganggur di tinjau dari pespektif ekonomi Islam. Hasil 

penelitian diharapkan dapat menjadi tinjauan pustaka, sumber 

informasi dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Heni Noviarita, Ari 

Kurniyawati, Nur Wahyu Ningsih, Weny Rosilawati pada tahun 

2021 dengan judul “Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga dan 

Pelatihan Kewirausahaan Gender Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam” dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode 

pendekatan kuantitatif , yang bersifat Asosiatif. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, hasil peneliannya dapat 

disimpulkan bahwa menunjukkan pengaruh pelatihan 

kewirausahaan, namun belum ada pelatihan kewirausahaan yang 

dilakukan untuk mengetahui taraf tingkat pendapatan pada warga 

Desa Way Sari, Lampung Selatan. Berpengaruhnya pendapatan 

tersebut disebabkan karena warga desa Way Sari memiliki 
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semangat   dan kemauan yang tinggi untuk berwirausaha dan 

menerima masukan-masukan dari pelatihan tersebut, selain itu 

materi pelatihan yang diberikan dapat menambah wawasan 

peserta pelatihan. Menurut pandangan Ekonomi Islam, tentang 

pendapatan adalah modal utama seorang wirausaha untuk 

mencapai hasil yang maksimal dalam berwirausaha, karena 

dengan diberikannya pelatihan kewirausahaan kepada warga Desa 

Way Sari dapat meningkatkan produktivitas serta menambah 

pendapatan para warga.
17

 

Penelitian yang dilakukan oleh Heni Noviarita, Muhammad 

Kurniawan, Gustika Nurmalia pada tahun 2021 dengan judul 

“Pengelolaan Desa Wisata Dengan Konsep Green Economy 

Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat 

Pada Masa Pandemi Covid-19” dengan metode penelitian yang 

digunakan adalah jenis Obervasional analitik dengan 

menggunakan rancangan penelitian case control atau kasus 

kontrol. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil peneliannya 

dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda 

memberikan dampak yang signifikan pada pelaku usaha wisata, 

tak terkecuali pengelolaan desa wisata. Menurunnya jumlah 

pendapatan desa wisata yang diterima pengelola desa wisata. 

Dampak yang paling terasa adalah menurunnya jumlah 

pendapatan yang diterima pengelola turun sejauh 50-70% akibat 

pandemi Covid-19. Pengelolaan desa wisata dilakukan oleh 

pengelola dengan berusia produktif. Tentunya akan memberikan 

dampak positif pada pengembangan desa wisata akan lebih 

produktif dan kreatif.
18

 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Rizal Nur Irawan 

pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Swot Untuk Menentukan 

                                                             
17 Dkk Heni Noviarita, “Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga Dan 

Pelatihan Kewirausahaan Gender Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Islam2021 h.  1–7. 
18 Gustika Nurmalia Heni Noviarita, Muhammad Kurniawan, “Pengelolaan 

Desa Wisata Dengan Konsep Green Economy Dalam Upaya Meningkatkan 
Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Akuntansi 

Dan Pajak2021 h.  1–9. 
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Strategi Kompetitif Pada Pd. Bpr. Bank Daerah Lamongan” 

dengan metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian 

kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, hasil peneliannya dapat disimpulkan bahwa 

PD. BPR. Bank Daerah Lamongan mempunyai posisi yang sangat 

strategi untuk mendukung perkembangan memperoleh 

keunggulan strategi, PD. BPR. Bank Daerah Lamongan terletak 

pada kuadrat 1, artinya pada pada posisi ini produk suatu 

perusahaan sangat mendukung untuk dilakukan strategi 

pertumbuhan agretif untuk mendapatkan keunggulan perusahaan 

agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Salah 

satu cara strategi yang dapat dilakukan adalah menciptakan ciri 

atau pembeda dari perusahaan-perusahaan lain strategin S-T.
19

 

Penelitian yang dilakukan oleh Eddy Sudirman pada tahun 

2020 dengan judul “Strategi Usaha Kecil Menengah Menghadapi 

Digitalisasi Pemasaran” dengan metode penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif dan menggunakan 

pendekatan teoritis induktif. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, hasil peneliannya dapat disimpulkan bahwa Penelitian 

ini menghasilkan konsep model Strategic Alliance Non-Finansial, 

peneliti fokus pada sudut pandang sumber daya manusia dalam 

menghadapi digitalisasi pemasaran.
20

 

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Yusrin Nanda pada 

tahun 2018 dengan judul “Analisis Strategi Pemasaran yang 

Efektif bagi Pengguna E- Commerce” dengan metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif Ikualitatif. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, hasil peneliannya dapat 

disimpulkan bahwa Penelitian ini menghasilkan konsep model 

Strategic Alliance Non-Finansial, peneliti fokus pada sudut 

                                                             
19 Mohammad Rizal Nur Irawan, Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi 

Kompetitif Pada PD. BPR.Bank DAerah Lamongan, Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi 

Universitas Kadiri 2, no. 1 (2017): 40-56. 
20 Eddy Sudirman, Strategi Usaha Kecil Menengah Menghadapi Digitalisasi 

Pemasaran, Jurnal Ilmu Manajemen 9, no. 2 (2020): 142-151. 
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pandang sumber daya manusia dalam menghadapi digitalisasi 

pemasaran.
21

 

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyani, Aditya Pratama, 

Setiyanto pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Strategi 

Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Umkm” 

dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

dekriptif dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, hasil peneliannya dapat disimpulkan bahwa 

Hasis ini menunjukkan strategi pemasaran yang saat ini digunakan 

oleh UMKM kripik pisang “Tunas” masih terbilang sangat 

konvensional dan masih sangat sederhana. Dengan cara menjual 

produknya di toko di depan rumah pemilik UMKM keripik pisang 

“Tunas”.
22

 

Penelitian yang dilakukan oleh Karimah, Ridan Muhtadi, 

Kamalic pada tahun 2021 dengan judul “Strategi Penanggulangan 

Pengangguran Melalui Peran Usaha Kecil Menengah (Ukm) 

Genting” dengan metode penelitian yang digunakan adalah 

metode kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan 

berupa penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, hasil peneliannya dapat disimpulkan bahwa, usaha 

genteng yang ada Di Dusun Gunung Timur Desa Gunung Kesan 

memiliki peran penting dalam upaya menanggulangi 

menanggulangi pengangguran, karena dengan adanya usaha 

genteng maka pendapatan yang di proleh semakin meningkat dan 

jumlah pengangguran yang ada di Desa Gunung Kesan semakin 

berkurang, karena dibutuhkannya tenaga pekerja dan terciptanya 

lapangan Pekerjaan.
23

 

 

 

                                                             
21 Anisa Yusrin Nanda, “Analisis Strategi Pemasaran Yang Efektif Bagi 

Pengguna E-Commerce”, , Vol. 1, (2018). 
22 Sulistiyani Dkk, “Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan 

Daya Saing UMKM”, , Vol. 3, (2020), h.  31–39. 
23 Kamali Karimah, Ridan Muhtadi, “Strategi Penanggulangan 

Pengangguran Melalui Peran Usaha Kecil Menengah (Ukm) Genting”, , Vol. 2, 

(2021), h.  107–131. 
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H. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus 

pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, 

penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat 

menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih 

komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan 

humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia 

merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari 

perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal 

individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, 

pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu 

yang bersangkutan. Jenis penelitian dalam penelitian ini 

adalah studi kasus. Studi kasus adalah salah satu metode 

penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan 

metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang 

mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut 

sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis 

dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis 

informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan 

diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa 

sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. 

Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan 

menguji hipotesis. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer 

merupakan data yang diambil dari sumber pertama atau 

utama di lapangan. Data primernya yaitu dengan melakukan 

observasi dan wawancara secara jelas kepada seluruh subjek 

yang terkait meliputi : Pengusaha, Karyawan serta orang 

terlibat dalam bisnis itu. 

 

 



 
 

 
 

21 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti 

menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para 

responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung 

antara interviewers dengan responden, dan kegiatannya 

dilakukan secara lisan. Wawancara juga dapat diartikan 

sebagai tanya jawab antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Wawancara juga disebut interview, yaitu 

pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan secara sistemastis dan berdasrkan pada tujuan 

pendidikan.
24

 Pewawancara disebut dengan intervieuwer, 

sedangkan orang yang diwawancara disebut dengan 

interview. Alasan peneliti mengambil teknik wawancara 

yaitu agar peneliti dapat menggali informasi dari 

narasumber yang terpercaya. 

b. Observasi 

Observasi adalah perhatian terfokus terhadap gejala, 

kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, 

menggunakan faktor-faktor penyebabnya, dan 

menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Dengan 

observasi, dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas 

tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan 

metode lain. Teknik ini digunakan untuk pengumpulan 

data dan informasi melalui kombinasi antara observasi 

langsung dan wawancara secara formal atau informal 

dalam waktu bersamaan. Dalam penelitian ini, peneliti 

memfokuskan penelitian dengan menggunakan observasi 

partisipatif, yaitu peneliti terlibat langsung dengan 

                                                             
24 Arikunto Suharsumi, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018). 
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kegiatan sehari-hari subyek yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sehingga 

peneliti memperoleh situasi sosial dan memahami 

kegiatan terkait dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan. Dari hasil pengamatan/ penelitian kemudian di 

catat pada lembar penelitian. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variable berupa catatan, transkip dan buku-buku, 

surat kabar, majalah dan sebagainya.
25

 Penulis 

menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data 

yang bersumber dari dokumentasi tertulis yang sesuai 

dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk 

mencari data-data yang lebih objektif dan konkrit. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam 

penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah 

Deskriptif. Analisis Deskriptif adalah pemaparan atau 

penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah yang berjudul 

“Analisis Strategi Kompetitif Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Perekonomian dan Pengangguran Ditinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Puteri Tapis Centra Tenun Dusun 

                                                             
25 Sedermayanti & Hidayat Syafarudin, Prosedur Penelitian, (Bandung: 

Manjar Maju, 2015). 
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Sailing Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” ini berisi 

tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir penelitian, untuk mempermudah 

pembahas dan penulis skripsi ini terlebih dahulu penulis uraikan 

sistematika penelitian sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan metode 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikanteori yang berhubungan dengan 

variabel penelitian dan diambil dari beberapa kutipan 

(buku, jurnal, karya ilmiah, lainnya, beserta Al-Qur‟an 

dan Hadist), berupa teori-teori pendapatan, 

pengangguran, Strategi Kompetitif, UMKM baik 

konvensional maupun dalam perspektif Ekonomi Islam. 

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, diantaranya 

adalah gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta 

dan data penelitian. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran mengenai deskrisi data dan 

pembahasan analisis hasil penelitian. Meliputi 

bagaimana analisis strategi kompetitif terhadap 

peningkatan pendapatan  perekonomian dan 

pengangguran. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitian ini mengenai analisis strategi kompetitif 

terhadap peningkatan pendapatan perekonomian dan 

pengangguran beserta saran-saran atau rekomendasi 

yang telah dilakukan oleh peneliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi Kompetitif 

1. Pengertian Strategi Kompetitif 

 Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” 

yang berasal dari “stratos” yang berarti militer dan „ag‟ yang 

berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya diartikan 

sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para 

jendral dalam membuat rencana untuk menaklukkan dan 

memenangkan perang. Strategi merupakan seni pertempuran 

untuk memenangkan perang. Strategi secara umum 

didefinisikan sebagai cara mencapai tujuan. Strategi terdiri 

dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan.
26

 Strategi adalah rumusan perencanaan 

komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai 

misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan 

kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.
27

 Selain 

itu, Strategi adalah rencana yang berskala besar dan 

berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan 

lingkungan guna mencapai sasaran–sasaran yang akan dicapai 

perusahaan.
28

 Sedangkan, Strategi sebagai yaitu sebagai 

rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Setiap bidang 

fungsional memiliki strategi untuk mencapai misinya dan 

untuk membantu organisasi dalam mencapai keseluruhan 

misinya.
29

  

Strategi seringkali terkandung perencanaan yang 

merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus 

                                                             
26 Arif Yusuf Hamali, Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan, 

(Bandung: Kencana, 2016). 
27 David Hunger dan Thomas Wheleen, Manajemen Strategis, (Yogyakarta: 

Penerbit Andi, 2003). 
28 Pearce dan Robinson, Manajemen Strategik, Formulasi, Implementasi 

Dan Pengendalian, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), 41. 
29 Jay Heizer Barry Render, Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2008). 
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dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu strategi pemasaran 

dari setiap perusahaan merupakan rencana yang menyeluruh 

dimana perusahaan berharap mencapai sasaran yang telah 

ditentukan, yang pada akhirnya untuk merealisasikan tujuan 

dari perusahaan yang bersangkutan. Menurut Sofjan Assauri 

menyatakan bahwa penyusunan strategi pada dasarnya 

berkaitan dengan penetapan keputusan yang harus diambil 

dalam menghadapi para pesaing di dalam lingkungan 

kehidupan yang saling memiliki ketergantungan, sehingga 

perlu ada kegiatan yang diarahkan, terutama dalam 

mempkirakan perilaku satu dengan yang lainnya.
30

 Lebih 

lanjut menurut Husein Umar, Strategi didefinisikan sebagai 

suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai 

penyusunan suatu cara atau bagaimana agar tujuan tersebut 

dapat dicapai.
31

 

 Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian strategi yang dimaksud dalam pembahasan 

ini yaitu kesatuan keputusan yang dirumuskan berdasarkan 

tinjauan terhadap faktor internal maupun eksternal untuk 

mencapai tujuan suatu organisasi termasuk di dalamnya 

lembaga pendidikan. Selain itu, ada beberapa macam-macam 

strategi, diiantaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Strategi Deferensiasi 

 c Perusahaan membutuhkan kekuatan yang akan 

berkontribusi dalam diferensi yang diinginkan. Dengan 

demikian, perusahaan akan mencari kepemimpinan 

dalam kualitas, contohnya harus membuat produk dengan 

komponen terbaik, memasang dengan penuh keahlian, 

                                                             
30 Sofjan Assauri, Strategi Marketing : Sustaining Lifetime Customer Value, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 
31 Husein Umar, Strategik Manajemen In Action, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustakama, 2003). 
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memeriksa dengan hati-hati dan mengomunikasikan 

kualitas dengan efektif.
32

 

 Menurut Teeratansirikool menemukan bahwa 

strategi deferensiasi berdampak secara langsung terhadap 

kinerja perusahaan. Temuan lain Prajogo dan Sohal juga 

menunjukkan bahwa strategi deferensiasi mampu 

mempengaruhi secara positif kinerja perusahaan. Selain 

itu banker menyimpulkan bahwa strategi deferensiasi 

memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan 

kinerja saat ini dan kinerja masa depan untuk tingkat 

yang lebih besar. 

 Keunggulan diferensiasi merupakan 

superioritas relative dari nilai yang ditawarkan organisasi 

kepada konsumen, untuk satu atau beberapa unsur bila 

dibandingkan dengan yang ditawarkan pesaing. Bentuk 

keunggulan bersaing tergambar dari rantai nilai, analisis 

kompetisi inti dan kebutuhan pasar, dimana organisasi 

menawarkan beberapa keunggulan berikut:
33

 

1) Diferensiasi Produk, merupakan bentuk diferensiasi 

yang ada dimana organisasi dapat men-deliver nilai 

yang ditawarkan sehingga sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen secara superior. 

2) Service Quality / Service Advantage, marupakan 

keunggulan yang ada bila organisasi dapat 

menawarkan sejumlah kemampuan men-deliver 

keterampilan superior dan kinerja pelayanan yang 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 

3) Reputasi Merek, merupakan keunggulan dari pesan 

sosial yang terikat atau terkait dengan nilai yang 

ditawarkan organisasi, bila dibandingkan dengan 

merek pesaing. 

                                                             
32 Philip Kotler Dkk, Manajemen Pemasaran Dalam Sudut Pandang Asia, 

(Jakarta: PT. Indeks Gramedia, 2003). 
 33 Sofjan Assauri, Strategi Marketing : Sustaining Lifetime Customer 

Value2013. 
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 Perusahaan yang mengikuti strategi 

diferensiasi akan berusaha membangun loyalitas 

pelanggan melalui penempatan produk atau jasa 

secara unik dan berbeda. Diferensiasi ini pada 

gilirannya, memungkinkan perusahaan tersebut 

menetapkan harga produk atau jasa lebih tinggi 

dibandingkan dengan pesaingnya. Cara-cara untuk 

melakukan strategi diferensiasi telah ditempuh, tetapi 

konsep utamanya adalah menjadi istimewa pada 

sesuatu yang penting bagi pelanggan. Berjuang agar 

menjadi lebih baik dari pada pesaingnya pada faktor 

tertentu yang dianggap bernilai oleh pelangannya. 

 Menurut Kotler dan Armstrong diferensiasi 

produk mencakup keistimewaan(Features), 

kinerja(Performance), gaya(Style) dan rencana(Design). 

Sedangkan menurut Tjiptono, strategi pemasaran yang 

dapat dipilih oleh perusahaan yang menerapkan strategi 

diferensiasi, agar senantiasa memiliki keunggulan 

bersaing dipasar, dapat dilakukan dengan melakukan 

pilihan strategi berikut :
34

 

1) Diferensiasi produk 

Diferensiasi ini memiliki maksud yaitu memberikan 

kreatifitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan 

produk yang lebih menarik, nyaman, aman sehingga 

diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produk 

pesaing. Pada UMKM Puteri tapis dan tenun 

Lampung ini memproduksi masker akan tetapi tidak 

meninggalkan ciri khas dari budaya lampung yaitu 

tapis dan tenun. Sehingga dalam hal ini membuat 

keunikan tersendiri dari UMKM Puteri tapis dan 

tenun Lampung dan menarik minat para konsumen 

terlebih pada saat pandemi masker masih menjadi 

                                                             
 34 M.M. Ian Antonius Ong dan Drs. Sugiono Sugiharto, “Analisa Pengaruh 

Strategi Diferensiasi, Citra Merek, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan 
Pembelian Pelanggan Di Cincau Station Surabaya”, Jurnal Manajeman Pemasaran, 

Vol. Vol.1, No., (2013), h.  3. 
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kebutuhan masyarakat, oleh karena itu UMKM Puteri 

tapis dan tenun Lampung menciptakan inovasi baru 

melalui produk masker tapis dan masker tenun.  

2) Diferensiasi kualitas pelayanan  

Diferensiasi ini mewujudkan kreatifitas yang tinggi 

dalam mengkombinasikan unsur-unsur bauran 

pemasaran dengan keramah tamahan dan wawasan 

karyawan yang luas sehingga kualitas jasa pelayanan 

yang dirasakan oleh konsumen melebihi harapan. 

UMKM Puteri tapis dan tenun Lampung selalu 

mengutamakan kualitas produknya seperti 

menggunakan bahan-bahan berkualitas untuk 

memenuhi kepuasan para konsumen. Selain itu 

UMKM Puteri tapis dan tenun Lampung 

mengutamakan keramah tamahan bagi para 

pelanggannya sehingga kenyamanan bagi para 

konsumen seperti yang mereka harapkan. 

3) Diferensiasi personil 

Personil merupakan seluruh karyawan dalam suatu 

perusahaan. Diferensiasi personil memiliki maksud 

yaitu seluruh karyawan perusahaan memiliki 

keterampilan(skill) yang baik, memiliki kepribadian 

yang baik, memiliki SDM yang tinggi yang lebih baik 

dari karyawan perusahaan pesaingnya. UMKM Puteri 

tapis dan tenun Lampung juga memiliki para 

pengrajin yang sudah profesional dalam bidangnya 

sehingga menghasilkan produk yang berkualitas untuk 

dipasarkan. 

4) Diferensiasi citra  

Citra adalah sebuah karekteristik yang khusus atau 

pembeda dari penampilan seseorang atau benda. 

Diferensiasi citra adalah bauran yang dari elemen 

pencitraan, yang menciptakan citra sebuah merek. 

Tujuan dari strategi diferensiasi adalah  untuk 
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membuat sesuatu yang akan dianggap berbeda oleh 

konsumen pada suatu industri tertentu. Diferensiasi 

memrlukan suatu usaha yang lebih keras dengan biaya 

yang lebih besar. Pertimbangan dan kesediaan 

konsumen untuk membayar lebih atas nilai yang 

ditawarkan oleh diferensiasi tersebut sangat 

diperlukan. UMKM Puteri tapis dan tenun Lampung 

selalu berusaha untuk menjaga citranya agar selalu 

dikenal dengan baik oleh para pelanggan. 

b. Strategi Diversifikasi 

 Strategi diversifikasi merupakan strategi yang 

paling tepat digunakan bila peluang yang baik dapat 

diperoleh di luar kegiatan usaha yang ada sekarang, 

peluang dimana industri yang bersangkutan berdaya tarik 

tinggi dan perusahaan mempunyai bauran kekuatan bisnis 

yang dibutuhkan untuk dapat berhasil.
35

 

c. Strategi Korporasi 

 Strategi korporasi merupakaan perencanaan jangka 

panjang secara menyeluruh mengenai bisnis apa yang 

hendak dimasuki oleh perusahaan yang mempunyai 

beragam bisnis dan apa yang diinginkan dalam bisnis 

tersebut sebagai bagian dari korporat serta bagaimana cara 

perusahaan menciptakan nilai konfigurasi dan koordinasi 

dari aktivitas multi bisnis pada multi pasarnya.
36

 Strategi 

korporasi pada dasarnya mempunyai dua fokus strategi 

yaitu penspesifikasian industri dimana divisi bisnis dari 

organisasi perusahaan akan bersaing pengalokasian 

sumber-sumber daya perushaan untuk divisi bisnis itu. 

Strategi korporasi antar berbagai bisnis perusahaan. 

Sinergi pada dasarnya dapat memberikan keunggulan 

bersaing untuk suatu perusahaan yang mempunyai bisnis 

yang terkait dengan berbagai investasi riset dan 

pengembangan, teknologi produksi dan produk, saluran 

                                                             
35 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Analisis, (Jakarta: Erlangga, 1989). 
36 Husni Mubarok, “Manajemen Strategi.” 
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dan jaringan distribusi serta tenaga penjualan dan promosi 

bersama.
37

 

d. Strategi Tingkat Bisnis 

 Strategi tingkat bisnis yaitu strategi yang dirumuskan 

dan dijalankan 

untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan oleh suatu 

perusahaan. Tujuan bisnis perusahaan pada umumnya 

adalah untuk dapat berperan secara domain dalam posisi 

persaingan perusahaan di pasar. Strategi tingkat bisnis 

merupakan keputusan unuk mengarahkan agar bisnis 

perusahaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan posisi 

bersaingnya. Upaya ini dilakukan dengan terus 

melaksanakan perbaikan efesiensi dan mengembangkan 

teknologi yang digunakan dalam operasi agar dapat 

mencapai biaya rendah dan harga murah. Unit bisnis 

bersaing dengan industri merupakan fokus dari strategi 

tingkat bisnis. Masalah utama dalam suatu strategi tingat 

bisnis adalah menciptakan keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran 

tersebut, maka suatu unit bisnis haruslah mempunyai 

kompetensi yang sangat gemilag atau terbaik. 

e. Strategi Fungsional dalam Bidang Pemasaran 

 Strategi fungsional merupakan strategi yang 

berorientasi pada operasional dalam kegiatan bagi 

pencapaian tujuan dan sasaran bisnis suatu perusahaan. 

Strategi fungsional ini dikoordinasikan oleh strategi 

tingkat bisnis. Strategi fungsional merupakan strategi 

bisnis yang terdapat dalam beberapa bidang seperti bidang 

teknologi informasi, hubungan manusia, riset dan 

pengembangan serta pemasaran. Fokus utama strategi 

fungsional pemasaran yaitu untuk mengalokasikan secara 

efektif dan mengkoordinasikan sumber-sumber daya 

                                                             
37 Sofjan Assauri, Strategi Marketing : Sustaining Lifetime Customer Value, 

2013. 
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pemasaran dan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk 

untuk pencapaian tujuan dan sasarana perusahaan dalam 

suatu produk pasar tertentu. Oleh karena itu hal yang 

kritis bagi pencapaian tujuan tersebut adalah penetapan 

cakupan atau lingkup strategi pemasaran khususnya yang 

berkaitan dengan sasaran yang ditetapkan untuk suatu 

produk atau lini produk tertentu.  

f. Strategi Konsentrasi atau Penetrasi Pasar 

 Strategi konsentrasi atau penetrasi pasar adalah jenis 

strategi pertumbuhan dan merupakan strategi yang paling 

umum dijumpai pada berbagai perusahaan dimana 

perusahaan hanya memfokuskan pada satu lini bisnis 

utamanya dengan menonjolkan prinsip melakukan satu 

hal dengan sangat baik. Perusahaan dalam mencapai 

sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi 

dalam bisnis utamanya dengan tetap focus pada bisnis 

intinya. Strategi ini digunakan bagi perusahaan yang 

memiliki bisnis tunggal untuk mengejar pertumbuhannya. 

Focus strategi konsentrasi adalah bagaimana 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan 

mengkonsentrasikan pada bisnis intinya. Dalam strategi 

konsentrasi perusahaan tidak berarti hanya melakukan hal 

yang sama den gan cara yang sama secara terus menerus, 

namun mereka memiliki ragam pilihan tindakan strategis. 

g. Strategi Pengembangan Pasar 

 Strategi pengembangan pasar merupakan strategi 

yang memasarkan produk atau jasa saati ini kepada 

konsumen di segmen pasar yang baru maupun di wilayah 

area geografis pasar yang baru. Perusahaan berusaha 

mengembangkan perusahaannya dengan cara memperluas 

pasar dan memasuki pasar baru dengan menggunakan 

produk atau jasa yang saat ini dimiliki. 
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h. Strategi Pengembangan Produk 

 Perusahaan yang menggunakan pilihan 

pengembangan produk secara substansial untuk menarik 

pelanggan di pasar yang telah ada maupun yang dimiliki 

oleh pesaing. Pengembangan produk baru yang masih 

terkait dengan lini produk yang selama ini telah dimiliki. 

Pengembangan produk bukan sekedar perubahan 

tampilan, tetapi menyangkut fitur, karakter, ciri serta 

atribut-atribut produk. Pengembangan produk sering 

dikaitkan dengan usaha memperpanjang daur hidup 

produk, khususnya produk yang memiliki reputasi yang 

tinggi dan citra merek yang handal. 

i. Strategi Inovasi 

 Strategi inovasi merupakan strategi untuk meraih 

margin premium yang berkaitan dengan penciptaan dan 

penerimaan pelanggan atas suatu produk atau jasa baru. 

Inovasi tersebut merupakan cara yang digunakan 

perusahaan untuk menciptakan sumber daya baru, 

memproduksi keunggulan kompetitif atau 

mendayagunakan sumber daya yang sudah ada dengan 

meningkatkan potensinya untuk menghasilkan 

keuntungan diatas ratarata. Alasan utama yang mendasari 

diterapkannya strategi inovasi yaitu menciptakan suatu 

daur hidup produk baru meskipun membuat using produk 

yang sudah ada. Dengan demikian, strategi inovasi 

membuat berbeda dengan strategi pengembangan produk 

yang memperlama siklus hidup dari produk yang telah 

ada. Hanya saja masih sedikit perusahaan yang 

menjadikan inovasi sebagai cara yang mendasar untuk 

membuat relasi dengan pasarnya. 

j. Strategi Integrasi Vertical 

 Strategi integrasi vertical merupakan startegi 

pertumbuhan karena melakukan perluasan usaha dengan 

menambah bidang usaha dari perusahaan pemasok atau 

bidang usaha dari perusahaan distributornya. Strategi ini 
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dalam menghasilkan pertumbuhan melalui pertumbuhan 

internal atau mengakuisisi bisnis lain dengan penguasaan 

tahap-tahap proses produksi konsumsi dari hulu ke hilir. 

Terdapat dua jenis integrasi vertical, yaitu sebagai berikut: 

(1) Integrasi Vertical ke Belakang, integrasi vertical ke 

belakang atau kearah hulu merupakan stategi yang 

digunakan untuk meningkatkan pengendalian atas 

pasokan bahan baku, sumber daya atau jasa. Ini terjadi 

karena perusahaan menguasai atau membeli perusahaan 

pemasoknya dengan menjadi pemasoknya sendiri. 

Dikatakan integrasi vertical ke belakang atau ke hulu 

karena perusahaan yang diakuisisi berada pada tahapan 

yang lebih awal dari proses produksi pemasaran; dan (2) 

Integarsi Vertical ke Depan, strategi integrasi vertical ke 

depan atau ke hilir meruapakan strategi untuk 

meningkatkan pengendalian terhadap distribusi output 

maupun terhadap pengecer atas produk atau jasa yang 

dihasilkan perusahaan dengan menjadi distributor bagi 

dirinya sendiri. Ini terjadi karena perusahaan menguasai 

atau membeli perusahaan yang lebih dekat dengan 

konsumen seperti distributor pedagang besar, pedagang 

eceran dan konsumsi industri. 

k. Strategi Integrasi Horizontal 

 Strategi integrasi horizontal adalah strategi yang 

digunakan untuk memperluas operasi perusahaan dengan 

mengkombinasikan perusahannya dengan perusahan yang 

lain dalam industry yang sama jenis dengan operasi yang 

sama. Strategi ini menghasilkan pertumbuhan melalui 

akuisisi atau marger bisnis pesaing, yang mempunyai lini 

bisnis yang sama dengan tujuan meniadakan pesaing dan 

memberikan perusahaan akses pasar dan teknologi yang 

baru. 
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2. Tujuan Strategi Kompetitif 

 Menurut Kotler dan Amstrong terdapat lima tujuan 

pelaksanaan strategi kompetitif yaitu:
38

 

a. Membentuk Suatu Positioning Yang Tepat  

Perusahaan berusaha untuk menunjukan suatu image atau 

citra tersendiri mengenai perusahaan kepada pelanggan 

atau pasar sasaran. 

b. Mempertahankan Pelanggan Yang Setia  

Pelanggan yang setia bagaikan kekayan untuk masa 

depan, yang jika dikelola dengan baik akan memberikan 

aliran pemasukan seumur hidup yang baik kepada 

perusahaan. 

c. Mendapatkan Pangsa Pasar Baru 

Perusahaan berusaha untuk mendapatkan dan memperluas 

pangsa pasar dengan menggunakan strategi bersaing 

mereka masing-masing untuk meraih pasar seluas-luasnya 

d. Memaksimalkan Penjualan  

Proses untuk memaksimalkan laba atau keuntungan 

tergantung dari efektifitas strategi bersaingnya, selain itu 

juga tergantung pada seluruh system yang ada dalam 

perusahaan serta unitunit fungsional lainya. 

e. Menciptakan Kinerja Bisnis Yang Efektif  

Perusahaan harus menciptakan kinerja bisnis yang efektif, 

agar bisnis mereka dapat dikelola secara strategis, yaitu 

dengan mendefinisikan : kelompok pelanggan yang akan 

dilayani, kebutuhan pelanggan yang akan dipenuhi, serta 

teknologi yang akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhankebutuhan tersebut.  

                                                             
38 Kotler dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 
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 Jika kita hubungkan dengan kelembagaan pendidikan, 

maka kebijakan lembaga pendidikan yang dilakukan dalam 

mencermati komponen strategi bersaing yaitu: 

a. Membentuk suatu positioning yang tepat, lembaga 

pendidikan berusaha untuk menunjukan suatu image atau 

citra tersendiri mengenai lembaga pendidikan kepada 

pelanggan atau pasar sasaran.  

b. Memaksimalkan daya jual lembaga pendidikan, proses 

untuk memaksimalkan brand dari efektifitas strategi 

bersaingnya, selain itu juga tergantung pada seluruh 

sistem yang ada dalam lembaga pendidikan serta unit-unit 

fungsional lainya. 

 Tujuan utama dalam lembaga pendidikan selanjutnya 

adalah mendapatkan peminat siswa secara maksimal. Selain 

itu, kebijakan yang bisa dilakukan pada lembaga pendidikan 

adalah melakukan pelayanan pendidikan yang berkualitas, 

serta memberikan penawaran berupa berbagai peluang 

beasiswa yang beragam. 

 

B. Pendapatan 

1. Teori Pendapatan 

 Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting 

dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan 

suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah 

pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. 

Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas 

penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor 

rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa 

gaji/upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit.39
 Selanjutnya, 

pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi 

yang dimilikinya kepada sektor produksi. Pendapatan sangat 

berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin 

                                                             
39 Greogory Mankiw, Pengantar Ekonomi Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2000). 
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besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar 

kemapuan perusahaanuntuk membiayai segala pengeluaran 

dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh 

perusahaan.
40

Selain itu, Pendapatan adalah arus masuk atau 

penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau 

kombinasi dari keduanya yang berasal dari penyerahan atau 

produksi barang, pemberian jasa atau aktiva-aktiva lainnya 

yang merupakan operasi utama atau operasi inti 

(major/central operation) yang berkelanjutan (regular) dari 

suatu perusahaan.
41 

 
Berdasarkan beberapa penjabaran teori mengenai 

pendapatan di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa 

Pendapatan adalah hasil penerimaan bersih seseorang maupun 

perusahaan, baik berupa uang kontan maupun natura. 

Pendapatan atau juga disebut juga income dari seorang 

masyarakat (konsumen) adalah hasil penjualan barang 

produksi maupun hasil penjualan jasa yang diterima dalam 

kurun waktu tertentu. 

 

2. Jenis Pendapatan 
 

a. Pendapatan Operasi 

Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber 

yaitu:
42

 

1) Penjualan kotor 

Penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana 

tercantum dalam faktur atau jumlah awal pembebanan 

sebelum dikurangi penjualan return dan potongan 

penjualan. 

                                                             
40 Gajah Mada, (ed.), Pokok-Pokok Intermediate Accounting, (Yogyakarta, 

2006). 
41 VAlen Abraham Lumingkewas, “Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas 

Laporan Keuangan Pada PT.Bank Sulut”, Jurnal EMBA, Vol. Vol.1, (2015), h.  h. 

199-206. 
42 Kasmir. Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 

46. 
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2) Penjualan bersih 

Penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari 

penjualan kotot dikurangi return penjualan ditambah 

dengan potongan penjualan lain-lain. 

b. Pendapatan Non-operasi 

1) Pendapatan bunga 

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diterima 

perusahaan karena telah meminjamkan uangnya 

kepada p ihak lain. 

2) Pendapatan sewa 

Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diterima 

perusahaan karena telah menyewakan aktivanya untuk 

perusahaan lain. 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

a. Kesempatan kerja yang tersedia 

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti 

semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari 

hasil kerja tersebut. 

b. Kecakapan dan keahlian 

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan 

dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas yang pda 

akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan. 

c. Motivasi 

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah 

penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk 

melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan 

yang diperoleh. 

d. Keuletan kerja 

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, 

keberanian untuk mengahadapi segala macam tantangan. 
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Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut 

dijadikan sebagai bekal untuk meneliti kearah kesuksesan 

dan keberhasilan. 

e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan 

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangan 

dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang 

dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat 

memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan 

yang akan diperoleh.
43

 

 

4. Macam - macam Pendapatan 

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, 

adapun menurut Lipsey pendapatan dibagi menjadi dua 

macam yaitu: 

a. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan 

oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum 

dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan yang 

dibayar untuk pajak dan ditabung untuk rumah tangga 

yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan. 

b. Pendapatan disposable merupakan jumlah pendapatan saat 

ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah 

tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan 

pajak penghasilan.
44

 

 

5. Sumber-Sumber Pendapatan 

 Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) 

seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. 

Ada dua sumber penerimaan rumah  tangga, yaitu: 

a. Pendapatan dari Gaji dan Upah 
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Puspa Mega, 2008). 
44 R. Soediro Mangundjojo, Sosial Ekonomi Masyarakat, (Jakarta: 
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 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 : 

1) Keahlian (Skill) 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. 

2) Mutu Modal Manusia (Human Capital) adalah 

kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang 

dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaaan 

maupun hasil pendidikan dan latihan. 

3) Kondisi Kerja (Working Conditions) adalah 

lingkungan dimana seseorang bekerja penuh resiko 

atau tidak. Kondisi kerja dianggap makin berat, 

apabila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin 

tinggi, pekerjaan yang makin beresiko tinggi, upah 

atau gaji makin besar walaupun tingkat keahlian yang 

dibutuhkan tidak jauh berbeda. 

b. 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. 

Pendapatan dari Pemerintah, Pendapatan dari Pemerintah 

atau penerimaan transfer (transfer payment) adalah 

pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas 

input yang diberikan. Pendapatan adalah penerimaan 

bersih seseorang baik berupa uang kontan maupun 
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natural. Pendapatan atau juga disebut income dari seorang 

warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-

faktor produksi yang dimilikinya dari sektor produksi dan 

sektor produksi ini membeli faktor-faktor produksi 

tersebut untuk digunakan sebagai input proses dengan 

harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Pendapatan 

perusahaan berasal dari penjualan, sementara itu nilai 

penjualan ditentukan oleh jumlah unit terjual (quantity) 

dan harga jual (price), atau lebih sederhana dikatakan 

pendapatan fungsi (quantity price).
45

 

 

6. Konsep Pendapatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Pendapatan masyarakat dalam islam 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 sesorang memperoleh pendapatan atau upah atas 

pek erjaan yang dilakukanya. Setiap kepala keluarga mempunyai 

ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan sandang 

pangan, papan dan beragam kebutuhan lainya. 

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.
46

 

Istilah pendapatan atau keuntungan adalah sinonim dengan istilah 

laba dalam bahasa Indonesia, profit dalam bahasa inggris dan riba 

dalam dalam bahasa arab. Nilai-nilai Islam merupakan faktor 

endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah 
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dipahami bahwa seluruh aktivitas ekonomi di dalamnya, harus 

dilandasi legalitas halal-haram. Islam tidak bisa mentolerir 

distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. 

Pendapatan dalam pandangan Islam terdapat aturan halal dan 

haram, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat 

Al-Baqarah: 172 sebagai berikut : 

 

ِ إِى ُكٌخُۡن إَِّٗبٍُ  ٱۡشُكُشّْا َّلِلَّ َّ ُكۡن  ِج َهب َسَصۡقٌَ  َٰٓأََُِّٗب ٱلَِّزَٗي َءاَهٌُْْا ُكلُْْا ِهي طَِّ٘بَ   َٗ

  ٧ٕٔحَۡعبُُذَّى 

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki 

yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah 

kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah” 

(Q.S. Al-Baqarah[2]: 172) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT. 

Menghendaki segala sesuatau yang diusahakan di dapat dengan 

cara halal. Maka dalam teori ekonomi islam halal dan haram tetap 

jadi prioritas utama dalam menentukan kebahagian di Dunia dan 

di akhirat kelak. Dalam perspektif Islam, penggunan harta juga 

harus dilakukan sesuai dengan syari‟ah dilarang menggunakan 

pendapatan yang telah kita miliki dengan sembarangan.  

Norma dan etika dalam mengkonsumsi hasil pendapatan dalam 

konsep ekonomi islam terdapat antara lain: (a) Menafkahkan harta 

dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir; (b) Islam memerangi 

tindakan mubadzir; dan (c) Sikap sederhana dalam 

membelanjakan harta (tidak berlebihan). Menurut ulama 

Malikiyah, pendapatan bersih atau laba dibagi menjadi tiga 

macam yaitu: 

1. Ar-Ribh At- Tijari (laba usaha), Ribh tijari dapat diartikan 

pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk 

perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan penjualan 

bisnis. Dalam hal ini termasuk laba hakiki sebab laba itu 

muncul karena proses jual beli. 
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2. Al-Ghallah, yaitu pertambahan yang terdapat pada barang 

dagangan sebelum penjualan. 

3. Al-Faidah, pertambahan pada barang milik yang ditandai 

dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan 

penjualan, yaitu sesuatu yang baru berkembang dari barang-

barang yang dimiliki.
47

 

Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam mengambil laba. Kriteria-kriteria Islam secara 

umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batasan 

pengmbilan keuntungan yaitu : 

1. Kelayakan dalam penetapan laba 

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan 

dalam mengambil laba dengan menentukan batas laba ideal 

(yang pantas dan wajar) yang dapat dilakukan dengan 

merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan 

bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang 

dan pada giliranya akan membawa pada penambahan laba. 

2. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba Islam 

menghendaki adanya keseimbangan antara laba dengan tingkat 

kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi 

resiko, maka semakin tinggi pula laba yang diinginkan 

pedagang. 

3. Masa perputaran modal 

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang 

diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha, yaitu 

semakin panjang perputaran dan bertambahnya tingkat resiko 

maka semakin besar pula laba yang diinginkan Begitu pula 

sebaliknya, semakin berkurangnya tingkat bahaya maka 

pedagang akan menurunkan standar labanya. 
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4. Cara menutupi harga penjualan jual beli dengan harga tunai 

ataupun kredit, dengan syarat adanya keridhoan diantara 

keduanya. 

Menurut Ibnu Qudammah laba dari harta dagang ialah 

pertumbuhan pada modal, yaitu pertambahan nilai barang 

dagang. Dari pendapatan ini di pahami bahwa laba itu ada 

karena adanya pertambahan pada nilai harta yang ditetapkan 

untuk berdagang. 

 

C. Pengangguran 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangguran 

 Pengangguran atau orang yang menganggur adalah 

mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif 

mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya 

adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja 

dan masa kerjanya. Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak 

dalam masa sekolah tapi di atas usia anak-anak (relatif di atas 

6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD tamat SMU).
48

 

Standar yang telah di tetapkan secara internasional, yang di 

maksud pengangguran adalah seseorang yang sudah di 

golangkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang 

mencari pekerjaan dalam tingkat upah tetentu, tetapi tidak 

dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Berdasarkan 

definisi ini, seperti yang telah di katakan, ibu-ibu rumah 

tangga, mahasiswa, dan anak-anak orang kaya yang sudah 

dewasa tetapi tidak bekerja, tidak di golongkan sebagai 

pengangguran, karena mereka tidak secara aktif mencari 

kerja.
49

 

 Pengangguran yang terjadi disebabkan adanya 

ketidakseimbangan di dalam pasar kerja. Pengangguran pada 

dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena 
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bagaimana baik dan hebatnya kemampuan suatu bangsa dalam 

menangani perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu 

ada. Akan tetapi mazhab klasik dengan salah satu teorinya 

yang terkenal sebagai Hukum Say dari Jean Baptise Say yang 

mengatakan bahwa supply creates its own demand atau 

penawaran menciptakan permintaannya sendiri menjelaskan 

bahwa bila ini benar terjadi maka pengangguran tidak akan 

ada, dan bilapun ada tidak akan berlangsung lama, karena 

akan pulih kembali. Cara kerjanya sederhana, bahwa bila 

produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu maka 

akan segera habis dikonsumsi masyarakat. Pada saat yang 

sama misalkan terdapat para pencari kerja, oleh karena itu 

produsen akan lebih baik menghasilkan. barang dalam jumlah 

banyak untuk memperbesar keuntungan tanpa takut resiko 

gagal dalam penjualan maka semua pencari kerja itu akan 

terserap untuk mengisi lowongan baru yang disediakan oleh 

produsen atau perusahaan, dan ini berlangsung terus.
50

 

 Semakin banyaknya pengangguran, diharapkan 

pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai 

dengan jumlah pengangguran. Hal ini dikarenakan setiap 

warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan 

penghidupan yang layak sebagaimana disebutkan dalam 

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2). Kemudian 

dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, juga menyebutkan bahwa setiap orang 

berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan 

meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, dalam Pasal 11 

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan 

setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya 

untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Oleh karena itu, 

untuk mewujudkan atau meningkatkan taraf kehidupan yang 

layak bagi setiap warga Indonesia, pemerintah wajib 

menciptakan lapangan pekerjaan untuk seluruh warga 

Indonesia. Pernyataan ini sesuai dengan kewajiban pemerintah 
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atas pemenuhan hak-hak warga Indonesia, sebagaimana telah 

disebutkan dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

HAM yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan 

bertanggung jawab menghormati,melindungi, menegakkan, 

dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-

undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum 

internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh 

negara Republik Indonesia. 

 Penciptaan lapangan kerja ini tak hanya melibatkan 

kepentingan tenaga kerja, melainkan juga menjadi kewajiban 

pemerintah dengan cara melakukan perluasan kesempatan 

kerja ataupun penempatan kerja untuk para pencari kerja. 

Penjelasan mengenai pengertian dari penempatan kerja sesuai 

dengan Permenakertrans Nomor 07/Men/IV/2008 tentang 

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada 

pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja 

dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, 

dan kemampuan. Berkaitan dengan proses pelayanan kepada 

pencari kerja tersebut, maka pemerintah bekerja sama dengan 

para pemberi kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan. 

Atau pemerintah melakukan perluasan kesempatan kerja di 

seluruh penjuru Indonesia, untuk memberikan pekerjaan 

kepada para pencari kerja sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuan mereka. Kemudian yang melaksanakan 

penempatan kerja ini adalah pelaksana penempatan kerja yang 

telah disebutkan dalam Pasal 3 Permenakertrans Nomor 

07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja, yaitu 

meliputi instansi pemerintah yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan dan lembaga swasta berbadan hukum. 

2. Teori-Teori Pengangguran 

a. Teori Klasik 

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa 

pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan 

mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin 

terciptanya permintaan yang akan menyerap semua 
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penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran 

terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat 

sementara karena kemudian dapat diatasi dengan 

mekanisme harga.
51

 Teori Klasik jika terjadi kelebihan 

penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal 

tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi 

turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat 

karena perusahaan mampu melakukan perluasan 

produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari 

rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja 

selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja 

yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil. 

b. Teori Keynes 

Teori Klasik, menurut Teori Keynes  sesungguhnya 

masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat 

yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan 

ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi 

akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal 

ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. 

Ketika tenaga kerjameningkat, upah akan turun hal ini 

akan merugikan bukan menguntungkan, karena 

penurunan upah berarti menurunkan daya beli 

masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen 

akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap 

tenaga kerja. 

3. Jenis-Jenis Pengangguran 

a. Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya 

Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Pengangguran Normal atau Friksional 

 Yaitu para penganggur yang tidak ada 

pekerjaan yang bukan berarti karena tidak dapat 
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memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang 

mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam 

perekonomian yang berkembang pesat, 

pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah 

diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh 

pekerja. Akibatnya pengusaha menawarkan gaji 

yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para 

pekerja untuk meninggalkan pekerjaanya yang lama 

dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi 

gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. 

Proses mencari kerja baru ini untuk sementara para 

pekerja tersebut tergolong sebagai pengangguran.
 

Mereka inilah yang digolongkan sebagai 

pengangguran normal.
52

 

2) Pengangguran Siklikal 

 Perekonomian tidak selalu berkembang 

dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih 

tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan 

produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan 

pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa 

lainnya permintaan agregat menurun dengan 

banyaknya. Misalnya, dinegara-negara produsen 

bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin 

disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. 

Kemunduran ini menimbulkan efek kepada 

perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, 

yang juga akan mengalami kemerosotan dalam 

permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan 

permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-

perusahaan mengurangi pekerja atau menutup 

perusahaanya, sehingga pengangguran akan 

bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut 

dinamakan pengangguran siklikal. 
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3) Pengangguran Struktural 

 Tidak semua industri dan perusahaan dalam 

perekonomian akan terus berkembang maju, 

sebagiannya akan mengalami kemunduran. 

Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau 

beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru 

yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi 

permintaan ke atas barang tersebut, biaya 

pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu 

bersaing, dan ekspor produksiindustri itu sangat 

menurun oleh karena persaingan yang lebih serius 

dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan 

menyebabkan kegiatan produksi dalam industri 

tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa 

diberhentikan dan menjadi penganggur. 

Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai 

pengangguran struktural. Dinamakan demikian 

karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan 

ekonomi. 

4) Pengangguran Teknologi 

 Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh 

adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-

mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, 

misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga 

kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan 

lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah 

mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat 

lubang, memotong rumput, membersihkan 

kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan dipabrik-

pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-

kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan 

oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi 

lainnya dinamakan pengangguran teknologi. 
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b. Jenis Pengangguran berdasarkan Cirinya 

1) Pengangguran Terbuka 

 Pengangguran ini tercipta sebagai akibat 

pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah 

dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya 

dalam perekonomian semakin banyak jumlah 

tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh 

pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu 

jangka masa yang cukup panjang mereka tidak 

melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka 

menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan 

oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. 

Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai 

akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari 

kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan 

tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran 

perkembangan sesuatu industri. 

2) Pengangguran Tersembunyi 

 Pengangguran ini terutama wujud di sektor 

pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi 

memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja 

yang digunakan tergantung pada banyak faktor, 

faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar 

kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, 

mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau 

intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. 

Dibanyak negara berkembang seringkali didapati 

bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan 

ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya 

diperlukan supaya ia dapat menjalankan 

kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja 

yang digunakan digolongkan dalam pengangguran 

tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan 

restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan 

dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang 
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besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat 

kecil. 

3) Pengangguran Bermusim 

 Pengangguran ini terutama terdapat disektor 

pertanian dan perikanan. Pada musim hujan 

penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan 

pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada 

musim kemarau pula para petani tidak dapat 

mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada 

umumnya para petani tidak begitu aktif diantara 

waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. 

Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, 

nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain 

maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran 

seperti ini digolongkan sebagai pengangguran 

bermusim. 

4) Setengah Menganggur 

 Pada negara-negara berkembang penghijrahan 

atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. 

Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah 

ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan 

mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur 

sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak 

menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh 

waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih 

rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya 

bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu 

hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang 

mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini 

digolongkan sebagai setengah menganggur 

(underemployed). Dan jenis penganggurannya 

dinamakan underemployment. 
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4. Sebab-Sebab Pengangguran 

 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

pengangguran adalah sebagai berikut : 

a. Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan 

Kesempatan Kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila 

jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan 

kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang 

terjadi. 

b. Struktur lapangan kerja tidak seimbang. 

c. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan 

penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila 

kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar 

daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu 

tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian 

antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang 

tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan 

sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi 

kesempatan kerja yang tersedia. 

d. Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja 

Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja 

Indonesia. 

e. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah 

tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah 

mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, 

sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan 

sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan 

perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah 

lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.
53
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5. Dampak Negatif Pengangguran 

a. Akibat buruk terhadap kegiatan ekonomi 

 Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak 

memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari 

memperlihatkan berbagai dampak negatif dari masalah 

pengangguran :
54

 

1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak 

memaksimumkan yang mungkin dicapainya. Hal ini 

terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan 

pendapatan nasional rill (nyata) yang dicapai 

masyarakat akan lebih rendah dari pada pendapatan 

potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena 

itu, kemakmuran yang dicapai masyarakatpun akan 

lebih rendah. 

2) Pengangguran meyebabkan pendapatan pajak 

pemerintah berkurang. Pengangangguran diakibatkan 

oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam 

kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak 

pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak 

rendah, dana untuk kegiatan ekonoi pemerintah juga 

akan berkurang sehingga kegiatan pembangunanpun 

akan terus menurun. 

3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan 

ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat 

buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, 

pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan 

kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, 

pengangguran yang diakibatkan keuntungan kelesuan 

berkurang. Kegiatan keuntungan perusahaan rendah 

menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan 

investasi. 
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b. Akibat buruk terhadap individu dan masyarakat 

 Pengangguran akan mempengaruhi individu dan 

kestabilan sisoal dalam masyarakat. Beberapa keburukan 

sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah: 

1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata 

pencaharian dan pendapatan. 

2) Penganguuran dapat menyebabkan kehilangan 

keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan 

sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila 

keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. 

3) Pengangguran dapat menimbulkan ketidaksetabilan 

sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan 

pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa 

tidak puas masyarakat kepada pemerintah.  

 Salah satu faktor penting yang menentukan 

kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat 

pendapatannya pendapatan masyarakat mencapai 

maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja 

penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi 

pendapatan masyarakat dan ini mengurangi tingkat 

kemakmuran yang mereka capai. Ditinjau dari sudut 

individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah 

ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. 

Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur 

harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. 

Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek 

psikologi yang buruk atas diri penganggur dan 

keluarganya. Apabila keadaan pengangguran disuatu 

negara buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku 

dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan 

masyarakat dan propek pembangunan ekonomi dalam 

jangka panjang. Masalah pengangguran adalah masalah 

yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan 

masyarakat, dan oleh sebab itu secara terus menerus 

usaha-usaha harus dilakukan untuk mengatasinya. 
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6. Pengangguran Dalam Ekonomi Islam 

 Menurut perspektif Islam, kerja (amal) menyangkut segala 

aktifitas kegiatan manusia baik yang bersifat badaniah maupun 

rohaniah yang dimaksudkan untuk mewujudkan atau 

menambah suatu manfaat yang dibolehkan secara Syar‟i. 

Ketika seseorang tidak mau mempergunakan potensinya maka 

itulah pengangguran yang amat membahayakan diri dan 

masyarakat. Secara moral islam orang yang demikian adalah 

menganggur yang memikul dosa.Sedangkan yang terus 

memfungsikan potensinya baik modal, tenaga, maupun 

pikirannya tidak termasuk kategori menganggur yang 

menyalahi ajaran islam.
55

 Islam mendorong umatnya untuk 

bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai 

sebuah kewajiban terhadap orangorang yang mampu, lebih dari 

itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai 

dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-

Jasiha ayat 12-13 berikut:  

 

لِخَۡبخَُغْْا ِهي فَۡضلَِِۦ  َّ َِ بِأَۡهشٍِِۦ  َٕ ٱۡلفُۡلُك فِ٘ َش لَُكُن ٱۡلبَۡحَش لِخَۡجِش ُ ٱلَِّزٕ َعخَّ ۞ٱَّللَّ

لََعلَُّكۡن حَۡشُكُشَّى  ِث  َّٕٔ  َْ َو  ب فِٖ ٱلغَّ َش لَُكن هَّ َعخَّ َهب فِٖ ٱۡۡلَۡسِض َجِو٘ٗعب َّ َّ

ٖم َٗخَفَكَُّشَّى  ْۡ ٖج لِّقَ لَِك َۡلََٰٓٗ  َُُۚ إِىَّ فِٖ َر  ٌۡ   ٖٔهِّ

“(12) Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu 

supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya 

dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan 

Mudahmudahankamu bersyukur. (13) dan Dia telah 

menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di 

bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripadaNya. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Al-Jathiyah[45]: 

12-13). 

 Bagi manusia telah disediakan kekayaan alam dilangit dan 

dibumi, maka manusia dianjurkan untuk mengolahnya sebagai 
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rasa syukur dan untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah 

SWT. Manusia yang bersedia mengelola sumber daya alam 

yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT. Maka dia akan 

mampu memenuhi kebutuhankebutuhannya dan mampu 

memakmurkan bumi. Tugas pengolahan sumber daya alam ini 

harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena kekayaan 

bumi yang luar biasa ini perlu dieksplorasi agar kekayaan yang 

tersembunyi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi 

kemudahan kehidupan manusia dan tercapainya peningkatan 

kesejahteraan manusia. Penyebab pengangguran dalam islam 

bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor individu dan faktor 

sistem sosial dan ekonomi.  Pertama, faktor individu terdiri 

dari kemalasan, cacat/udzur dan rendahnya pendidikan dan 

keterampilan. Kedua, faktor sistem sosial dan ekonomi. Faktor 

ini merupakan penyebab utama meningkatnya pengangguran di 

Indonesia diantaranya, ketimpangan anatara penawaran tenaga 

kerja dan kebutuhan, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak 

kepada rakyat, pengembangan sector ekonomi non-real, 

banyak tenaga kerja wanita. 

 Sikap kerja keras amat penting dimiliki oleh setiap muslimin 

dan muslimat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam 

rangka mengabdikan diri Allah swt. Dalam pandangan Islam, 

bekerja merupakan suatu tugas yang mulia, yang akan 

membawa diri seseorang pada posisi terhormat, bernilai, baik 

di mata Allah SWT maupun di mata kaumnya. Oleh sebab 

itulah, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah 

kewajiban yang setingkat dengan Ibadah. Orang yang bekerja 

akan mendapat pahala sebagaimana orang beribadah. Orang-

orang yang pasif dan malas bekerja, sesungguhnya tidak 

menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga 

dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi 

mundur. Seperti dalam Sabda Hadis Rasulullah Saw bahwa 

“Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ berkata bahwa Nabi Muhammad 

SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik?. 

Nabi menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya 

sendiri dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan 
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hal-hal yang diharamkan.” (HR. Al-Bazzar dan ditashihkan 

Hakim). 

7. Solusi Mengatasi Pengangguran 

 Masalah pengangguran di Indonesia sekarang ini sudah 

mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan 

jumlah pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. 

Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi 

merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, 

menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama 

kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial 

dan criminal dan dapat menghambat pembangunan dalam 

jangka panjang. Pembangunan bangsa Indonesia ke depan 

sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia 

Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai 

keterampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun 

keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan 

penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan hidup, kesehatan, dan pendidikan anggota 

keluarganya. Olehnya itu, masalah ketenagakerjaan dan 

pengangguran harus diminimalisasi agar tidak berdampak 

terhadap kemiskinan.  

Mengatasi ketenagakerjaan dan pengangguran, 

dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mampu menurunkan 

angka pengangguran dan mengatasi masalah ketenagakerjaan, 

diantaranya: Pertama, dalam pembangunan nasional, kebijakan 

ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan 

fiskal dan moneter diarahkan pada penciptaan dan perluasan 

kesempatan kerja. Guna menumbuh kembangkan usaha mikro 

dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan 

termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan 

tingkat suku bunga kecil yang mendukung program-program 

yang terkait dengan kebijakan fiskal dan pemberdayaan UKM 

meliputi: Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan 

Kecil (P4K), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), 

Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), 
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Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Pemberdayaan 

Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE). 

Kedua, Sinergisitas kebijakan Pemerintah Pusat dengan 

kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan yang saling 

mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan 

kerja.
56

 

 

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

1. Pengertian UMKM 

 Menurut UUD 1945 kemuadian dikuatkan melalui 

TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi 

dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral 

ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan 

potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian 

nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 

Selanjutnya dibuatklah pengertian UMKM melalui UU No.9 

Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin 

dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka 

pengertian UMKM adalah sebagai berikut : 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria 
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Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini. 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang 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. 

d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha 

Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara 

atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang 

melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha 

Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
57

 

2. Klasifikasi UMKM 

 Dalam perspektif perkembangannya, usaha mikro 

kecil dan menengah merupakan kelompok usaha yang 

memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti 

tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi, 

maka sudah menjadi keharusan pengetahuan kelompok usaha 

mikro kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. 

Berikut ini adalah klasifikasi usaha mikro kecil menengah: 

a. Livelhood Activities, merupakan usaha mikro dan 

menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja unutk 

mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor 

informal. Contohnya: pedagang kaki lima. 
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b. Micro Enterprise, merupakan usaha mikro kecil dan 

menengah yang memilii sifat pengrajin tetapi belum 

memiliki sifat kewirausahaan. 

c. Small Dynamic Enterprse, merupakan usaha mikro kecil 

dan menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan 

mampu memenrima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

d. Fast Moving Enterpresi, merupakan usaha mikro kecil dan 

menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan 

melakukan transformasi menjdi usaha besar (UB).
58

 

3. Karakteristik UMKM 

 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. Sektor usaha 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan 

sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah 

admistrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan 

tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja 

usahanya. 

b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan 

yang sangat tinggi. 
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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. 

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.
59

 

Kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap 

timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah 

internal terutaman  yang berkaitan dengan pendanaan yang 

tampaknya sulit untuk  mendapatkan solusi yang jelas. 

4. Kekuatan dan Kelemahan UMKM 

 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki beberapa 

kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi 

basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah: 

a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam 

penyerapan tenaga gklk kerja patut diperhitungkan, 

diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% 

tenaga kerja yang tersedia. 

b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan 

menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh 

kembangnya wirausaha baru; 

c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan 

manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan 

pasar; 
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d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil 

sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai 

dari industri besar atau industri yang lainnya. 

e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya 

pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang 

menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk 

dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk 

mengembangkan sektor lain yang terkait. 

 Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan 

permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 fakor : 

a. Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM 

yaitu diantaranya: 

1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. 

Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha 

Industri Kecil lebih memperioritaskan pada aspek 

produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang 

mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam 

informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian 

besar hanya berfungsi sebagai tukang saja. 

2) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai 

mutu produk Industri Kecil. 

3) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri 

Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang 

relatif kecil. 

b. Faktor eksternal, merupakan masalah yang muncul dari 

pihak pengembang dam pembina UMKM. Misalnya solusi 

yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring 

dan program yang tumpang tindih. Kedua faktor terebut 

munculah kesenjangan diantara faktor internal dan 

eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga 

pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, 

tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan 

yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga 

mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga 
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mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang 

mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung 

meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk 

memudahkan bagi para pelaku UMKM meperoleh kredit, 

dan ini telah berlangsung 20 tahun. Pola yang ada sekarang 

adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki 

fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-

sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, 

perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya 

UMKM menjadi penopang perekonomian dan juga sebagai 

roda perekonomian. 

 

E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam 

1. Pengertian UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

 Melakukan usaha atau berbisnis dalam islam adalah 

hal yang tentu dihalalkan. Diketahui bahwa Nabi Muhammad 

pada awalnya adalah seorang pedagang atau wiraswasta dan 

juga kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-

sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha 

sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. 

Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi 

seorang khalifah fil Ard di muka bumi. Dalam menjalankan 

hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari 

manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang 

telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut 

dengan berbisnis atau berwirausaha. UMKM dalam ekonomi 

islam merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia 

untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju 

kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang 

tanpa membeda- bedakan pangkat, status dan jabatan 

seseorang, yang mana jelas bahwa usaha untuk 

mempertahnkan hidup salah satunya adalah mencari pekerjaan 

yang halal.  
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Hal tersebut dijelaskan  dalam Al- Quran Surah At-

Taubah ayat 105 berikut: 

 

لِِن  ٔ  َع  َّى إِلَ َعخَُشدُّ َّ ٱۡلُوۡؤِهٌَُْىَۖ  َّ َسُعْلَُُۥ  َّ ُ َعَولَُكۡن  قُِل ٱۡعَولُْْا فََغََ٘شٓ ٱَّللَّ َّ

َذِة فٌََُ٘بِّئُُكن بَِوب ُكٌخُۡن حَۡعَولَُْى   َِ ٱلشَّ َّ ِب  ۡ٘   ١ٓٔٱۡلَغ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

(Q.S. At-Taubah[9]: 105) 

 Surat tersebut dijelaskan bahwa Allah dan Rasulnya 

memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap 

pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan 

Rasulnya sebagai amalan yang akan dipertanggung jawab 

pada akhir zaman. Mujahid mengatakan bahwa hal ini 

merupakan ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang 

menentang perintah-perintah-Nya, bahwa amal perbuatan 

mereka kelak akan ditampilkan di hadapan Allah Swt. dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin. Hal ini pasti akan 

terjadi kelak di hari kiamat, seperti yang disebutkan oleh 

Allah Swt.
60

 

2. Karakteristik UMKM Perspektif Ekonomi Islam  

 Islam telah mengatur tata cara bersosialisasi antar 

manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang 

berhubungan denganhukum (halal-haram) dalam setiap aspek 

kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim 

dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus ke 

dalam kesesatan. Karakteristik Usaha Mikro Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam : 

a. Usaha mikro pengeruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah 

                                                             
 60 Syaikh Abdurahman, “„Tafsir Al-Kari, Rah Rohman, Fi Tafsir Kalam‟”, 

Durul Haq h.  2016. 
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(nizhamun rabbaniyyun), mengingat dasar-dasar 

pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan 

tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah 

SWT sebagaimana terdapat 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 di dalamnya 

akan dimiintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah 

yang diyakininya. 

c. Berkarakter ta‟abbudi (thabi‟abbudiyun). Mengingat 

usaha mikro Islam itu merupakan tata aturan yang 

berdimensikan ketuhanan (nizham rabbani). 

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

tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan 

antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan 

pembangunan ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa 

akhlak. 

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

kenyataan bahwa baik al-Qur‟an maupun al-Hadits, yang 

keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi. 

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

supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan 

aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakekatnya 

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‟iyyah). Prakiraan (forcasting) ekonomi 

khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara 

teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yag lain. 

h. Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah 

s.w.t dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa 
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kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (al- 

amwal) tidaklah bersifat mutlak.  

i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan 

(tarsyid istikhdam al-mal).61
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 61 Hi.Sastrowahdino, Ekonomi Makro Dan Mikro Islam, (Jakarta: PT. Dwi 

Chandra Wacana, 2001). 
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