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ABSTRAK  

 

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan 

sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah 

penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik 

di sector tradisional maupun modern.Serta mampu menyerap. Perekonomian 

Lampung pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan  

tahun 2017.Samahal nya dengan pertumbuhan Lampung, perkonomian 

Nasional juga Mengalami peningkatan, dimana PDB nasional tahun 2017 

tumbuh 5,07 persenmenjadi 5,17 persen di tahun 2018. Laju pertumbuhan 

PDRB Lampung tagun 2017 mencapai 5,16 persen, sedangkantahun 2018 

tumbuhsebesar 5,25 persen. Apabila dilihat dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir, pertumbuhan ekonomi Lampung cenderung meningkat, dan nilainya 

lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut 

Teor iAdam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka panjang secara sistematis serta aspek utama.pertumbuhan 

ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. 

Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor 

dalam menggunakan factor-faktor produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengatahui pengaruh pertumbuhan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi 

tahun 2014-2018 Kabbupaten/Kota Provinsi Lampung , serta bagaimana 

UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Penelitian ini 

digolongkan kedalam penelitian dokumentasi atau studi pustaka (Library 

Resarch). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel data 

dengan pendekatan model efek tetap (Random Effect Model). Data yang 

digunakan adalah data sekunder. Berdasrkan hasil penelitian dengan 

menggunakan analisis Random Effect Model diperoleh bahwasanya variable 

jumlah unit UMKM memliki pengaruh Positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2014-2018. Islam mengajarkan 

untuk memproduksi sesuatu harus dimulai dengan bahan yang baik dan tidak 

merugikan bagi sekitarnya. 

 

 

Kata Kunci :Peran, UMKM, PertumbuhanEkonomi 
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MOTTO  

 

َ ََل  ِ ۗ إِنه ٱَّلله ۢن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِهۦ َيْحَفُظوَنُهۥ ِمْن أَْمِر ٱَّلله ٌت مِّ لَُهۥ ُمَعقَِّبَٰ

ََ َمَرده  ُۗيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتهىَٰ ُيَغيُِّرو۟ا َما ِبأَنفُِسِهمْ  ََ ا  ًا ُ ِبَقْوٍم ُسو  ا  أََراَد ٱَّلله ََ  َوإِ

ن ُدوِنِهۦ ِمن َوالٍ   لَُهۥ ۚ َوَما لَُهم مِّ

 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuat kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”1 
 

(QS. Ar-Ra’d : 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan. h. 249 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

       Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut,kerangka awal 

yang digunakan untuk mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan 

dalam penelitian maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan 

makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan skirpsi ini, sehingga 

menyebabkan kurang terarahnya penelitian. Adapun judul yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah “PENGARUH PERTUMBUHAN USAHA 

MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PERTUMBUHAN 

EKONOMI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM PERIODE 2014-2018 ”. Adapun uraian pengertian 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini, yaitu : 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu dari.sesuatu 

(orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Pertumbuhan  

Pertumbuhan memiliki kata asal “tumbuh”. Dalam KBBI sendiri, 

tumbuh memiliki arti timbul (hidup) dan bertambah besar.atau 

sempurna. Sehingga secara istilah, pertumbuhan adalah perubahan 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. 

(Jakarta : Gramedia, 2011), h.1045. 
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secara.kuantitatif pada fisik karena beberapa faktor (faktor internal dan 

faktor eksternal).
2
 

3. Usaha Mikro Kecil Menengah  

Umkm adalah kependekan dari Usaha Mikro Kecil Menengah yang 

berarti sebuah kegiatan perekonomian rakyat yang bersekala kecil 

dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha 

kecil. Bidang yang digarap oleh usaha kecil menengah antara lain : toko 

kelontong, salon kecantikan, restoran kerajinan, dan lain-lain.
3
 

4. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam 

jangka panjang. Tekanannya dititik.beratkan pada tiga aspek, yaitu 

proses, peningkatan output per kapita dan dalam jangka panjang. 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran 

ekonomi pada suatu saat (one shoot). Di sini dapat dilihat adanya aspek 

dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat perekonomian sebagai 

sesuatu yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.4 

 

 

 

 

                                                             
2
Watsy Soemanto, Psikologi.Pendidikan ( Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan), 

(Jakarta : PT Rineka Cipta, 1990)h.41. 
3
Wisnu Yoga Sadgotra, Erik Hadi Saputra, Perancangan Online Markplace Untuk 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Purworejo, (Yogyakarta : STMIK AMIKOM , 

2013),h.55. 
4
Dr. Budiono.. Teori.Pertumbuhan Ekonomi. (Yogyakarta: PBFE, 1992), h 1. 
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5. Ekonomi Islam  

Ekonomi islam adalah suatu ilmu yang mempelajari prilaku manusia 

dalam usaha memenuhi kebutuhan dengan menggunakan sumber daya 

alam yang langka berdasarkan Al-quran dan Hadist Nabi.
5
 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun alasan penulis memilih judul “Pengaruh Pertumbuhan Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Provinsi  

Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2014-2018” adapun 

alasanya adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif : 

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi 

untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk 

Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan 

kuantitatif yang diukur dengan memakai Produk Domestik Bruto (PDB) 

atau output per kapita dimana PDB adalah total market value dari final 

goods and services yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama 

kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).Usaha mikro kecil menengah 

mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakan roda 

perekonomian Provinsi Lampung pengelolaan usaha ini dilakukan secara 

sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang 

menghasilkan ekonomi. Keunggulan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam 

                                                             
5
Pus/at pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta : 

PT Grafindo Persada, 2011),h.14. 
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bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama,umumnya 

UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan 

kebutuhan masyarakat. Kedua, UMKM tidak menggandalkan bahan baku 

impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber 

daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatanya. Ketiga, umumnya 

bisnis UMKM menggunakan modal relatif rendah. Meskipun memiliki 

banyak keunggulan Akan tetapi masih mempunyai banyak keterbatasan 

sehingga usaha ini tidak mampu berkembang. Sehingga peneliti tertarik 

apakah jumlah Unit UKMM mempengaruhi pertumbuhan PDRB Provinsi 

Lampung. 

2. Alasan Subjektif  

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang 

bagaimana pengaruh pertumbuhan UMKM terhadap pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Lampung dalam perspektif Islam tahun 2014-2018. 

b. Kajian dalam penelitian judul ini relevan dengan pendidikan yang penulis 

pelajari di Fakultas..Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan 

lampung serta literaturnya tersedia di perpustakaan, jurnal, artikel dan 

data yang.diperlukan. 

 

C. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan proses natural mewujudkan cita-cita 

bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat makmur sejahtera secara adil dan 

merata. Pembangunan juga merupakan suatu proses yang berkelanjutan 
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untuk menuju pada kehidupan ekonomi,politik, harga diri, kepercayaan diri, 

kreatifitas, solidaritas antar sesama, dan sebuah kemerdekaan yang 

berfungsi sosial. 

Tujuan pembangunan ekonomi setiap negara adalah tercapainya 

pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Pembangunan ekonomi 

adalah sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang 

diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan rill per kapita, pembangunan 

ekonomi merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-

perubahan.besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan 

nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan 

ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan. 

Untuk mencapai hal tersebut maka digunakan salah satu paradigma 

pembangunan yaitu melalui.strategi pemberdayaan. Konsep empowerment 

sebagai suatu konsep alternatif pembangunan yang pada intinya 

memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu 

kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung, 

melalui partisipasi, demokrasi, dari pembelajaran sosial melalui pengalaman 

langsung. 

       Salah satu bentuk pemberdayaan yang ada di Indonesia adalah 

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang secara 

langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah yang kemudian juga berpengaruh terhadap perekonomian 
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secara nasional. Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UMKM 

yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor usaha yang lebih 

besar (UB) justru tumbang oleh krisis. Krisis ini telah mengakibatkan 

kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah.  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam perekonomian Indonesia, memainkan peran yang sangat 

berpotensi dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, 

mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan 

kesempatan kerja dan hasil produksi. Perekonomian berbasis usaha mikro 

kecil dan menengah lebih baik karena usaha ini banyak menyerap tenaga 

kerja, modal yang relative kecil. Selain dari itu usaha mikro kecil dan 

menengah juga mampu meningkatkan daya kreativitas bagi masyarakat 

yang ingin memiliki penghasilan lebih sekaligus juga bisa menjadi ciri khas 

identitas suatu daerah dari hasil produksinya. 

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu 

digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena 

sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam 

kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Serta 

mampu menyerap banyak tenaga kerja. Peranan usaha kecil tersebut 

menjadi bagian yang di utamakan dalam setiap perencanaan tahapan 

pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu departemen 

Koperasi dan UMKM. 
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UMKM merupakan penyumbang terbesar nasional. Semakin banyak 

jumlah unit UMKM yang produktif dan memenuhi kriteria yang telah di 

tentukan maka akan memberikan pengaruh dampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah namun apabila jumlah unit UMKM 

semakin bertambah namun tidak produktif dan sumber daya manusia nya 

rendah maka akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah dikarnakan tidak berkontribusi terhadap PDRB suatu 

daerah. 

Secara teori pertumbuhan ekonomi klasik, dengan adanya spesialisasi 

dan pembagian kerja bisa menghasilkan output, karna dapat meningkatkan 

keterampilan dan keahlian setiap pekerja dalam bidangnya. Pembagian kerja 

menjadikan watku lebih teratur dan tidak terbuang sia-sia, Adanya 

pembagian kerja juga harus diseimbangi dengan akumulasi modal yang 

berasal dari dana tabungan. Apabila perluasan pasar, akumulasi modal, dan 

pembagian kerja telah mencukupi maka hal ini akan berdampak pada 

kenaikan tingkat produktifitas tenaga kerja. Kenaikan produktifitaas ini juga 

berdampak pada kenaikan penghasilan nasional, jika penghasilan nasional 

meningkat maka kesejahteraan juga akan meningkat 

      Menurut penelitian terdahulu Pradya paramita hapsari, studi ini 

mengemukakan bahwa faktor yang paling signifikan dalam pertumbuhan 

ekonomi adalah faktor Modal dan Laba UKM di daerah Kota Batu. Hal 

tersebut dilihat dari peningkatan Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan 

taraf hidup yang di ukur dengan output per orang. Artinya setiap kenaikan 
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modal dan laba sebesar 1% akan berdampak langsung terhadap kenaikan 

PDRB sebesar 0.1344% dan 0.1632%. 

Tabel 1.1 

Jumlah Unit UMKM di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 

2014-2018 

Kabupaten/Kota 
Tahun  

2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah 

Lampung Barat 1207 1980 2557 2955 3231 10723 

Lampung Selatan 2294 3021 8562 8662 8853 29098 

Lampung Tengah 1202 1993 2491 2855 2924 10263 

Lampung Timur 5342 6551 7618 7998 8544 30711 

Lampung Utara 6467 7231 7604 8123 8856 31814 

Mesuji 1182 1334 2032 2456 2977 8799 

Pesawaran 1045 1480 1991 2465 2964 8900 

Pringsewu 2124 2567 2903 4134 14532 24136 

Tanggamus 1188 1279 1573 1754 2036 6642 

Tulang Bawang 2395 2576 2933 4246 14238 23993 

Tulang Bawang 

Barat 
1221 1297 1375 1475 1542 5689 

Waykanan 1784 2013 4231 5367 5968 17579 

Bandar Lampung 4075 5827 6045 6369 6898 25139 

Metro 4826 6951 7418 7863 8433 30665 

Sumber :Badan Dinas Koperasi Provinsi Lampung Tahun 2019 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa data UMKM di wilayah 

KabupatenLampung Utara memiliki pertumbuhan jumlah unit UMKM yang 

paling tinggi sebesar 31814Unit. Sedangkan, Jumlah Unit UMKM yang 

paling terendah terletak di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat  

sebesar5689Unit. 
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Gambar 1.2 

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2016-2018 

 

Sumber:lampungpost.id (Dok.BPS Lampung) 

 

       Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Ekonomi Provinsi Lampung 

tahun 2018 tumbuh sebesar 5,25 persen yang diukur berdasarkan Produk 

Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 333,68 

triliun. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang hanya 

menyentuh angka 5,16 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan 

usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,49 persen. 

       Berdasarkan data di atas sektor perdagangan memiliki pengaruh yang 

cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sehingga 

sangat memungkinkan pemberdayaan UMKM untuk dilakukan. Usaha 
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dalam membangun perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak 

terkecuali di Bandar Lampung.  

UMKM merupakan penyedia utama pekerjaan dan memberikan 

kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pertumbuhan 

ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor.
6
 

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah 

menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. 

Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt.  

Surat Hud ayat 61 :   

 ٍّ ََٰ ن ِ ٍْ إ ِي ْى  كُ َ ب ن َ يَ ٔا َّللاه دُ ُ ج ِو اْع ْٕ َ ب ق َ ي بَل  َ ۚ ق ب  ًح ِ بن ْى َص بُْ َخ َ ٕدَ أ ًُ َ َٰٗ ث َ ن ِ إ َٔ

ىه  ُ ُ ث ِٔ ُر ِ ف ْغ َ ت ْس ب َ ب ف َ يٓ ْى فِ كُ َر ًَ ْع َ ت ْس ا َٔ ضِ  َْر ٍَ اْْل ِي ْى  َكُ أ شَ َْ َ َٕ أ ُْ ۖ  ُ ِ ُر يْ غَ

يتٌ  ِج يٌت يُ َرِ ِّي ق ث ٌه َر ِ إ  ۚ  ِّ ْ ي َ ن ِ إ ٕا  ُ ُٕث  ت

 

Artinya : 

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: 

"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 

Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

                                                             
6
Audretsch, Thurik, Verheul&Wennekrs, dalam penelitian Aristeidis G. Samitasa. 2005, 

(Dalam skripsi Ade Raselawati, Pengaruh Perkembangan UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

pada Sektor UKM di Indonesia, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) h.38. 
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kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)". 
7
 

Artinya, bahwa Allah Swt. Menjadikan kita sebagai wakil untuk 

memakmurkan bumi. Terminologi „pemakmuran bumi‟ ini mengandung 

pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan 

Ali bin Abi Thalib kepada gubernur di Mesir : “hendaklah kamu 

memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari 

pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat 

dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut 

pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan 

hancur.”
8
 

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan 

yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.
9

 Dengan demikian, 

pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan suatu hal yang sarat nilai. 

Suatu peningkatan yang di alami oleh faktor produksi tidak dianggap 

sebagai pertumbuhan ekonomi jika produki tersebut misalnya memasukan 

barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan 

manusia. 

                                                             
7
Surat Hud ayat : 61 

8
Al-Tariqi, Ekonomi Islam:Prinsip, dasar dan tujuan,h.282-283. 

9Abul Hasan Muhammad Sadeq,Economic Devlopment in Islam (Malaysia: Pelanduk 
Publication,1991)h.5-6. 
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Berdasarkan data-data yang ada pertumbuhan UMKM di Provinsi 

Lampung cukup baik karena di setiap tahunnya mengalami 

peningkatan.Akan tetapi setiap pertumbuhan dan perkembanganya masih 

memilki hambatan-hambatan maupun dari internal maupun 

externalsehingga pertumbuhan UMKM di Provinsi Lampung sedikit lebih 

tertinggal dibanding dengan provinsi-provinsi lain. Adapun hambatan 

internal yaitu, pertama kurangnya permodalan, yang mana permodalan 

merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit 

usaha, karna pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha 

perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan 

modal dari sisi pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal 

pinjaman dari bank atau keuangan lainya sulit diperoleh, karna persyaratan-

persyartan administratif yang tidak dapat dipenuhi. Kedua sumber daya 

manusia (SDM) yang terbatas, keterbatasan SDM dari segi pendidikan 

formal maupun pengetahuan dan keterampilan nya sangat berpengaruh 

terhadap management pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit 

untuk berkembang secara optimal. Di samping itu dengan keterbatasan 

SDM nya akan sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi untuk 

meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. 

Hambatan ekternal antara lain 1) iklim usaha yang sepenuhnya belum 

kondusif. 2) terbatasnya sarana prasarana usaha, 3) implikasi otonomi 

daerah. 4) implikasi perdagangan bebas. 5) sifat produk dengan lifetime 

yang pendek. 6) terbatasnya akses pasar. 7) aspek permodalan UKM. 
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Dengan hambatan-hambatan tersebut akan berdampak sulitnya 

perkembangan jumlah Unit UMKM di Propinsi Lampung. 

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang utama pulau Sumatera 

tepatnya di Propinsi Lampung Selatan kurang lebih 165 km sebelah barat 

laut Jakarta. Sehingga berpotensi untuk mendirikan usaha baik skala kecil 

maupun besar. Perkembangan UMKM dan sektor pariwisata akan 

mempengaruhi secara signifikan peningkatan perekonomian Provinsi 

Lampung baik individu maupun keseluruhan (PAD). Akan tetapi masih 

terdapat hambatan-hambatan dalam pengembangan UMKM sebagaimana 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik untuk 

mengetahui seberapa besar “PENGARUH PERTUMBUHAN USAHA 

KECIL MENENGAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 

PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

PERIODE 2014-2018”. 

D. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas , maka 

rumusan masalah dengan dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan usaha kecil 

dan menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dalam 

prespektif ekonoomi Islam periode 2014-2018” yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah Terdapat Pengaruh Pertumbuhan Jumlah unit UMKM Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung ? 
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2. Bagaimana Pengaruh pertumbuhan UMKM Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Dalam Perspektif Islam ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah unit UMKM 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan UMKM 

terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perpektif Islam. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara praktis  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

masukan bagi masyarakat dan juga dijadikan sebagai acuan bagi 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung Khususnya pada program studi ekonomi syariah yang ingun 

mengembangkan penelitian ini. 

b. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain : 

1) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) serta penelitian yang berkaitan dengan 

Pertumbuhan Ekonomi. 

2) Menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1. Pengertian UMKM  

       Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah suatu bentuk 

usaha yang di lihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil 

hanya mempunyai jumlah pegawai1-19 orang. Sementara usaha 

menengah mempunyai pegawai antara 20-29 orang. 

       Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu 

bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarnakan daya serap UMKM 

terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. 

Statistik pekerja indonesia menunjukan bahwa 99,5% tenaga kerja 

Indonesia bekerja di bidang UMKM. (Kurniawan,2008). Hal ini 

sepenuhnya disadari oleh pemerintah, sehingga UMKM termasuk dalam 

salah satu fokus program pembangunan yang dicanangkan oleh 

pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah terhadap UMKM 

dituangkan dalam sejumlah Undang-undang dan peraturan pemerintah.
10

 

 

 

 

                                                             
10

Jaidan jauhari,jurnal Sistem Informasi (JSI), VOL 2,NO 1: “upaya pengembangan 

usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memanfaatkan E-COMMERE)” (Universitas 

Sriwijaya,2010),h.160. 
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 Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2008 kriteria UKM 

ialah: 

1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :  

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paing banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. 

b. Memilliki hasil penjualan tahhunan lebih dari 

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak 

Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidah termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai 
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dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 

rupiah). 

Upaya Pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha melalui 

penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan melalui aspek: 

Pendanaan, Persaingan, Prasarana, Informasi, Kemitraan, Perizinan usaha 

dan Perlindungan.
11

 

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam 

kegiatan ekonomi di indonesia masa depan pembangunan.terletak pada 

kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang 

mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menenga pada GDP di 

indonesia 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi 

usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. 

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat 

penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan 

terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya 

krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi 

stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada 

kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM 

serta koperasi relatif masih bisa mempertahankan kegiatan usahanya. 

 

 

 

                                                             
11

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf.Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 9tahun 1995, Bab IV, pasal 6, ayat 1, tentang iklim usaha. Diakses pada hari : sabtu, 13 

juli 2019 pukul 11.43 WIB.  

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf
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2. Kriteria UMKM 

       Ciri Khas umum yang dimiliki Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) adalah suatu kebebasan dalam mengelola usaha dan lebih 

cenderung tidak berbadan hukum. Pembuatan produk disesuaikan dengan 

kemauan dan kemampuan pemiliknya. Dan modal yang dikeluarkan 

berasal dari kekayaan pribadi dan pemilihan usaha di sesuaikan dengan 

modal yang dimiliki. Biasanya target pasar yang mereka cari adalah pasar 

lokal, dimulai dari daerah yang dekat dari daerah yang dekat dengan 

pusat usaha. Selain itu mereka tidak memliki jumah pekerja yang banyak 

dan mereka menyelesaikan pengerjaan produk di tempat atau di rumah 

masing-masing.
12

 

Dalam prespektif perkembanganya, UMKM dapat di 

klasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu: 

a. Livelohod Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai 

kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih biasa dikenal 

sebagai sector informal. 

Contohnya adalah pedagang kakilima 

b. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki kriteria 

pengrajinan akan tetapi belum memiliki sifat kewirausahawan. 

c. Small Dyanamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki 

sifat kewirausahawan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak 

dan ekspor. 

                                                             
12

Ibid,h.18. 
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d. Fast Moving Enterprise, Merupakan UMKM yang telah memiliki sifat 

kewirausahawan dan mampu melakukan transformasi menjadi Usaha 

Besar (UB). 

Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) : 

1) Bahan baku mudah di peroleh. 

2) Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah untuk dilakukan 

alih teknologi. 

3) Keterampilan sudah dimilki dari turun-temurun. 

4) Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang banyak. 

5) Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar 

local/domestic dan bersifat tidak tertutup dan berpotensi untuk di 

ekspor. 

6) Melibatkan masyarkat ekonomi lemah setempat, yang mana secara 

ekonomi menguntungkan.
13

 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM 

berdasarkan.kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang 

memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang.sampai dengan 19 orang, sedangkan 

usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 

orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementrian Keuangan, 

berdasarkan Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 316/KMK 

016/1994 tanggal 27 juni 1994 bahwa udasa kecil sebagai 

perorangan/bdan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang 

                                                             
13

Arief Rahmana, Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya  Saing Usaha 

Kecil Menengah, Seminar Teknologi Informasi (SNATI), ISSN 1907-5022, yogyakarta,2009, h.24. 
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mempunyai penjualan/omset pertahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000 

atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan 

bangunan yang ditempati). 

 

3. Klasifikasi UMKM 

       Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kelompok 

usaha yang memiliki jumlah paling besar. Kelompok ini mampu bertahan 

dari berbagai gocangan krisis ekonomi, sehingga sudah menjadi 

keharusan penguatan pada Usaha Kecil dan Menengah yang melibatkan 

banyak kelompok. Dalam perspektif pengembanganya, UMKM di 

klasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :
14

 

1) Livelhood Activitie, merupakan Uaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang digunakan sebagai.kesempatan kerja untuk mencari 

nafkah, yang lebih umum bisa disebut sektor.informal. Contohnya 

pedagang kaki lima. 

2) Micro Enterprise, merupakan.Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang memiliki sifat pengerajinan tetapi belum bisa disebut 

kewirausahaan. 

3) Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa..kewirauahaan dan 

mampu menerima pekerjaan.subkontrak dan ekspor.  

                                                             
14

Ade.Realawati, Pengaruh.Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor.UKM Indonesia,(Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Islam Negeri.Syarif.Hidayatulahh,Jakarta:2011),h.31. 
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4) Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang memiliki..jiwa kewirausahaan dan akan 

melakukan transfirmasi ke.usaha besar (UB). 

 

4. Peran Penting UMKM 

       Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting 

di dalam pembangunan dan.pertumbuhan ekonomi secara Nasional. 

Adapun peran tersebut adalah sebagai berikut :
15

 

1) Sebagai pemeran.utama dalam kegiatan ekonomi. 

2) Penyedia lapangan pekerjaan. 

3) Pemain penting dalam pemberdayaan masyarakat. 

4) Pencipta pasar baru dan sumber investasi. 

5) Kontribusi terhadap neraca pembayaran. 

Melihat peranan UMKM di atas pemberdayaan UMKM.harus 

dilakukan secara..terstruktur dan berkelanjutan, dengan arah peningkatan 

produktifitas dan daya saing, serta menumbuhkan wirausahwan yang 

hebat. 

Usaha Mikro kecil menengah (UMKM).memainkan peran penting di 

dalam pembangunan dan pertumbuhan.ekonomi, tidak hanya di negara-

negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju 

(NM). Kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk 
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domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha 

besar (UB).
16

 

Teori klasik memiliki pandangan yang berbeda dengan Teori 

Modern mengenai UMKM. Menurut pandangan teori Klasik UMKM 

berperan dalam proses industrialisasi, penyerapan tenaga kerja, 

penyedian barang dan jasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta 

pembangunan ekonomi pedeasaan.  

Disamping peran pentingnya dalam penyeapan tenaga kerja, UMKM 

juga sebagai mediasi proses industri-aliansi suatu negara. 

Anderson(1982) membangun suatu tipologi untuk tahap-tahap 

industrialisasi suatu negara. Kontribusi Indutri Kecil dan Rumah Tangga 

sangat penting dalam proses industrialisasi pada tahap awal, yaitu sebasar 

50%  hingga 75%. Perkembangan UMKM diawali dari IKRT (cittage 

industries) bergerak dalam industri gramen, sepatu, kerajinan tangan 

maupun makanan yang bahkan bakunya dari sektor pertanian. 

Karakteristik industri pada tahap awal ini masih bersifat elementer/dasar 

dan berkaitan dengan produksi sektor pertanian. Kemudain pda tahap 

kerdua telah bermunculan workshop-workshop yang sederahana 

menggantikan rumah sebagai lokasi usaha. Pada tahap kedua ini, 

keberadaan UMKM juga telah menjadi mata pencaharian pokok bagi 

sebagian besar masyarakat. Demikian pula mengenai lokasi usaha 

cenderung di pedesaan. Namun pada tahap kedua ini, UMKM mulai 

                                                             
16

Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-isu Penting, 

(Jakarta:LP3ES,2012),h.1. 
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tersebar ke daerah perkotaan baik urban maupun sub urban. 

Perkembangan manajemen usaha dan perluasan pasar juga mulai dirintis 

pada tahap ini. 

Selain perkembangan manajemen dan perluasan pasar , divusi 

inovasi dan adopsi.teknologi makin meningkat. Selanjutnya perusahaan-

perusahaan bersekala kecil berkembang menuju sekala ekonomi besar 

dan makin meningkat kemampuan manajerial dan kemajuan teknologi. 

Kemudian pada tahap.ketiga, industri mulai di dominasi oleh industri 

berekala menengah. Industri bersekala menengah sudah memiliki sistem 

produksi dan manajemen yang lebih efisien. Disamping itu, industi ini 

telah mampu melakukan koordinasi yang lebih baik.sehingga memiliki 

akses pasar yang lebih luas. Didukung oleh peran pemerintah, mereka 

juga mengembangkan.invetasi dan infrastruktur. Selama tiga perode 

terebut, para pemilik usaha telah mengalami proses pembelajaran 

(learning proccess) baik dalam sitem produksi maupun manajemen. Proe 

pembelajaran tersebut tentu sangat bermanfaat bagi perkembangan 

menuju industri besar. Dengan demikian tahap keempat yaitu tumbuhnya 

industri berskala besar mampu menjadi mature industry.
17

 

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

memainkan..peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi, tidak hanya di negara-negara.yang sedang berkembang (NSB), 

tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat 
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 Dyah Ratih Sulistyastuti,Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Analisis 

Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001,Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.9 
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penting, tidak hanya kelompok usaha terebut menyerap paling banyak 

tenaga kerja.dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara 

sedang berkembang, tetapi kontribusinya terhadap pembentukan atau 

pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan 

kontribusi usaha besar.
18

 

 

5. Kelebihan dan Kekurangan UMKM 

       Dalam.UMKM pasti memiliki kelebihan dan kekurangan nya 

masing-masing adapun kelebian yang dimiliki UMKM adalah sebagai 

berikut : 

a. Penyediaan..lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan 

tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun sampai 

dengan 50% tenaga kerja.yang tersedia. 

b. Sumber..wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah 

selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wiruaha 

baru. 

c. Memiliki segmen usaha pasar.yang unik, melaksanakan manajemen 

sederhana.dan.fleksibel terhadap perubahan pasar. 

d. Memanfaatkan..sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian 

besar.memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar 

atau industri yang lainnya. 

                                                             
18

 Tulus.Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, h.1. 



25 
 

e. Memliki potensi.untuk.berkembang, berbagai upaya pembinaan yang 

dilaksanakan..menunjukan hasil yang menggambarkan bahwa 

industri kecil mampu untuk.dikembangkan lebih lanjut dan mampu 

mengambangkan sektor lain yang terkait. 

Adapun kelemahan yang menjadi faktor penghambat dan 

permaslahan UMKM terdiri dari 2 faktor : 

a. Faktor Internal  

1) Kurangnya permodalan  

Permodalan merupakan faktor utama uang diperlukan untuk 

mengembangkan..suatu unit usaha. Kurangnya permodalan 

UKM, oleh..karena pada umumnya usaha kecil dan menengah 

merupakan..usaha..perorangan atau peruahaan yang sifatnya 

tertutup yang mengandalkan pada modal dari ii pemilik yang 

jumlahnya kecil, sedangkan modal pinjaman dari bank atau 

keungan lain sulit untuk diperoleh, dikarnakan persyaratan 

secara administratif..dan teknis yang diminta oleh bank tidak 

dapat dipenuhi.  

2) Keterbataan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Keterbatasan..kemampuan SDM usaha kecil baik dari segi 

pendidikan formal maupun keterampilannya sangat berpengaruh 

terhadap management..pengelolaan usahanya, sehingga usaha 

tersebut sulit untuk berkembang.dengan optimal. 
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3) Kendala pemasaran produk  

Sebagian..besar usaha kecil lebih memprioritaskan pada aspek 

produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu 

dalam mengaksesnya, khususnya..dalam informasi pasar dan 

jaringan pasar, sehingga.sebagian besar hanya berfungsi sebagai 

tukang.saja. 

b. Faktor Eksternal  

1) Iklim usaha.yang sepenuhnya belum kondusif  

2) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha  

3) Implikasi.otonomi daerah  

4) Sifat produk dengan lifetime pendek 

5) Implikasi perdagangan bebas 

6) Terbatasnya akses pasar 

Dari.kedua.faktor terebut muncullah kesenjanggan diantara faktor 

internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan , BUMN dan lembaga 

perndamping lainya sudah siap.dengan pemberian kredit, tetapi UMKM 

mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus di penuhi oleh 

UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan 

menentkan.lembaga 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 memperoleh kredit, dan ini berlangsung selama 20 tahun. 
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6. Modal Usaha UMKM 

a.  Pengertian Modal UMKM 

Modal adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh 

karena itu diperlukan sejumlah dana sebagian besar ukuran finansial 

atas usaha yang digalakan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari 

modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan 

lembaga keuangan non-bank. Modal adalah faktor usaha yang harus 

tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan 

mempengaruhi dalam pencapaian pendapatan, arti modal yang lain 

modal meliputi dalam bentuk uang maupun bentuk barang.
19

 

Modal sangat penting penting dalam mendirikan sebuah usaha. Besar 

kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya usaha 

yang akan didirikan. Para konsultan bisnis pada umumnya  membagi 

pengertian modal termauk modal usaha kecil menjadi dua yaitu modal 

tangible dan modal intangibel. Modal tangible adalah modal yang 

berbentuk secara nyata baik daribarang bergerak maupun barang tidak 

bergerak. Edangangkan modal intangibel adalah modal yang tidak 

berwujud nyata seperti ide-ide kreatif. 
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b. Kebutuhan Modal Usaha  

Dalam menjalankan sebuah usaha, salah satu faktor pendukung 

yang dibutuhkan adalah modal, jika kita ibaratkan memulai usaha 

dengan membangun sebuah rumah, maka adanya modal menjadi bagian 

pondasi dari rumahyang akan dibangun. Semakin kuat pondasi yang 

dibuat, maka semakin kokoh pula rumah yang dibangun . begitu juga 

pengaruh modal terhadap sebuah bisnis, keberadaannya menjadi pondasi 

awal bisnis yang akan dibangun. Beberapa modal yang dibutuhkan 

dalam menjalankan bisnis, antara lain tekad, pengalaman, keberanian, 

pengetahuan, net working, serta modal uang, namun kebanyakan orang 

terhambat memulai usaha karena meraka sulit untuk mendapatkan 

modal uang. 

Modal usaha adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan 

uaha. Oleh karena itu diperlukan ejumlah dana sebagai dasar ukuran 

finansial atas usaha yang digalakan. Sumber modal usaha dapat 

diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan 

baik bank maupun non bank. Para konsultan bisnis pada umumnya 

membagi pengertian modal termasuk modal usaha kecil menjadi dua 

yaitu : modal tangible dan modal intangibel. Modal tangibel adalah 

modal berwujud secara nyata, baik dalam bentuk barang bergerak 

maupun barang tidak bergerak. Modal intangible adalah modal yang 
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tidak berwujud nyata seperti ide-ide kreatif secara keseluruahan modal 

usaha di bagi menjadi 3 bagian yaitu :
20

 

1) Modal Invetasi  

Yang dimaksud modal investasi adalah jenis modal usaha yang harus 

dikeluarkan yang biasanya dipaakai dalam jangka panjang. Modal 

usaha untuk invetasi nilainya cukup bear karena dipakai untuk 

jangka panjang, namun modal invetasi akan menyusut dari tahhun ke 

tahun. Bahkan bisa bulan ke bulan. 

2) Modal Kerja  

Modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli 

barnag dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan tiap bulan atau 

pada waktu-waktu tertentu. 

3) Modal Operasional  

Modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya 

operasional bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik dan 

sebagainya. 

c. Hubungan Modal usaha dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) 

       Menurut teori Harrod.Domar penanaman modal dalam negeri dalam 

bentuk investasi fisik akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja, terciptanya.lapangan pekerjaan memberi kesempatan bekerja yang 

besar pula bagi masyarakat angkatan kerja untuk bekerja. Lapanagan 

pekerjaan baru itu terjadi karena dampak dari investasi baru yang 
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dilakukan dalam modal fisik. Pembangunan ekonomi daerah akan 

berhasil apabila pembiayaan pembangunan dapat tersalurkan dengan 

lancar, maka jika penanaman.modal dalam.negeri tumbuh dengan baik 

dan diikuti dengan penyerapan tenaga kerja akan mempercepat 

peningkatan pertumbuhan merata di daerah. 

Proses.pembentukan modal usaha membantu menaikan kapasitaas 

produksi.output yang akan menaikan.laju dan meningkatkan pendapatan 

nasional. Jadi laju dan tingkat pendapatan nasional tergantung pada 

pembentukan modal. Dan pembentukan modal sebagai kunci utama 

untuk pertumbuhan ekonomi. 

 

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Islam 

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengan Perpektif Islam 

Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang 

tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa.Nabi Muhammad pada 

awalnya adalah seorang.pedagang atau wirausaha dan juga kita dapat 

melihat ada banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dahulu 

merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang 

sangat besar.Manusia diciptakan oleh Allah SWT sejatinya adalah 

untuk menjadi sesorang khilafah fil Ard di muka bumi.Dalam 

menjalankan hal.tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari 

manusia. 
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Dalam.ekonomi Islam UMKM adalah salah satu kegiatan dari 

usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju 

kesajahteraan sosial.Perintah ini berlaku kepada.semua orang tanpa 

membeda-bedakan pangkat, status dan jabatan sesorang. Sebagaiman 

Al-Qur‟an menjelaskan dalam surah At-taubah (14) Ayat105 : 

قُ  َٰٗ َعبنِِى اْنَغْيِت َٔ ٌَ إِنَ ٔ َستَُردُّ َٔ  ۖ ٌَ ْؤِيُُٕ ًُ اْن َٔ َرُسٕنُُّ  َٔ هَُكْى  ًَ ُ َع هُٕا فََسيََرٖ َّللاه ًَ ِم اْع

هٌُٕ ًَ ُْتُْى تَْع ب ُك ًَ َٓبَدِحفَيَُُجِّئُُكْى ثِ انشه َٔ  

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. 

Isi kandungan.dalam ayat ini adalah bekerjalah kalian karena 

Allah dengan apa yang Dia ridoi dari ketaatan kepadaNya, dan 

menunaikan kewajibanNya dan menjauhi maksiat kepadaNya, maka 

Allah akan melihat.amal kalian, begitu pula rasulNya dan kaum 

mukminin, dan jati diri kalian akan menjadi jelas urusan kalian. Dan 

kalian akan..dikembalikan pada hari kiamat kepada dzat yang 

mengetahui perkara.rahasia dan perkara nyata dari kalian, lalu Dia akan 

memberitakan kepada kalian tentang apa yang dahulu kalian kerjakan. 

Dalam ayat ini termuat peringatan dan.ancaman bagi orang yang tetap 

bertahan di atas kebatilan dan keangkuhannya. 
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C. Pertumbuhan Ekonomi  

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

       Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai suatu peningkatan 

kapasitas produksi untuk mencapai penambahan outpt, yang diukur 

melalui Produk Domestik Bruto (PDB) maupun produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.
21

 

Pertumbuhan Ekonomi mencerminkan perubahan aktivitas 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula 

bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami 

pertumbuhan posisitif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut 

telah mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode 

tersebut mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi 

tersebut mengalami penurunan.
22

 

Pertumbuhan..ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita 

dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek yaitu : proses, 

output perkapita dan jangka panjang. Dari sini.dapat melihat aspek 

dinamis dari suatu perkonomian, yaitu melihat bagaimana suatu 

perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. 

Tekananya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.
23
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Michael P.Todaro dan stephen C.Smith dalam penelitian heidy 

berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-

investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya 

manusia dan fisik, dan yang bisa menaikan produktifitas seluruh 

sumber daya melalui penemuan-penemuan baru,inovasi dan kemajuan 

teknologi. Pertumbuhan ekonomi, maksudnya untuk menilai sampai 

seberapa jauh keberhasialan pembangunan suatu daerah dalam periode 

tertentu, yang dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. 

Lincolin Arsyad dalam penelitian heidy berpendapat bahwa 

pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari 

tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah pertumbuahan struktur 

terjadi atau tidak. 

Perkembangan.ekonomi menganduung arti yang.lebih luas serta 

mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara 

menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan 

sebagai suatu proses yang menyebabkan.kenaikan pendapatan riil 

perkapita.penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang di sertai 

oleh perbaikan sistem kelembgaan. 

Perkembangan.ekonomi merupakan suatu proses yang berarti 

perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikan pendaptan 

perkapita, kenaikan.pendapatan perkapita harus terus berlangsung 

dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan 
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disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan 

budaya). Sistem ini bisa.ditinjau dari dua aspel yaitu: aspek perbaikan 

di bidang organisasi (intitusi) dan perbaikan dibidag regulasi baik legal 

formal.mapun informal.
24

 Dalam hal ini, berarti.pembangunan ekonomi 

merupakan.suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh uatu 

negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekekonomi 

onomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan : 

a. Pertama, penduduk selalu bertambah. 

Bertambahnya jumalah penduduk berarti angkatan kerja juga 

selalu bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan 

lapangan kerja bagi angakatan kerja. Jika pertumbuan ekonomi yang 

mampu diciptakan kecil dari pada pertumbuhan angkatan kerja, hal 

ini akan menyebabkan banyaknya perngaguran yang beredar. 

b. Kedua, keingian atau kebutuhan yang tak terbatas. 

Selama keinginan dan kebutuhan masyarakat akan barang dan 

jasa selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu 

memprosuksi lebih banyakbarang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

c. Ketiga, Stabilitas Ekonomi. 

Usaha menciptakan kemerataan ekonomi (economic equality) 

dan stabilitas ekonomi (economic stability) melalui redistribusi 
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pendapatan (income redistribution) akan lebih mudah dicapai dalam 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
25

 

      Beberapa ekonom berpendapat bahwa adanya kecenderungan 

kenaikan output perkapita saja tidaklah cukup untuk melihat 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, dikatakan terjadi 

apabila ada kecenderungan output per kapita yang bersumber dari 

proses internal perekonomian tersebut. Jadi, kecenderungan tersebut, 

menurut persyaratan ini, haruslah berasal dari kekuatan yang berasal 

dari dalam perkonomian sendiri, bukan berasal dari luar dan bersifat 

sementara. Istilahnya, proses pertumbuhan ekonomi haruslah bersifat 

self-generating, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu 

menghasilkan kekuatan atau momentum bagi munculnya kelanjutan 

pertumbuhann tesebut pada periode-periode selanjutnya. Dan apabila 

syarat ini terpenuhi yakin bahwa kenaikan output per kapita tersebut 

akan merupakan proses jangka panjang.
26

 

Menurut Todaro dan Smith pertumbuhan ekonomi adalah suatu 

proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian 

secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga 

menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin 

lama semakin membesar. Dimana terdapat empat faktor utama yang 
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dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) 

yaitu :
27

 

a. Akumulasi Modal  

Akumulasi.modal akan terjadi jika ada bagian dari 

pendapatanpada masa sekarang yang ditabung dan kemudian 

diinvetasikan untuk dapat memperbear output pada masa yang akan 

datang. Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan, dan barang 

baru akan meningkatkan stok modal (capital stok) fisik suatu negara 

(yaitu jumlah riil bersih  dari semua barang-barang modal produktif 

secara fisik) sehingga pada.giliranya akan memungkinkan negara 

tersebut untuk mencapai tingkat output yang lebih besar.
28

 

b. Pertumbuhan penduduk  

Pertumbuhan penduduk dan sesuatu yang berhubungan dengan 

kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai 

faktor.positif yang dapat  merangsang pertumbuhan ekonomi. Gak 

tersebut berarti : semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti 

semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan semakin banyak jumlah 

penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.
29

 

c. Kemajuan Teknologi 

Menurut.para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor 

utama yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam 
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bentuknya yang peling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan 

oleh adanya cara-cara baru atau mungkin cara-cara lama yang 

diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional, seperti 

cara menanam padi, membuat pakaian, atau membangun rumah. 

Ada tida macam klasifikasi menganai kemajuan teknologi yaitu: 

kemajuan teknologi yang bersifat netral, kemajuan teknologi yang 

menghambat tenaga kerja, kemajuan teknologi yang.menghambat 

modal.
30

 

Pertumbuhan.Ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan 

suatu perkonomian. Pengukuran akan kemajuan sebuah 

perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, berupa alat 

pengukur.pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Produk Domestik 

Bruto (PDB) atau..di tinggat Regional disebut dengan Produk 

Domestik Regional Brutoo (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa 

yang dihasilkan oleh suatu.perkonomian dalam jangka waktu satu 

tahun dan dinyatkan dalam.harga pasar. 

 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 

       Tokoh yang mengembangkan.teori pertumbuhan ekonomi klasik 

yaitu Adam.Smith dan David Ricardo. Menurut Arsyad , Adam.Smith 

merupakan orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi 
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secara sitematis. Adam Smith mengemukakan tentang proses 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis serta 

aspek utama.pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total 

dan pertumbuhan penduduk.Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi 

oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan factor-faktor 

produksinya. 

       Menurut Suparmoko, Adam Smith dalam perkembangan ekonomi 

diperlukan adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Spesialisasi dan 

pembagian kerja ini bisa menghasilkan output, karna dapat 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan setiap pekerja dalam 

bidangnya. Pembagian kerja dapat mengurangi waktu yang hilang 

pada saat peralihan macam pekerjaan, serta mendorong ditemukannya 

alat-alat atau mesin-mesin baru yang akhirnya mempercepat dan 

meningkatkan produksinya. Adanya pembagian kerja juga harus 

diseimbangi dengan akumulasi modal yang berasal dari dana 

tabungan. Apabila perluasan pasar, akumulasi modal, dan pembagian 

kerja telah mencukupi maka hal ini akan berdampak pada kenaikan 

tingkat produktifitas tenaga kerja. Kenaikan produktifitaas ini juga 

berdampak pada kenaikan penghasilan nasional, jika penghasilan 

nasional meningkat maka kesejahteraan juga akan meningkat.
31
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 Teori Harrod-Domar 

       Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua 

ekonom yaitu Evesy Domar Dan R.F. Harrod. Harror mengemukakan 

teorinya pertama kali pada tahun 1947 dam jurnal A American 

Economic Review, sedangkan harrod telah mengemukakan pada tahun 

1939 dalam Economic Journal. Menurut Sukirno (2006:33), teori 

pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat 

mencapai pertumbuhan dalam jangka panjang. Dengan menggunkan 

pemisalan-pemisalan seperi barang modal telah mencapai kapaitas 

penuh, tabungan adalah proposional dengan pendapatan naional, rasio 

modal-produksi (capital-output ratio) tetap nilainya, dan 

perekonomian terdiri dari dua sektor. 

       Dalam teori Harrod-Domar, untuk menumbuhkan suatu 

perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok 

modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran 

yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk 

menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan 

menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Inti dari teori 

Harrod-Domar yaitu, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu 

proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk 

mengganti barang-barang modal (gedung, perlatan, material) yang 
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rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, 

diperlukan investasi-invetasi stok tambahan modal.  

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Beberpa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Sumber daya manusia (SDM) 

       Sumber.daya manusia adalah suatu faktor yang penting karna 

dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karna SDM 

merupakan faktor yang penting dalam proes pembangunan, cepat 

atau lambat proses dari pembangunan sangat tergantung pada 

sumber daya.manusianya yang selaku sebagai subjek pembangunan 

yang mempunyai kompetensi yang baik dan cukup memadai untuk 

melaksanakan proses dari pembangunan.tersebut. 

Peningkatan GNP per kapita yang begitu hebat rupanya 

berkaitan erat dengan pengembangan faktor manusia sebagaimana 

terlihat dalam efisiensi atau produktifita yang melonjak dikalangan 

tenaga buruh. Inilah yang oleh para ahli ekonom modern disebut 

modal insani, yaitu “ Proses peningkatan ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan seluruh penduduk yang 

bersangkutan”. Proses ini mencangkup kesehatan, pendidikan dan 

pelayanan sosial pada umumnya. 
32
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b. Sumber Daya Alam (SDA) 

       Sumber daya alam atau tanah menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi perkembangan suatu perokonomian. “tanah” 

sebagai mana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencangkup 

sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan 

susunanya,kekayaan hutan, mineral, iklim, umber air sumber.lautan 

dan sebagainya. Tersedianya sumber alam yang melimpah 

merupakan suatu hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan 

sumber alam tidak akan membangun dengan cepat. Ebagai mana 

dinyatakan oleh Lewis, “Dengan hal lain-lain yang sama, orang 

dapat mempergunakan dengan hal baik kekayaan alamnya 

dibandingkan apanila mereka memilikinya”.
33

 

       SDA merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam 

pertumbuhan ekonomi, karna pada umumnya negara yang edang 

dalam tahap perkembangan sangat bergantung terhadap sumber 

daya alam dalam tahap pembangunan negaranya, akan tetapi 

sumber daya alam saja tidak menjamin kesuksesan dalam 

pertumbuhan ekonomi, jika tidak di dukung dengan kemampuan 

SDM (sumber daya manusia) dalam mengelola SDA (sumber daya 

alam) yang ada. 

       Sebagaimana dikemukakan oleh Lewis, “Suatu negara yang 

dianggap miskin sumber daya alam saat ini mungkin dapat  
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dianggap sangat kaya dikemudian hari, tidak saja lantaran 

ditemukannya sumber-sumber tersembunyi, tetapi juga karena 

penggunaan sumber yang telah diketahui dengan cara baru ”. 

Jadi dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam yang 

melimpah.belum tentu cukup. Yang terpenting adalah pemanfaatan 

yang tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi 

dipertinggi dan sumber dapat dipergunakan dalam jangka waktu 

yang.lebih lama.
34

 

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

 Perubahan.teknologi dianggap ebagai faktor paling penting di 

dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu nerkaitan 

dengan perubahan di dalam.merode produksi yang merupakan hasil 

pembaharuan.atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan.pada 

teknologi telah menaikan prpoduktifitas buruh model dan faktor 

produksi yang lain. Kuznets mencatat lima pola penting 

pertumbuhan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi modern. 

Kelima pola itu ialah ; penemuan ilmiah atau penyempurnaan 

pengetahuan teknik, invensi, inovasi, penyempurnaan, dan 

perluasan penemuan yang biasa nya diikuti dengan 

penyempurnaan. Seperti Suchumpeter, ia menganggap inovasi 

(pembaruan) sebagai faktor tenologi yang paling penting dalam 

pertumbuhan.ekonomi, menurut Kuznets.inovasi terdiri dari dua 
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macam : pertama, penurunan pembaruan yang menciptakan produk 

baru.dan menciptakan permiintaan baru akan produk tersebut. 

Yang kedua ini merupakan perubahan yang menciptakan 

permintaan.
35

 

 

4. Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi 

a. Barang.modal 

Agar ekonomi.bertumbuh, stok barang.modal harus 

ditambah. Karena itu salah satu upaya.pokok  untuk meningkatkan 

investasi adalah menangani faktpr-faktor yang mempengaruhi 

tingkat investasi. Pertumbuhan.ekonomi baru di mungkinkan jika 

investasi neto lebih bear.dari pada nol. Sebab, jika investasi neto 

sama dengan nol, perekonomian hanya dapat berproduksi pada 

tingkat sebekumnya. Akan lebih baik lagi, jika penambahan 

kuantitas barang modal juga disertai peningkatan kualitas. 

b. Tenaga Kerja  

Sampai.saat ini, khususnya di negara berkembang tenaga 

kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. 

Penambahan tenaga kerja umumnya.sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan output. yang menjadi persoalan adalah.sampai berapa 

banyak penambahan.tenaga kerja akan terus meningkatkan output. 

hal itu sanagat tergantung dari seberapa vepat terjadinya The 
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Law.of Diminishing Retrun (TDLR). Sedangkan cepat atau 

lambatnya proses TDLR sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan 

sinerji antara tenaga kerja dan.teknologi, pertambahan tenaga kerja 

akan memacu pertumbuhan ekonomi. 

c. Teknologi  

Hampir dapat.dipastikan bahwa penggunaan teknologi yang makin 

tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi, jika hanya dilihat 

dari peningkatan output. dengan penggunaan.teknologi 

manusia.dapat memanfaatkan secara apa yang ada dalam 

lingkungannya. Bahkan kelebihan pengguanaan tenologi dapat 

menekan pemborosan penggunaan SDA atau energi salam proses 

produksi.
36

 

d. Uang  

Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan 

fungsi sentral. Uang.bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh 

manusia. Tidak diherankan makin banyak uang yang digunakan 

untuk proses produksi, makin besar output yang dihasilkan. Tetapi 

dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih 

jika penggunaanya efisien. 

Uang.akan sangat memberikan kontribusi  bagi pertumbuhan 

ekonomi, selama penggunaan yang efisien. Tingkat afisiensi 

pengunaan uang juga sangat.ditentukan oleh tingkat efisiensi 

                                                             
36

 Pratama Rahardja, Teori Ekonomi Mar, (Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta, 

2005)h.145. 



45 
 

sistem perbankan. Berdasarkan pemikiran inilahpemerintah 

Indonesia sejak 1983 membenahi sitem keuangan. Walaupun 

tingkat efisiensi. sistem perbankan masih sangat rendah 

dibanding.negara-negara lain.di kawasan Asia Tenggara, 

ternyata.pembenahan sistem keuangan khususnya perbankan 1983, 

telah memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sebabdengan pembenahan tersebut prose alokasi.sumber daya 

keuangansudah leih baik dan efisiensi dibanding periode sebelum 

tahun 1983. 

e. Manajemen  

Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk 

mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian 

yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen 

yang baik terkadang jauh lebih berguna dibanding dengan modal 

yang banyak, uang yang berlimpah dan teknologi tinggi dengan 

manajemen yang baik mampu mempertahankan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
37

 

f. Kewirausahaan  

Lebih luas dari pada cakupan manajemen adalah 

kewirausahaan. Untuk sementara, kewirausahaan cukup 

didefinisikan sebagai kemampuan dan keberanian.mengambil 

resiko guna memperoleh keuntungan. Para pengusaha mempunyai 
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perkiraan yang matang bahwa inputs yang dikombinasikan akan 

menghasilkan barang dan jasa, yang akan dibutuhkan masyarakat, 

atau menjadi.barang dan jasa, yang.akan dibutuhkan kan 

masyarakat. Kemampuan mengombinasikan input ini dapat disebut 

dengan kemampuan inovasi. 

 

5. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam  

Banyak para ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya 

sebagai aktivitas produksi saja. Pertumbuhan ekonomi merupakan 

aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan 

keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalaan ekonomi, 

melaikan aktivitas manusia yang bertujuan untuk pertumbuhan dan 

kemajuan dari segi sisi material maupun spiritual manusia. persoalan 

pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana 

pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini diantaranya berangkat 

dari firman Allah Swt. 

Surat Hud ayat 61 :   

 ٍّ ََٰ ن ِ ٍْ إ ِي ْى  كُ َ ب ن َ يَ ٔا َّللاه دُ ُ ج ِو اْع ْٕ َ ب ق َ ي بَل  َ ۚ ق ب  ًح ِ بن ْى َص بُْ َخ َ ٕدَ أ ًُ َ َٰٗ ث َ ن ِ إ َٔ

ىه  ُ ُ ث ِٔ ُر ِ ف ْغ َ ت ْس ب َ ب ف َ يٓ ْى فِ كُ َر ًَ ْع َ ت ْس ا َٔ ضِ  َْر ٍَ اْْل ِي ْى  َكُ أ شَ َْ َ َٕ أ ُْ ۖ  ُ ِ ُر يْ غَ

يتٌ  ِج يٌت يُ َرِ ِّي ق ث ٌه َر ِ إ  ۚ  ِّ ْ ي َ ن ِ إ ٕا  ُ ُٕث  ت
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Artinya : 

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh 

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

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

menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat 

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". 
38

 

Dapat dipahami bahwasanya islam mendefinisikan pertumbuhan 

ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus yang mana mampu 

meberikan kesejahteraan bagi manusia, suatu peningkatan produksi 

tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi apabila menimbulkan 

efek buruk yang biasa merugikan manusia. 

Beberapa.pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi 

yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang 

persoalan.ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama.dengan yang dianut 

oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan.persoalan ekonomi yaitu 

persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif 

Islam menyatakan bawa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah 

disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang 

fitunjukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manuisa.
39
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Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas untuk pertumbuhan 

dan kemajuan aspek materil dan spritual manusia. Dengan kata lain, 

pendekatan ini bukan hanya persoalaan ekonomi kehidupan saja, akan 

tetapi mencakup hukum, sosial, politik, dan budaya. Dalam pengertian 

ini, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan dasar-dasar 

keadilan sosial, keamanan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan matbat 

manusia.
40

 

Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat 

mullti dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. 

Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material dunia saja, tetapi 

juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menyatu dalam pandangan 

perspektif Islam secara integral. 

6. Model pertumbuhan ekonomi yang Islami 

Jika kita meliihat sejarah, banyak aksioma fundamental ekonomi 

Barat- baik kapitalis maupun sosialis yang terinspirasi oleh dasar-dasar 

ekonomi Islam. Yang membedakanya adalah bahwa ekonomi Islam 

mengkaji prilaku individu lebih berdasarkan etika, nilai dan moral. 

Sehingga Manusia Rasional (Rational man) Islam tidak sekedar 

memuaskan materi saja, tetapi juga harus memperhatikan kepuasan 

spiritualnya. Jadi maslahat (utility) individu dalam Islam adalah U= 
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u(M,S). M mempresentasikan konsumsi semua barang-barang yang 

berifat materil, sedangkan S adalah aktivitas yang bersifat spiritual.
41

 

Untuk itu, menurut al-tariqi Islam harus mempunyai karakteristik 

tersendiri agar tujuan pertumbuhannya bisa tercapai. Karakteristik 

terebut adalah : 

a. Komperhensif (al-yumul) 

Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan 

materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan 

orientasi terbatas yang ingin dicapai sistem-sitem kontemporer,yaitu 

menciptakan keadilan sosial. 

b. Berimbang (Tawazun)  

Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan 

pertambahan produksi, namun ditunjukan berlandaskan keadilan 

distribusi sesuai dengan Friman Allah (Q.S. Al-maidah:8) :  

 ۖ َٰٖ َٕ َٕ أَْقَرُة نِهتهقْ ََ اْعِدنُٕا ُْ  

Artinya : “berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling 

dekat dengan ketakwaan”
42

 

c. Realistis (Waqi‟iyyah)  

Realisti adalah suatu pandangan terhadap permaalahan sesuai 

dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realisti 

merupakan persyaratan yang harus ada didalamnya, karena teori yang 

utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat. 

                                                             
41

Ibid.,h.92. 
42

Surat Al-maidah :8  



50 
 

Islam yang merupakan agama yang berasal dari Allah tidak mungkin 

menetapkanaturan-atuaran idealis yang jauh dari kehidupan manusia. 

Realistis Islam adalah idealitas, dan idealitas Islam adalah Realitas. 

d. Keadilan („Adalah) 

Seperti dikemukakan diatas bahwa pertumbuhan harus diertai 

dengan adanya keadilan distributif. 

e. Bertanggung jawab (Mas‟uliyyah) 

Ketika Islam memberi ruang kebebasan terhadap individu dalam 

bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan 

kepada manusia untuk menikmati duniawi, maka kebebasan itu tidak 

diberikan secara absolut tanpa batas, kebebasan itu dibatasi dengan 

berbagai aturan yang menunjukan adanya jaminan kebahagiaan seluruh 

anggota masyarakat. Karakteristik ini juga berkaitan dengan 

pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan harus sustaibable. 

Pertumbuhan harus memperhatikan faktor ekologi dengan tidak 

meneksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa memperhatikan 

kelestarianya. 

 

7. Indikasi pertumbuhan Ekonomi Perspektif Islam 

Dalam.Islam pertumbuhan ekonomi.mempunyai pengertian yang 

berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan.nilai-nilai iman, 

takwa dan konsisten serta ketekunan.untuk melepaskan segala nilai-

nilai.kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan 
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eksistensi usaha dan pemikiran.untuk mengejar segala ketinggalan yang 

disesuaikan dengan.prinsip syariah.  

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan 

ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan 

mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri, fakto-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut :
43

 

a. Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik 

Untuk.mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya 

kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama 

dalam pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami, untuk 

mengembangkan.pertumbuhan ekonomi diperlukan.sebuah peraturan 

dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur 

masyarakat. Hal ini.telah diatur dalam Islam beberapa nilai, norma, dan 

etika yang dapat membangun.stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. 

b. Tingginya Kegiatan Investasi  

Dalam.kegiatan Ekonomi produksi harus tetao berjalan, dengan cara 

memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam 

masyarakat, sehingga.diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan 

dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan 

ekonomi atapun peraltan dan mesin produksi serta sarana.transortasi. 

Dengan meningkatnya.kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih 

bergairah, sehingga.pendapatan masyarakat akan lebih meningkat 
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 Said Sa‟ad Marthon, Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global, (Zikrul 

Hakim,Jakarta,2004)h.142. 
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sebagai efek domino. Dalam kegiatan.investasi harus memprioritaskan 

segmen yang ada yaitu :
44

 

1) Kegiatan..investasi untuk menyediakan bahan dasar kebutuhan 

masyarakat, seperti sandang, pangan , papan, pendidikan, dan 

kesehatan. 

2) Invetasi untuk.mempertahankan stabilitas politik dan keamanan dari 

segala gangguan, dengan mendirikan.pabrik senjata atau peralatan 

perang lainya.  

3) Menyediakan.infrastruktur perdagangan, baik perdagangan domestik 

maupun internasional. 

Sumber-sumber invetasi bisa didapatkan dari kekayaan masyarakat 

ataupun badan usaha milik negara, seperti minyak bumi maupun industri 

tambang lainnya, konsep harta dalam ekonomi Islam, sebenarnya 

mendorong untuk melakukan investasi. Sehubung dengan itu, ada 

beberapa hal yang menjadi perhatian dalam syariah yaitu : 

1) Melarang royalita konsumsi, dan menjaga keseimbangan dalam 

berkonsumsi. 

2) Mendorong.seseorang untuk bekerja dan menjadikanya sebagai ibadah. 

3) Menjauhkan.diri dari meminta-minta atau bergabung pada orang lain. 

4) Melarang tindakan.penimbunan (ikhtiar) dan ribawi. 

5) Mewajibkan membayar.zakat dan membagi warisan. 
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Kesemuanya itu merupakan upaya yang mengarah pada investasi 

dalam peningkatan masyarakat. 

c. Efesiensi.produksi 

        Teknologi.merupakan faktor utama bagi kemajuan kehidupan 

ekonomi dan sosial masyarakat, terebih dalam pernggunaan prosuksi. 

Schumpeter menyatakan, inovasi (penemuan teknologi baru) 

merupakan.inti.pertumbuan ekonomi, dan kemajuan teknologi akan 

mendorong tumbuhnya kegiatan invetasi, yang.pada akhirnya akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

d. Urgensi.pasar  

Pasar.merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, produksi 

dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya 

pasar. Permasalahan mendasar dalam ekonomi yang sedang dialami 

negara-negara berkembang adalah, segmentasi pasar yang dimiliki sebagai 

wahana suplly produk yang dihaslkan. Market share yang dimiliki sangat 

kecil, seingga.biaya.produksi yang dinutuhkan sangat besar. Dampaknya 

harga produk yang ditawarkan tidak kompetitif. Selain itu, terdapat 

beberapa.peraturan perdagangan internasional.yang menyudutkan bagi 

langkah negara-negara berkembang. Ada beberapa kebijakan yang 

menyebabkan.produk-produk negara berkembang tidak kompetitif dengan 

negara-negara maju. Dengan adanya market share yang realtiv sempit, 

akan mematikan.kegiatan invetasi, yang pada akhirnya menghambat 

pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada nilai PDRB. Untuk 
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mengatasi hal tersebut, negara-negara berkembang bisa bekerja sama 

untuk menciptakan.sebuah mekanisme pasar pada kawasan tertentu guna 

menggairahkan.produksi dan pertumbuhan ekonomi.
45

 

Untuk.mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan 

ndan fasilitas digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang 

berlandaskan.dengan Al-Qur‟an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal 

tersebut tidak manafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinip syariah. 

 

D. Penelitian Terdahulu  

1. Menurut penelitian terdahulu tahun 2014 Pradya paramita hapsari 

dengan judul “Pengaruh pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pemerintah Kota 

Batu)”. 

       Hasil studi ini memukakan bahwa faktor yang paling signifikan 

dalam pertumbuhan ekonomi adalah faktor Modal dan Laba UKM di 

daerah Kota Batu. Hal tersebut dilihat dari peningkatan Pertumbuhan 

Ekonomi menggambarkan taraf hidup yang di ukur dengan output per 

orang. Artinya setiap kenaikan modal dan laba sebesar 1% akan 

berdampak langsung terhadap kenaikan PDRB sebesar 0.1344% dan 

0.1632%. perbedaan penelitian sekarang dengan sebelumnya 

bahwasanya penelitian sebelumnya faktor modal dan laba UKM 
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berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi jumlah yang 

banyak tidak mempengaruhi secara signifikan dan penelitian dan 

penelitian sekarang membahas apakah pertumbuhan UMKM di 

Provinsi Lampung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
46

 

2. Menurut penelitian terdadulu Edang Purnawati dengan judul “Pengaruh 

Karaktersitik Wirausha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap 

Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalijodo Salatiga” 

       pada penelitian ini Modal usaha terbukti berpengaruh signifikan 

terahadap perkembangan usaha UMKM di desa Dayaan dan kalijodo 

Salatiga, hal ini perlu mendapat perhatian.dikarenakan hasil penelitian 

menunjukan bahwa modal usaha mempunyai pengaruh yang paling 

dominan, UMKM memerlukan kemudahan untuk mendapatkan modal 

khususnya UMKM di desa Dayaan dan Kalijodo Salatiga, sedangkan 

faktor strategi pemasaran..tidak terbukti berpengaruh ecara signifikan 

terhadap perkembangan usaha, kondisi ini di karenakan pemasaran 

tidak dilakukan secara langsung ke konsumen namun melalui para 

pedagang dan toko-toko.
47

 

3. Menurut penelitian terdahulu Zubairi tahun dengan judul “Pengaruh 

pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan 

penganggura terhadap Pertumbuhan ekonomi kabupaten Sampang”. 
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Kalijodo Salatiga” (Salatiga,STIE AMA Salatiga,2012)h.27.  



56 
 

       Hasil studi ini memukakan bahwa pertumbuhan UMKM 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi di kabupaten 

Sampang. Ditemukan koefisien pertumbuhan UMKM sebesar 0.000665 

menunjukan jika pertumbuhan UMKM meningkat sebesar 1 unit maka 

akan menaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang sebesar 

0.000665. perbedaan penelitian sekarang dengan sebelumnya 

bahwasanya  penelitian sebelumnya membahas seberapa besar 

pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten 

Sampang dan penelitian sekarang membahas seberapa besar pengaruh 

pertmbuhan UMKM terhadap perekonomian Provinsi Lampung.
48

 

4. Menurut Ade Raselawati dengan judul “Pengaruh Perkembangan Usaha 

Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di 

Indonesia” 

 Dari hasil estimasi penelitian ini ditemukan bahwa ekspor UKM, 

jumlah unit UKM, dan Investasi UKM berpengaruh ignifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di Indoneia pada tahun 2000 

sampai 2009. Sedangkan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di Indoneia pada 

tahun 2000 sampai 2009.  

5. Menurut Annia S. dengan judul “Pengaruh Modal Usaha, Tenaga Kerja 

dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Industri Kecil (studi kasus pada 

Industri Meubel di Kelurahan Tanjung Sekar Kota Malang)” 
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Zubairi,Jurnal Ekonomi: “pengaruh pertumbuhan Usaha Mikro dan Menengah 

(UMKM), dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang”(Surabaya, 

Univeritas Negri Surabaya,2014)h.5. 
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       Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel modal usaha, jumlah 

tenaga kerja, dan lama usaha secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan usaha home industri mebel di kelurahan Tanjung 

Sekar. Sedangkan secara parsial jumlah modal dan lama usaha berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan usaha sedangkan tenaga kerja tidak 

berpengaruh signifikan. 

 

E. Kerangka Berfikir  

Kerangka pikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini model hubungan antar 

variabel bebas Pertumbuhan UMKM sebagai (X), dan Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) sebagai vriabel terikat. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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F. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban.sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkanpada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data.
49

 

Teori Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu 

Negara sebagai “peningkatan kemampuan suatu Negara untuk menyediakan 

barang-barang ekonomi bagi penduduknya”.
50

 Berdasarkan teori tersebut 

dapat diakatakan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan barang 

produksinya mencerminkan pula perekonomian yang baik di suatu daerah 

tersebut. Mendorong.pertumbuhan produk perkapita sangat berkaitan 

dengan.kesejahteraan.masyarakat, jika masyarakat mampu menghasilkan 

barang-barang ekonominya sendiri maka volume produksi di suatu daerah 

akan meningkat. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zubairi dan 

Yoyok Soesatyo (2005-2014) bahwa pertumbuhan UMKM berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi di kabupaten Sampang. 

Ditemukan koefisien pertumbuhan UMKM sebesar 0.000665 menunjukan 
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jika pertumbuhan UMKM meningkat sebesar 1 unit maka akan menaikan 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang sebesar 0.000665. 

Dari teori dan hasil penelitian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

1. H0 : Pertumbuhan..UMKM tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. 

H1  :  Pertumbuhan UMKM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. 
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