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ABSTRAK 

 Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktifitas ekonomi yang 

terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Setiap 

UMKM khususnya pada UMKM berbasis kreativitas memiliki keunggulan 

masing-masing dalam bentuk inovasi dan kreatifitas, namun kurangnya 

perlindungan terhadap kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh para pelaku 

UMKM masih terbatas. Hal ini menyebabkan penjiplakan pada produk-produk 

UMKM sehingga membuat pelaku UMKM enggan menggembangan inovasi dan 

kreativitas. Industri kreatif pada UMKM perlu untuk ditingkatan baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas. Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian 

yang besar dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih 

kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan 

perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangkannya UMKM. 

Rumusan masalah pada penelitian ini yakni, Bagaimanakah pengaruh 

kebijakan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan UMKM berbasis industri 

kreatif di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu?  Bagaimanakah pengaruh 

kebijakan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan UMKM berbasis industri 

kreatif di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu menurut perspektif 

ekonomi islam? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan UMKM berbasis 

industri kreatif di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap 

pertumbuhan UMKM berbasis industri kreatif di Kecamatan Pringsewu, 

Kabupaten Pringsewu menurut perspektif ekonomi islam. Jenis Penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif, penelitian ini bersifat kuantitatif deskripsi.Sumber 

data yang digunakan adalah sumber data primer, dengan jumlah sampel 73 pelaku 

UMKM berbasis industri kreatif dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji regresi 

linear sederhana. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemerintah daerah 

berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM ditujukan dari hasil uji t yaitu nilai 

signifikansi adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan thitung lebih besar dari ttabel,  (80,945 > 

1,994) dapat diketahui thitung > ttabel  sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan 

pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan 

UMKM dengan persentase sebesar 26,8% sedangkan sisanya sebesar 73,2% di 

pengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam perspektif ekonomi islam, kebijakan 

pemerintah daerah telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syari’ah diantaranya 

Kesatuan / tauhid, kebebasan dan khilafah (pemimpin). Namun pada penerapan 

prinsip keadilan dan keseimbangan masih belum optimal karena masih kurangnya 

pemerataan dalam pemberian sarana dan prasarana bantuan dari pemerintah 

daerah terhadap pelaku UMKM.  

 

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah), Industri Kreatif, Ekonomi Islam. 
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MOTTO 

 

                            

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” 

 (Q.S. Al-Anfal : 27) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut mengenai judul 

ini, guna memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 

memahami serta untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Maka penulis 

merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang menjadi judul dalam 

skripsi ini. Oleh karena itu, ada hal-hal yang perlu ditegaskan dari judul ini 

penelitian ini. Penegasan ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan dan 

menghindari salah penafsiran. Artinya, dengan adanya penegasan pada setiap 

kata maka semuanya akan menjadi jelas, terarah, dan mudah dipahami. 

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul “Pengaruh Kebijakan 

Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan  Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi pada UMKM di Kecamatan Pringsewu, 

Kabupaten Pringsewu)” Sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan sesorang.
1
 

 

 

                                                           
1
 KBBI Daring, (Online), tersedia di KBBI Daring, (Online), tersedia di : 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan, (26 September 2020)  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan
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2. Kebijakan 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan 

cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi 

dan sebagainya.
2
 

3. Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
3
 

4. Pertumbuhan 

Secara termitologis pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif pada 

materil sesuatu dari adanya pengaruh lingkungan. Perubahan kuantitatif 

ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari ada menjadi tidak 

ada, dari kecil menjadi besar dari sedikit menjadi banyak, dari sempit 

menjadi luas, dan lain-lain.
4
 

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.
5
 

 

                                                           
2
KBBI Daring, (Online), tersedia di : https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan,  (22 Mei 

2020) 
3
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  

4
Konsep Dasar Pertumbuhan dan Perkembangan” (On-line) tersedia di: 

https://bk13130.blogspot.com/2015/01/konsep-dasar-pertumbuhan-dan.html (31 Januari 2020) 
5
Jerry RH Wuisang, Roddy Runtuwarouw dan Consuslasia Korompis, Konsep 

Kewirausahaan dan UMKM, (Sulawesi : Yayasan Makaria Waya, 2019), h.58 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan.%20(22
https://bk13130.blogspot.com/2015/01/konsep-dasar-pertumbuhan-dan.html%20(31
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6. Industri Kreatif 

Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktifitas ekonomi yang 

terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi.
6
  

7. Perspektif  

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.
7
 

8. Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.
8
 

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia 

mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan 

dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka 

syariah.
9
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa judul dalam penulisan ini untuk mengetahui pengaruh 

kebijakan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan UMKM berbasis 

industri kreatif menurut perspektif ekonomi islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih dan menetapkan judul 

tersebut untuk diteliti adalah sebagai berikut :  

                                                           
6
Dr. Dede Jajang  Suyaman, S.E., M.M, Kewirausahaan dan Industri Kreatif  (Bandung : 

Penerbit Alfabeta, 2015), h.43 
7
Mustofa Edwin Nasution Dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam (Jakarta : Kencana, 

2007), h.15 
8
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas islam indonesia 

atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2013), h. 19 
9
Imamuddin Yuliadi, Ekonomi Islam, (Yogjakarta : LPPI, 2006), h. 6 
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1. Alasan Objektif 

Alasan objektif pada penelitian ini, antara lain : 

a. Setiap UMKM khususnya pada UMKM berbasis kreativitas memiliki 

keunggulan masing-masing dalam bentuk inovasi dan kreatifitas, 

namun kurangnya perlindungan terhadap kreativitas dan inovasi yang 

dimiliki oleh para pelaku UMKM masih terbatas. Masalah yang 

sering terjadi juga adalah keterbatasan modal, sumber daya manusia 

yang kurang memadai dan kesulitan dalam pemasaran. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan pemerintah 

daerah melalui Diskoperindag (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian 

dan Perdagangan) sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok 

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang 

koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan asas 

otonomi dan membantu mengembangkan atau menumbuhkan 

UMKM yang berada di Kabupaten Pringsewu khususnya pada yang 

berbasis Industri Kreatif. 

2. Alasan Subjektif 

Berdasarkan dari objek penelitian yang dibahas oleh penulis, studi ini 

sesuai dengan keilmuan yang penulis tempuh di Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu 

Prodi Ekonomi Syariah. 
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C. Latar Belakang Masalah 

UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak 

membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian 

(keterampilan)  pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta 

teknologi yang  digunakan cenderung sederhana.
10

 Struktur organisasi dan 

tenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dan menyesuaian dengan 

perubahan pasar merupakan salah satu ciri dari UMKM. Hal ini 

menggambarkan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik 

terhadap krisis.
11

 

UMKM tahan dari krisis karena ada beberapa faktor, seperti UMKM 

dapat menghasilkan barang, konsumsi dan jasa yang sangat dekat dengan 

kebutuhan masyarakat serta kemampuan UMKM dalam memanfaatkan 

sumberdaya lokal, seperti Sumber daya manusia (SDM), bahan baku, 

peralatan dan modal.
12

 

Peran UMKM dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

sangat memiliki peran yang aktif, didorong pertumbuhan pada sektor kecil 

sangat dominan dalam mengentaskan kemiskinan karena masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhan kesehariannya dan juga dapat mengurangi 

                                                           
10

 Edy Dwi Kurniati, Kewirausahaan Industri, (Yogjakarta : Depublish, 2015), h.124 
11

Aditya Ari Wibowo dan Hudan Septian, “Edukasi Tentang Pengelolahan dan 

Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) bagi Pedagang Kaki Lima di Jagakarsa Jakarta 

Selatan”,  Jurnal Ekonomi, Vol. 01, No.1 (April 2018), h.32 
12

 Singgih Muheramtohadi, “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan 

UMKM di Indonesia”,  Jurnal Ekonomi dan Perbankan  Syariah,  Vol. 8. No. 1, (2017), h.74. 
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pengangguran. Jadi jelas, bahwa UMKM di Indonesia dapat dikatakan 

memiliki peran sangat penting.
13

 

Jumlah UMKM di Indonesia bertumbuh begitu cepat dan semakin 

bertambah banyak. Jumlah UMKM di indonesia juga mewakili 

perekonomian Indonesia. Berikut data statistik pertumbuhan UMKM 

Republik Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2018 : 

Tabel 1 

Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2017-2018 

NO INDIKATOR SATUAN 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

PERKEMBANGAN 

TAHUN 2017-2018 

JUMLAH JUMLAH JUMLAH 

Persen 

(%) 

1 UNIT USAHA 

(A+B) (Unit) 62.928.077 64.199.606 1.271.529 2,02 

A. UMKM (Unit) 62.922.617 64.194.057 1.271.440 2,02 

      Usaha Mikro   (Unit) 62.106.900 63.350.222 1.243.322 2 

      Usaha Kecil  (Unit) 757.090 783.132 26.043 3,44 

Usaha  

Menengah (Unit) 58.627 60.702 2.075 3,54 

B. Usaha Besar  (Unit) 5.460 5.550 90 1,64 

Sumber : Data Kementerian Koperasi Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat   

              Statistik (BPS)
14

 

 

Dari data petumbuhan UMKM tersebut dapat diketahui bahwa jumlah 

pertumbuhan UMKM pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan dari 

62.929.007 unit ke 64.199.606 unit dalam persen mengalami kenaikan 

sebesar 2,02%.  

Meningkatnya jumlah pelaku UMKM tentu saja mengakibatkan 

adanya persaingan pasar yang semakin ketat. Bahkan, persaingan antara 

pelaku UMKM satu dengan yang lain pada saat ini sudah meningkat. Setiap 

                                                           
13

 Harun Santoso dan Yudi Siyamto, “Investasi dan dorongan Pertumbuhan Ekonomi 

Bisnis Mikro Islam di Indonesia”,  Jurnal ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 02, No.02, (Juli 2016), 

h.100-101 
14

Perkembangan data usaha mikro...” (On-line), tersedia di : http://www.depkop.go.id (1 

Februari 2020) 

http://www.depkop.go.id/
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UMKM khususnya pada UMKM berbasis kreativitas memiliki keunggulan 

masing-masing dalam bentuk inovasi dan kreatifitas, namun kurangnya 

perlindungan terhadap kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh para pelaku 

UMKM masih terbatas. Hal ini menyebabkan penjiplakan pada produk-

produk UMKM sehingga membuat pelaku UMKM enggan menggembangan 

inovasi dan kreativitas.
15

  

Persaingan usaha menurut hukum ekonomi islam merupakan 

kompetisi yang diperbolehkan, asalkan persaingan usaha itu dilaksanakan 

secara sehat, akan tetapi apabila persaingan itu bersifat monopolistik dalam 

rangka mengambil keuntungan, maka ekonomi islam melarangnya. Hal ini 

disebabkan karena ekonomi islam memberikan garisan bahwa persaingan 

usaha harus dilakukan secara sehat (fair play) dengan prinsip kejujuran 

(honesty), keterbukaan (transparancy) dan keadilan (justice).
16

 

Industri Kreatif merupakan industri yang menggunakan sumber daya 

yang terbarukan, dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan, 

tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga ditinjau 

dari dampak positif yang ditimbulkan terutama bagi peningkatan citra dan 

identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak bangsa, serta 

dampak sosial lainnya.
17

  Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan 

                                                           
15

Darwanto, “Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasisi Inovasi dan Kreativitas (Strategi 

Penguatan Property Right Terhadap Invovasi dan Kreativitas)”,  Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 

20, No. 2, (September, 2013)  h.143 
16

 Is Susanto, Maya Meilia dan Darania Anisa, “Pesaingan Usaha Tidak Sehat di 

Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Ekonomi Islam, Finasial dan 

Perbankan, Vol. 3, No. 2 (November 2019), h.100 
17

Mauled Moelyono, Menggerakan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan,( 

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010). h.258 
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aktifitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan 

pengetahuan dan informasi.
18

 

Kreativitas adalah hal yang sangat diperlukan, ayat Al-Qur’an yang 

menerangkan tentang perintah kreativitas secara tersirat terdapat dalam Q.S 

Al-Baqarah ayat 219.  

Allah berfirman:  

                 

Artinya :“Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya  

kamu berfikir.” (Q.S : Al-Baqarah :219)
19

 

 

Kreativitasan manusia didukung dan didorong oleh agama agar 

kehidupan manusia menjadi lebih baik. Agama memberikan kelapangan 

pada manusia untuk berkreasi dengan akal pikirannya dan dengan hati 

nuraninya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang dialaminya. 

Dalam agama Islam dikatakan bahwa Tuhan hanya akan mengubah nasib 

manusia, jika manusia melakukan usaha untuk memperbaikinya.
20

 

Inisiatif pengembangan industri kreatif di Indonesia yang diprakarsai 

oleh kantor Menteri Perdagangan sampai sejauh ini telah mengidentifikasi 

beberapa permasalahan utama yang perlu diagendakan pemecahannya : 1) 

kurangnya jumlah dan kualitas SDM kreatif, sehingga harus dikembangkan 

                                                           
18

Dr. Dede Jajang  Suyaman, S.E., M.M, Kewirausahaan dan Industri Kreatif  (Bandung 

: Penerbit Alfabeta, 2015), h.43 
19

Departermen Agama  Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang, 

CV. Al WAAH, 2002), h. 43 
20

 Fuad Nasori dan Rachmi Diana Mucharram,  Mengembangkan Kreativitas dalam 

Perspektif Psikologi Islam, (Yogjakarta : Menara Kudus Yogjakarta, 2002), h. 27 
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lembaga pendidikan dan pelatihan yang bisa melahirkan pelaku industri 

kreatif; 2) lemahnya pengembangan iklim kondusif untuk memulai dan 

menjalankan usaha industri kreatif baru yang meliputi sistem administrasi, 

kebijakan dan peraturan serta infrastruktur yang diharapkan dapat dibuat 

kondusif bagi perkembangan industri kreatif; 3) rendahnya penghargaan 

terhadap para pelaku industri kreatif baik secara finansial maupun non-

finansial; dan 4) lambatnya upaya mengakselerasi tumbuhnya teknologi 

informasi dan komunikasi terkait dengan pengembangan akses pasar dan 

inovasi industri kreatif.
21

 

Didasarkan pada kondisi tersebut pemerintah melalui Instruksi 

Presiden atau Inpres No.6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Industri 

Kreatif kepada 28 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendukung 

Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015, yakni 

Pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, 

dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu 

yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat 

Indonesia.
22

 

Untuk pengembangan tersebut,  Indonesia memiliki regulasi yang 

dinilai sesuai dengan aturan-aturan dalam Ekonomi Kreatif UU No. 3 Tahun 

2014 tentang Perindustrian dengan mendorong pengembangan industri 

kreatif Nasional, UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan cara 

                                                           
  

21
Mauled Moelyono, Menggerakan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan,( 

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010).h.258-259 
22

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan 

Ekonomi Kreatif, (Online), tersedia di : www.bpkp.go.id (13 April 2020) 

http://www.bpkp.go.id/
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memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi karya kreatif, dan UU 

No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan mendorong perdagangan 

produk berbasis ekonomi kreatif. Regulasi yang ditetapkan di daerah akan 

dikaji terlebih dahulu. Jika regulasi yang telah ditetapkan di daerah tersebut 

mendukung pengembangan ekonomi kreatif maka BEKRAF (Badan 

Ekonomi Kreatif) akan mendukungnya.  Sebaliknya, jika regulasi di suatu 

daerah dinilai belum sesuai maka BEKRAF bersama pemerintah daerah akan 

melakukan harmonisasi atau tinjauan kembali untuk diperbaiki atau 

disempurnakan. 
23

 

Peran pemerintah daerah dengan pengembangan ekonomi kreatif yaitu 

terkait dalam substansi ataupun administrasi. Hal ini disebabkan karena 

kreatif bukan hanya pembangunan industri saja, tetapi meliputi 

pengembangan ideologi, politik, sosial dan budaya.
24

 Industri kreatif 

merupakan bagian dari ekonomi kreatif dan berfokus pada industrinya 

masing-masing.
25

  

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 

Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Tanggamus. 

Daerah yang memiliki beragam bidang industri. Di kabupaten Pringsewu, 

kelompok industri yang mempunyai peranan terbesar pada sektor industri 

adalah kelompok industri makanan, minuman dan bahan galian bukan logam. 

Dimana kebanyakan industri yang ada di kabupaten Pringsewu ini rata-rata 

                                                           
23

 Regulasi untuk mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif, (Online), tersedia di : 

https://www.bekraf.go.id/ (13 April 2020) 
24

 Ning Malihah dan Siti Achiria, “Peran Ekonomi Kreatif dalam Pemberdayaan Industri 

Kerajinan Bambu”,  Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 04, No. 01, (Januari-Juni 2019), h.72 
25

 Ibid, h.71 

https://www.bekraf.go.id/
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bergerak di kedua kelompok tersebut, mulai dari industri kecil dan kerajinan 

rumah tangga, lalu industri sedang sampai dengan beberapa industri besar 

yang ada di Kabupaten Pringsewu bergerak di kedua kelompok tersebut.
26

 

Sejumlah industri kreatif masyarakat Pringsewu semakin menggeliat 

mensukseskan perekonomian di Kabupaten Pringsewu aktivitas perekonomian 

di Kabupaten Pringsewu tiada pernah berhenti segala aspek perekonomian di 

kabupaten ini terus berkembang pada sektor industri di Kabupaten Pringsewu 

terbagi menjadi agroindustri dan non agroindustri pada agroindustri usaha 

makanan banyak dikembangkan oleh masyarakat antara lain usaha keripik, 

kelanting dan kerupuk sehingga sektor ini juga dapat menyerap tenaga kerja 

yang cukup banyak. Selain itu terdapat usaha pembuatan tahu tempe dan 

usaha pengolahan serta penggilingan padi.  Pada sektor non agroindustri usaha 

pembuatan genteng merupakan usaha yang paling banyak dilakukan oleh 

masyarakat Pringsewu kemudian diikuti usaha pembuatan bata merah dan 

usaha kain perca.
27

  

Perkembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu bukan berarti tidak 

ada masalah justru di hadapkan oleh berbagai masalah. Masalah-masalah 

tersebut bisa berbeda menurut wilayah, antar sektor dan antar unit usaha di 

sektor yang sama. Masalah yang sering terjadi adalah keterbatasan modal, 

                                                           
26

 Badan Pusat Statistik (BPS). “Kecamatan Pringsewu Dalam Angka 2019”.  Katalog 

BPS 1102001.1810040, (On-line), tersedia di : Https://pringsewu.bps.go,id (20 Juni 2020), h. 67 
27

 Tentang Pringsewu, (Online), tersedia di : https://www.pringsewukab.go.id/, (14 April 

2020) 

https://pringsewu.bps.go,id/
https://www.pringsewukab.go.id/
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sumber daya manusia yang kurang memadai dan kesulitan dalam 

pemasaran.
28

  

Di Kabupaten Pringsewu, industri kecil dengan kriteria usaha mikro 

yang dalam hal ini dikelola masyarakat ini haruslah lebih dikembangkan 

mengingat Kabupaten Pringsewu adalah sebuah Kabupaten yang bisa 

dikatakan sebagai Kabupaten yang saat ini perkembangannya sangat pesat 

namun tenaga terampil yang tersedia masih terbatas, permodalan dan 

manajemen yang juga masih sangat terbatas sehingga belum mampu 

memenuhi permintaan konsumen atas produk-produk yang dihasilkan dari 

usaha mikro tersebut. Para pelaku industri kreatif masih ada yang mengalami 

kesulitan akses peluang di pasar.  

Berikut data jumlah industri Kreatif yang ada di Kabupaten Pringsewu 

pada  tahun 2020 : 

Tabel 2 

Data jumlah UMKM berbasis Industri Kreatif di Kabupaten Pringsewu Tahun 

2020 

No KECAMATAN 
SEKTOR INDUSTRI 

Jumlah 
Kuliner Fashion Kerajinan 

1 Pardasuka 65 2 15 82 

2 Ambarawa 54 2 382 438 

3 Pagelaran 76 5 783 819 

4 Pagelaran Utara 38 - 56 94 

5 Pringsewu 116 15 144 275 

6 Gadingrejo 103 4 278 385 

7 Sukoharjo 101 5 249 355 

8 Banyumas 75 4 144 223 

9 Adiluwih 68 2 29 99 

Kabupaten 

Pringsewu 696 39 2.080 2.770 

            Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. 

 

                                                           
28

 Ibid, h.104 
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Berdasarkan data tersebut di atas, di ketahui bahwa dari jumlah 

pelaku usaha industri di Kabupaten pringsewu yang terdapat di 

Diskoperindag  Kabupaten Pringsewu yang masuk ke dalam kategori sektor 

industri kreatif hanya ada tiga yaitu sektor kuliner, fashion dan kerajinan. 

Jumlah sektor kerajinan unggul dengan jumlah 2.080. Sedangkan, pada 

sektor fashion dan Kuliner hanya berjumlah 696 dan 39 pelaku usaha saja. 

Jumlah pelaku usaha terbanyak ada di Kabupaten Pagelaran sebesar 

819 orang. Kemudian, di Kabupaten Ambarawa sebesar 348 orang dan di 

Kabupaten Gadingrejo sebesar 385 orang.  Kecamatan Pringsewu menepati 

peringkat 5 dengan jumlah 275 pelaku usaha dari 9 Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Pringsewu. Kecamatan Pringsewu merupakan kecamatan pusat 

dari Kabupaten Pringsewu namun dari segi jumlah pelaku industri di 

kecamatan tersebut masih rendah dibandingkan dengan kecamatan-

kecamatan lainnya di Kabupaten Pringsewu. 

Peneliti memilih Kecamatan Pringsewu karena Kecamatan Pringsewu 

merupakan Kecamatan pusat dari Kabupaten Pringsewu. Salah satu alasan 

dari untuk mengetahui pengembangan atau pertumbuhan UMKM berbasis 

industri kreatif di kecamatan tersebut adalah karena adanya dampak positif 

yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan 

ekonomi dan juga berdampak pada citra suatu kawasan tersebut. Untuk 

sektor yang dipilih hanya sektor kuliner, kerajinan dan fashion dari 15 sektor 

industri kreatif yang terdapat di Indonesia. Alasannya, karena dari jumlah 
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pelaku usaha industri yang ada di pringsewu hanya tiga sektor saja yang 

masuk ke dalam kategori industri kreatif. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amin Dwi Nanda dengan judul 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis 

Industri Kreatif di Kota Malang. Penelitian ini membahas bahwa dalam 

konteks pengembangan ekonomi kreatif pada kota-kota di Indonesia, industri 

kreatif lebih berpotensi untuk berkembang pada kota-kota besar atau kota-

kota yang telah “dikenal”. Hal ini terkait juga dengan ketersediaan sumber 

daya manusia yang handal dan juga tersedianya jaringan pemasaran yang 

lebih baik. Salah satu strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan landmark kota atau kegiatan sosial seperti 

festival sebagai venue untuk mengenalkan produk khas daerah.
29

 

Industri kreatif pada UMKM perlu untuk ditingkatan baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas, karena terbukti bahwa industri kreatif dapat 

memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan 

ekonomi antara lain; 1) Tahun 2015 industri memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan PDB 7,8% dari seluruh pendapatan nasional, 2) Dapat 

menciptakan perolehan devisa dari ekspor industri kreatif, 4) Dapat 

meningkatkan pertumbuhan industri lain yang terkait.
30

 

                                                           
29

Amin Dwi Ananda dan Dwi Susilowati, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang”, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 10. 

(2017). h.121 
30

 Sulastri Rini Rindrayani, “Strategi  Industri Kreatif pada Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dalam rangka menjawab Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”. 

Jurnal Ekonomi, (2015). h.77-78 
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Peran serta pemerintah daerah melalui Diskoperindag sebagai lembaga 

yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan 

pemerintahan daerah di bidang koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan. Diskoperindag Kabupaten Pringsewu memiliki tugas pokok 

yakni melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang  

Koperasi, UKM,  Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang diangkat oleh Bupati atas usulan Sekertaris Daerah 

Kabupaten dan pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati Pringsewu.
31

 

Kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah 

Pringsewu terhadap UMKM Industri di Pringsewu antara lain : Dengan 

adanya Peraturan Daerah (PERDA) No. 04 Tahun 2015 tentang Izin Usaha 

dan Pendaftaran Kegiatan Industri dan Perdagangan
32

, Pemerintah Daerah 

melalui Diskoperindag memberikan bantuan peralatan kepada para pelaku 

industri dan menengah dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah), serta melakukan sosialisasi tentang adanya administrasi penjanjian 

sewa tempat atau lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang 

dikelola Diskoperindag.
33

  

Ditahun 2020 Kebijakan yang sudah dilakukan adalah, 1) Dinas 

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan lakukan tertib administrasi 

                                                           
31

 Peraturan Bupati Pringsewu No. 08 tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Dinas-Dinas Daerah 
32

 Perda Kab. Pringsewu”, (Online), tersedia di : https://peraturan.bpk.go.id/ (14 April 

2020) 
33

 Diskoperindag Pringsewu, (Online), tersedia di : 

https://diskoperindag.pringsewukab.go.id/ (14 April 2020) 

https://peraturan.bpk.go.id/
https://diskoperindag.pringsewukab.go.id/
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bagi seluruh Pedagang di Kabupaten Pringsewu yang berdagang di area / aset 

milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu; 2) Sebanyak 50 IKM ikuti Diklat 3 

in 1 yang diadakan PEMKAB Pringsewu berkerjasama dengan Badan Diklat 

Industri Padang (BDI) berupa cara pembuatan hiasan busana dengan alat jahit 

tangan (sulaman benang emas) angkatan IX, kegiatan ini merupakan 

pelatihan tentang pembuatan keterampilan tata hias dan sulam benang 

emas.
34

 

Kebijakan-kebijakan yang sudah diberlakukan Pemerintah Daerah 

tentunya tidak semua para pelaku usaha industri kreatif merasakannya masih 

ada yang belum mendapat bantuan yang telah di berikan dari Pemerintah 

Daerah. Peran yang dilakukan oleh Diskoperindag belum maksimal 

dikarenakan masih terbatasnya data pelaku UMKM yang mereka punya 

sehingga hanya UMKM yang sudah bergabung saja yang mendapatkan 

perhatian lebih.
35

  

Jika dilihat dari pandangan Islam, kondisi tersebut tidaklah sesuai 

dengan prinsip ekonomi islam yaitu antara lain keadilan dan Khilafah 

(Pemimpin). Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu 

keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak 

kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak 

                                                           
34

 Diskoperindag Pringsewu, (Online), tersedia di : 

https://diskoperindag.pringsewukab.go.id/ (10 September 2020) 
35

 Fischa Annisa, “Analisis Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pembinaan dan 

Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan  Menengah di Kabupaten Pringsewu”, Jurnal Ekonomi, (2014), 

h.74 

https://diskoperindag.pringsewukab.go.id/
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adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek 

kehidupan.
36

 

Berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 tentang perintah 

keadilan, Allah SWT berfirman : 
 

ٍَ انَُّبِس  خُى بَْي ًْ إَِرا َحَك َٔ ْْهَِٓب  ٔا اْْلََيبََبِث إِنَٰى أَ َ يَأُْيُرُكْى أٌَ حَُؤدُّ ٌَّ َّللاَّ  إِ

يًعب بَِصيًرا ًِ ٌَ َس َ َكب ٌَّ َّللاَّ ِّ ۗ إِ ب يَِعظُُكى بِ ًَّ َ َِِع ٌَّ َّللاَّ ٕا بِبْنَعْذِل ۚ إِ ًُ     أٌَ حَْحُك

 

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang  

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di 

antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. 

Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.” 

(QS. An-Nisa : 58)
37

 

 

Perintah berlaku adil dalam Al-Quran ini menyiaratkan tentang betapa 

pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Adil 

merupakan misi utama ajaran islam dan sekaligus sikap yang dianggap dekat 

dengan taqwa. Keadilan harus dioperasionalisasikan pada semua fase 

ekonomi.
38

 

Sedangkan, untuk prinsip Khilafah atau pemimpin, membawa 

impilkasi bahwa pemimpin umat dalam hal ini bisa berarti pemerintahan 

adalah suatu yang kecil namun memegang peranan penting dalam tata 

kehidupan bermasyarakat. Islam menyuruh kita untuk mematuhi pemimpin 

selama masih dalam koridor ajaran Islam. Ini berarti, negara memegang 

                                                           
36

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas islam 

indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 

2013),  h.59 
37

 Departermen Agama  Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : 

CV. Al WAAH, 2002), h.113 
38

 Arie Syantoso, Parman Komarudin dan Iman Setya Budi, “Tafsir Ekonomi Islam atas 

Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis”, Jurnal Ekonomi Syariah  dan Hukum Ekonomi Syariah, 

Vol. 4, No. 1 (Juni 2018),  h. 20 
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peranan penting dalam mengatur segenap aktivitas dalam perekonomian. Hal 

ini menunjukan bahwa regulasi dan aturan tesebut tetap dibutuhkan, namun 

selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
39

 

Menurut ilmu ekonomi islam juga, Pemerintah mempunyai peran 

penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi islam 

sepanjang sejarah telah membahas peran penting pemerintah dalam 

perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi islam, pemerintah 

memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan peran penting 

tesebut, dengan syarat bahwa hal itu dilaksanakan dengan cara demokrasi dan 

adil, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya 

dengan wakil-wakil  rakyat sebenarnya.
40

 Segala aktivitas ekonomi 

hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Betapa pentingnya 

peran pemimpin untuk mengatur segala urusan yang di pimpinannya, dalam 

Hadis Al-Bukhari, Abu Dawud dan Al-Tirmidzi sudah sangat jelas mengenai 

pertanggungjawaban seorang muslim yaitu :  

َر يَ  ًَ ٍَ ُع ِ ْب ُكهُُّكْى َعْبَذ َّللاَّ َٔ َسهََّى يَقُُٕل ُكهُُّكْى َراٍع  َٔ  ِّ ُ َعهَْي ِ َصهَّى َّللاَّ ْعُج َرُسَٕل َّللاَّ ًِ قُُٕل َس

َٕ َيْسئٌُٕل  ُْ َٔ  ِّ ْْهِ ُجُم َراٍع فِي أَ انرَّ َٔ  ِّ ٍْ َرِعيَّخِ َيْسئٌُٕل َع َٔ َيبُو َراٍع  ِّ اْْلِ ٍْ َرِعيَّخِ َيْسئٌُٕل َع

ْرأَةُ َرا ًَ اْن َٔ  ِّ ٍْ َرِعيَّخِ اْنَخبِدُو َراٍع فِي َيبِل َع َٔ ٍْ َرِعيَّخَِٓب  َيْسئُٕنَتٌ َع َٔ ِجَٓب  ْٔ ِعيَتٌ فِي بَْيِج َز

 ٍْ َيْسئٌُٕل َع َٔ  ِّ ُجُم َراٍع فِي َيبِل أَبِي انرَّ َٔ ٌْ قَْذ قَبَل  َحِسْبُج أَ َٔ ِّ قَبَل  ٍْ َرِعيَّخِ َيْسئٌُٕل َع َٔ  ِِ َسيِِّذ

َيْسئٌُٕل  َٔ ُكهُُّكْى َراٍع  َٔ  ِّ ِّ َرِعيَّخِ ٍْ َرِعيَّخِ َع  

                                                           
39

 M. Nur Rianto Al Arif, M.Si., dan Dr. Euis Amalia, M.Ag., Teori Mikroekonomi Suatu 

Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 

2010), h.33 
40

Siti Mujaitun, “Pengembangan Perekonomian Dalam Persepektif Ekonomi Islam”, 

Jurnal Peran Pemerintah, (Universitas Muhammadiyah, Sumatra Utara, 2013) 
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Artinya : “Dari „Abd. Allah ibn „Umar ia berkata : Aku mendengar Rasulullah 

SAW bersabda, “Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian 

akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinanya. Seorang 

iman adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang 

kepemimpinannya. Seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam 

keluarganya dan akan dimintai pertanggung-jawaban tentang 

kepempinannya. Seorang wanita (istri) adalah pemimpin di rumah 

suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang 

kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta 

majikannya dan akan dimintai pertanggungjawabab tentang 

kepemimpinannya”.(HR. Al-Bukhari, Abu Dawud dan Al-Tirmidzi). 

 

 

Berdasarkan hadist di atas, jelaslah bahwasanya segala aktivitas 

ekonomi hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung 

jawab muncul karena manusia adalah makhluk mukalaf, yaitu makhluk yang 

diberi beban hukum berbeda dengan dengan makhluk lain seperti binatang 

dan tumbuh-tumbuhan.
41

 

Konsep khilafah adalah amanah dan tanggungjawab manusia terhadap 

apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku 

manusia terhadap Allah, sesama, dan alam semesta.
42

 

Karena taklif itulah, manusia harus mempertanggungjawabkan segala 

aktivitasnya dan karena itu pula ia oleh Rasulullah disebut sebagi pemimpin. 

Setiap manusia Muslim yang dewasa, akil dan baligh serta mumayyiz (dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk) adalah pemimpin dan 

mempertanggungjawabkan kepemimpinannya itu.
43

 

                                                           
41

 Prof. Dr. H. Idri, M.Ag, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi), 

(Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h.16-17 
42

 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia Yogjakarta Atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta : PT. 

RajaGrafindo Persada), 2013), h.62 
43

 Prof. Dr. H. Idri, M.Ag, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi), 

(Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h.16 
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Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar dari 

pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif 

bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu 

diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangkannya UMKM.
44

 

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang hanya 

memusatkan pada peran pemerintah terhadap perkembangan dan 

pemberdayaan UMKM, pada penelitian ini penulis ingin mengetahui 

pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan UMKM 

berbasis Industri Kreatif. Mengingat Industri kreatif sendiri untuk saat ini 

banyak mengambil peran penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. 

Dari bahasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap 

Pertumbuhan  Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis 

Industri Kreatif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada 

UMKM di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu).” 

D.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka faktor-

faktor penyebab terjadinya masalah-masalah dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : Keterbatasan modal, Sumber daya 

manusia yang kurang memadai dan Kesulitan dalam pemasaran.  

                                                           
44

Mariana Kristiyanti dan Lisda Rahmasari, “Website sebagai Media Pemasaran Produk-

Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang” , Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 13, No. 2, (Juni 

2015) h. 188 
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Tenaga terampil yang tersedia masih terbatas, permodalan dan 

manajemen yang juga masih sangat terbatas sehingga belum mampu 

memenuhi permintaan konsumen atas produk-produk yang dihasilkan dari 

usaha tersebut. Para pelaku industri kreatif masih ada yang mengalami 

kesulitan akses peluang di pasar. Masalah-masalah tersebut bisa berbeda 

menurut wilayah, antar sektor dan antar unit usaha di sektor yang sama.  

E. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan dan memudahkan 

penulis dalam melakukan penelitian ini maka perlu adanya fokus penelitian. 

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada pelaku UMKM berbasis Industri 

Kreatif di Kecamatan Pringsewu berdasarkan hal yang  dibutuhkan oleh 

Peneliti. 

2. Data yang diperlukan sesuai dengan informasi dari narasumber terkait 

dan informasi dari studi literatur. 

3. Metode penelitan yang dilakukan adalah dalam bentuk kuantitatif. 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan   latar   belakang   di atas,   maka   yang   menjadi rumusan 

masalah  adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap 

pertumbuhan UMKM berbasis industri kreatif di Kecamatan Pringsewu, 

Kabupaten Pringsewu? 
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2. Bagaimanakah pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap 

pertumbuhan UMKM berbasis industri kreatif di Kecamatan Pringsewu, 

Kabupaten Pringsewu menurut perspektif ekonomi islam? 

G.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan pemerintah daerah 

terhadap pertumbuhan UMKM berbasis industri kreatif di Kecamatan 

Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap 

pertumbuhan UMKM berbasis industri kreatif di Kecamatan Pringsewu, 

Kabupaten Pringsewu menurut perspektif ekonomi islam. 

H. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat dari penelitian yang akan di 

capai adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Ekonomi khususnya 

mengenai pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap 

pertumbuhan UMKM berbasis industri kreatif menurut perspektif 

ekonomi islam. 

b. Menjadi bahan acuan dan perbandingan penelitian sejenis untuk 

mengembangkan penelitian yang selanjutnya. 

c. Sebagai bahan perbandingan teori atau kenyataan di lapangan.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan berguna sebagai bahan rekomendasi dan 

juga sebagai referensi perpustakaan. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak yang 

membutuhkan. 

b. Bagi Para pelaku UMKM industri kreatif, melalui hasil penelitian ini 

diharapkan mampu membantu memberi pengetahuan bagi para pelaku 

industri kreatif mengenai hal-hal yang dapat meningkatkan 

produktivitas usahanya.  

c. Bagi Pemerintah dapat digunakan sebagai informasi dan bahan 

pertimbangan serta evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan 

yang nantinya dapat menjadi tolak ukur atas target yang sudah 

ditetapkan  dan juga bisa digunakan sebagai tumpuan untuk regulasi 

maupun program-program kebijakan yang nantinya akan dilakukan 

dalam pertumbuhan UMKM berbasis industri kreatif. 

d. Bagi penulis, melalui penelitian dapat berguna sebagai pengetahuan 

untuk narasumber sumbangan terhadap pengaplikasian langsung pada 

masyarakat dari pengetahuan yang di dapat secara teori selama bangku 

kuliah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Kebijakan Pemerintah Daerah 

a. Kebijakan  

Kebijakan (policy) sering kali disamakan dengan istilah seperti 

politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-

ketentuan, kesepakatan, konvensi dan rencana strategis. Kebijakan 

umumnya berupa intervensi pemerintah dan publik untuk mencari 

cara pemecahan masalah dalam pembangunan.
45

 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis 

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 

kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada 

pemerintah, organisasi dan sebagainya.
46

 

Kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan : 

1. Kebijakan Umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang 

bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi 

yang bersangkutan. 
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2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan 

kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah 

tentang pelaksanaan suatu undang-undang. 

3. Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada di 

bawah kebijakan pelaksanaan.
47

 

Implementasi kebijakan tersebut dapat diukur dan dilihat secara 

transparan. Pengukuran bisa dilaksanakan secara komprehensif sejak 

tahap perumusan, implementasi dan evaluasi dengan melihat kondisi 

sebelum dan sesudah kebijakan berjalan dengan melihat tujuan-tujuan 

yang telah dicapai.
48

 

Tujuan adanya kebijakan adalah mendukung proses 

pembangunan agar berjalan lebih baik. Kebijakan bisa juga 

merupakan upaya pemerintah untuk memperkenalkan model 

pembangunan baru berdasarkan masalah lama. Kebijakan juga 

merupakan upaya untuk mengatasi kegagalan dalam proses 

pembangunan.
49
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b. Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
50

 

Pemerintah daerah merupakan sub-sistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan nasional memilki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama 

di dalamnya, yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang yang 

sudah diserahkan kepada Pemerintah daerah; kedua, pemberian 

kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif 

dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan 

ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil 

keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara 

langsung maupun DPRD.
51

 

Peran pemerintah, peran utama pemerintah dalam 

pengembangan industri kreatif antara lain, a) Katalisator dan 

fasilitator dan advokasi yang memberikan rangsangan, tantangan dan 

dorongan, agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang 

lebih tinggi. Dukungan itu dapat berupa komitmen pemerintah untuk 

menggunakan kekuatan politiknya dengan proporsional dan dengan 

memberikan pelayanan administrasi publik dengan baik di samping 
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dukungan bantuan financial, insentif ataupun proteksi, b) Regulator, 

yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 

people, industry, institusi, intermediasi dan sumber daya dan 

teknologi.
52

 

c. Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Islam 

Islam membahas sebuah kebijakan pemerintah sebagaimana 

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ ayat 59. 

                             

                              

       

 

Artinya : “Wahai orang-orang yang berimanǃ, Taatilah Allah dan  

taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.    

(QS. An-Nisa‟ : 59)
53

 

 

 Hubungan ayat ini dengan pemerintah dalam perspektif 

ekonomi Islam merujuk pada perintah kepada orang-orang yang 

beriman untuk taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW dan ulil 

amri, pemerintah disini diposisikan sebagai ulil amri yang harus 
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ditaati dan didengarkan selama tidak diperintahkan untuk melakukan 

suatu hal yang batil.
54

  

 Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai 

dasar dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu : 

a) Prinsip Kesatuan / Tauhid, yang meletakan dasar-dasar hubungan 

antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. 

Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus 

horizontal yang memadukan segi politik, sosial, ekonomi 

kehidupan manusia. 

b) Prinsip Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak 

kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan 

dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan 

dalam setiap aspek kehidupan.
55

 

c) Prinsip Kebebasan, dalam pandangan Islam manusia memilki 

kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan 

untuk memperoleh ke-mashlahah-an yang tertinggi dari sumber 

daya yang ada pada kekuasaannya. Islam memberikan kebebasan 

kepada manusia untuk memilki sumber daya, mengelolanya dan 
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memanfaatkannya untuk mencapai untuk mencapai kesejahteraan 

hidup. 

d) Prinsip Keseimbangan, dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai 

tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai 

aspek kehidupan : antara aspek fisik dan mental, material dan 

spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta 

dunia dan akhirat. Dalam arti sempit, keseimbangan bermakna 

terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang 

merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha („an taradhin).
56

 

e) Prinsip Khilafah, yaitu amanah dan tanggung jawab manusia 

terhadap apa-apa  yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk 

sikap dan perilaku manusia kepada Allah, sesama dan alam 

semesta. Dalam makna sempit, Khilafah berarti tanggung jawab 

manusia mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah 

kepadanya untuk mewujudkan mashlahah yang maksimum dan 

mencegah kerusakan di muka bumi.
57

  

Prinsip Khilafah membawa implikasi bahwa pemimpin umat dalam 

hal ini bisa berarti pemerintahan adalah suatu yang kecil namun 

memegang peranan penting dalam tata kehidupan bermasyarakat. 

Islam menyuruh kita untuk mematuhi pemimpin selama masih 

dalam koridor ajaran Islam. Ini berarti, negara memegang peranan 

penting dalam mengatur segenap aktivitas dalam perekonomian. 
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Hal ini menunjukan bahwa regulasi dan aturan tesebut tetap 

dibutuhkan, namun selama tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah.
58

 

d. Indikator Kebijakan Pemerintah 

Komponen  dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah meliputi 

idealized policy, implementing organization, target groups dan 

environmental factors. Idealized policy, dengan indikator: kebijakan 

pemerintah daerah mudah dilaksanakan dan adanya penerapan 

kebijakan pemerintah daerah secara konsisten. Implementing 

organization, dengan indikator: adanya keinginan untuk 

melaksanakan kebijakan daerah dan jumlah aparat yang memadai. 

Target groups, dengan indikator: adanya sasaran yang jelas dari 

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan adanya kerjasama dari 

objek kebijakan.  Environmental factors, dengan indikator adanya 

dukungan sosial terhadap pelaksanaan kebijakan, adanya dukungan 

dari pihak terkait, adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan 

kebijakan, adanya dukungan dana dalam pelaksanan kebijakan.
59

 

Indikator dalam kebijakan pemerintah yang dimaksudkan antara lain 

                                                           
58

 M. Nur Rianto Al Arif, M.Si., dan Dr. Euis Amalia, M.Ag., Teori Mikroekonomi Suatu 

Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 

2010), h.33 
59

 Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si., Aplikasi Metode Riset : Praktik Penelitian Kualitatif, 

Kuantitatif dan Mix Methods, (Malang : PT. Cita Intrans Selaras, 2020), h.67 



31 

 

berupa, Pelatihan, Peraturan Pemerintah, Permodalan, Pemasaran dan 

Penyuluhan.
60

 

2. Pertumbuhan 

a. Definisi Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah proses peningkatan yang ada pada diri 

seseorang yang bersifat kuantitatif, atau peningkatan dalam hal 

ukuran.
61

 Teori pertumbuhan merupakan salah satu teori yang 

mencoba untuk menjelaskan fenomena perubahan sosial, khususnya 

pada masyarakat negara berkembang. Teori ini dikembangkan oleh 

sejumlah ahli dengan mengacu pada ide untuk memperbaiki kondisi 

sosial ekonomi masyarakat negara berkembang.
62

 

Pertumbuhan UMKM yaitu peningkatan jumlah perusahaan atau 

pelaku UMKM dalam suatu periode (tahun ke-t) yang terdaftar dan 

memenuhi syarat perizinan sebagai pelaku UMKM.
63

 

                                 

                
 

b. Indikator Pertumbuhan UMKM  

Pertumbuhan UMKM diukur dengan tiga indikator meliputi 

pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan tenaga kerja UMKM 
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dalam periode waktu dua tahun terakhir. Skala 3 titik digunakan yaitu 

(1) tidak ada peningkatan; (2) Konstan; dan (3) ada peningkatan.
64

 

Tahapan pertumbuhan bisnis UMKM, tahapan tersebut 

menggambarkan fase pertumbuhan UMKM dalam posisi (1) mulai 

beroperasi (existence), (2) mempertahankan bisnis (survival), (4) 

ekspansi atau pengembangan bisnis (take-off), dan (5) kematangan 

sumber daya untuk keberlanjutan usaha (resource maturity).
65

 

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

a. Pengertian UMKM 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disingkat UMKM 

adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut 

peraturan perundang-undangan.
66

 UMKM merupakan kegiatan usaha 

yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan 

ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam 

proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan 

stabilitas nasional.  

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu 

pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan 
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utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya 

sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha 

ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan 

Usaha Milik Negara.
67

  

Di Indonesia, definisi UMKM di atur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari 

UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif 

milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang 

memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. 

Usaha adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau 

menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.
68

  

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR 

No.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka 

Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu 

diberdayakan sebagai bagian intergral ekonomi rakyat yang 

mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk 

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, 
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berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatkan pengertian 

UMKM melalui UU. No. 9 Tahun 1999 dan karena keadaan 

perkembangan yang semakin dinamis diubah ke UU 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.  

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 Usaha Kecil.  

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.   

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 
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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 berdomisil di indonesia.
69

  

b. Kriteria UMKM  

Sedangkan menurut Pasal 6 UU No. 20 tahun 2008 tentang 

kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut : 

a) Kriteria Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan 

oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang 

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

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

b) Kriteria Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

atau memiliki hasil penjualan tahunan mulai dari 
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Rp300.000.000,00 (tiga ratus rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).  

c) Kriteria Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan 

oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha atau  memiliki hasil penjualan tahunan mulai dari 

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

dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 

rupiah).
70

  

c. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam Perspektif 

Islam 

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan 

dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah. 

Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan 

pangkat, status dan jabatan seseorang.  

 Allah memerintahkan agar umat Islam bekerja dan perkerjaan 

itu sesungguhnya diperhatikan oleh Allah, Rasul dan umat Islam. 

Pekerjaan yang baik dan mendatangkan dampak positif akan 

diapresiasi dengan penghargaan di dunia ataupun akhirat. Demikian 

pula sebaliknya, pekerjaan buruk mendatangkan dampak negatif akan 
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mendapatkan ancaman di dunia ataupun akhirat. Allah mengetahui 

bagaimana seseorang bekerja dengan jujur atau tidak dalam 

perkerjaannya itu.
71

  

Allah berfirman : 

                                 

                      

 

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah akan 

melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-

orang mukmin dan kamu akan  dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.”(QS. Surah At-Taubah : 105)
72

 

 

4. Industri Kreatif 

a. Pengertian Industri Kreatif 

Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktifitas 

ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan 

pengetahuan dan informasi.
73

 Kementerian Perdagangan Indonesia 

menyatakan bahwa Industri Kreatif adalah industri yang berasal 

dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu 

untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan 

                                                           
71

 Prof. Dr. H. Idri, M.Ag, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi), 

(Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h.294 
72

 Departermen Agama  Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : 

CV. Al WAAH, 2002), h.273 
73

Dr. Dede Jajang  Suyaman, S.E., M.M, Kewirausahaan dan Industri Kreatif  (Bandung 

: Penerbit Alfabeta, 2015), h.43 



38 

 

menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta 

individu tersebut.
74

 

Industri Kreatif adalah industri yang mengandalkan talenta, 

keterampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap 

individu. Unsur utama industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, 

dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui 

penawaran kreasi intelektual.
75

 

b. Sub-sektor Industri Kreatif 

John Howkins adalah orang Amerika Serikat yang pertama 

kali menemukan kehadiran ekonomi kreatif ini. Dalam bukunya 

yang berjudul “The Creative Economy, How People Make Money 

From Ideas”, ada 15 point yang diusulkan sebagai kategori industri 

yang masuk dalam ekonomi kreatif, yaitu; 1) Periklanan, 2) 

Arsitektur, 3) Seni rupa, 4) Kerajinan atau kria, 5) Desain, 6) 

Fashion, 7) Film, 8) Musik, 9) Seni Pertunjukan, 10) Penerbitan, 

11) Riset dan pengembangan, 12) Piranti lunak, 13) Mainan dan 

Permainan, 14) Televisi dan radio, 15) Permainan video.
76

 

Tentunya di setiap negara memiliki indikator yang tidak 

sama seperti diusulkan oleh John Hawkins. Sementara untuk di 

Indonesia, Indikator industri kreatif ada 15 sub-sektor, yaitu 1) 

Periklanan, 2) Arsitektur, 3) Pasar barang seni, 4) Kerajinan, 5) 
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Desain, 6) Fashion, 7) Video, Film dan Fotografi, 8) Permainan 

Interaktif), 9) Musik, 10) Seni pertunjukan, 11) Penerbitan dan 

Percetakan, 12) Layanan Komputer dan Piranti Lunak, 13) Televisi 

dan Radio, 14) Riset dan Pengembangan, 15) Kuliner.
77

 

Sub-sektor yang merupakan industri kreativitas Indonesia 

berdasarkan pemetaan industri kreatif adalah: 

1. Periklanan : kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan 

(komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), 

yang meliputi proses, kreasi, produksi dan distribusi dari iklan 

yang dihasilkan, misalnya : riset pasar, perencanaan, komunikasi 

iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi 

kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak (surat 

kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan 

berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, 

edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan delivery 

advertising material atau samples, serta penyewaan kolom untuk 

iklan. 

2. Arsitektur : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain 

bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan 

warisan, pengawasan kontruksi baik secara menyeluruh dari 

level makro (town planning, urban design, landscape 
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architecture) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, 

misalnya arsitektur taman, desain interior). 

3. Pasar Barang Seni : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki 

nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar 

swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, 

kerajinan, automobile, film, seni rupa dan lukisan. 

4. Kerajinan : kegiatan kreatif yang berkaitan kreasi, produksi dan 

distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin 

yang berawal dari desain awal sampai dengan proses 

penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan 

yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit 

rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu,  

besi) kayu, kaca, poselen, kain, marmer, tanah liat dan kapur. 

Produk kerajian pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah 

yang relatif kecil (bukan produksi massal). 

5. Desain : kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain 

grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi 

identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi 

kemasan dan jasa pengepakan. 

6. Fashion : kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain 

pakaian, desain alas kaki dan aksesoris mode lainnya. 
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7. Video, Film dan Fotografi : kegiatan kreatif yang terkait dengan 

kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi 

rekaman video dan film. 

8. Permainan Interaktif : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video 

yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. 

9. Musik : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau 

komposisi, pertunjukan, reproduksi dan distribusi dari rekaman 

suara. 

10. Seni Pertunjukan : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha 

pengembangan konten, produksi pertunjukan. 

11.  Penerbitan dan Percetakan : kegiatan kreatif yang terkait dengan 

penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran majalah, 

tabloid, dan konten digital serta kgiatan kantor berita dan pencari 

berita. 

12. Layanan Komputer dan Piranti Lunak : kegiatan kreatif yang 

terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa 

layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, 

pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisi 

sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti 

lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk 

perawatannya. 
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13. Televisi dan Radio : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti 

games, kuis, reality show, infotaiment dan lainnya), penyiaran 

dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan 

station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi. 

14. Riset dan Pengembangan : kegiatan kreatif yang terkait dengan 

usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi 

dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan 

produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat 

baru, metode baru dan teknologi baru yang dapat memenuhi 

kebutuhan pasar; termasuk yang berkaitan dengan humaniora 

seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra dan seni 

serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen. 

15.  Kuliner : kegiatan kreatif ini termasuk baru, ke depan 

direncanakan untuk dimasukan ke dalam sektor industri kreatif 

dengan melakukan sebuah studi terhadap pemetaan produk 

makanan olahan khas Indonesia yang dapat ditingkatkan daya 

saingnya di pasar ritel dan pasar internasional.
78

 

c. Industri Kreatif dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Usaha industri adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat 

dihormati dalam Islam. Namun, dalam berindustri seorang muslim 

harus menempati aturan-aturan Islam agar tidak menyimpang dari 
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tujuan Islam. Lima prinsip seorang muslim dalam aktifitas 

ekonominya, yaitu : tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyah, istikhlaf, 

tazkiyatu l nafs dan al-falah.
79

  

Sedangkan, kreativitas merupakan proses alamiah dari manusia 

untuk menghasilkan suatu hal yang baru menggunakan akal 

fikirannya. Agama Islam mendorong manusia berfikir dan bertindak 

kreatif. Allah SWT selalu mendorong manusia untuk berfikir.  

Ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang perintah kreativitas 

secara tersirat terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219. 

Allah berfirman :  

                     

 

Artinya : “Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

           kepadamu supaya kamu  berfikir.”  

          (Q.S : Al-Baqarah : 219)
80

 

 

Kreativitasan manusia didukung dan didorong oleh agama agar 

kehidupan manusia menjadi lebih baik. Agama memberikan 

kelapangan pada manusia untuk berkreasi dengan akal pikirannya 

dan dengan hati nuraninya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan 

hidup yang dialaminya. Dalam agama Islam dikatakan bahwa Tuhan 
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hanya akan mengubah nasib manusia, jika manusia melakukan usaha 

untuk memperbaikinya.
81

  

Tujuan industri kreatif berbasis syariah yaitu akan tercipta 

para pengusaha muslim yaitu pelaku UMKM yang kreatif yang 

menjalankan sistem ekonomi, perdagangan sesuai prinsip syariah 

yang yang berkeadilan dengan tujuan maslahat umat bersama.
82

 

Ekonomi Islam  sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk 

mensejahterakan masyarakat melalui distribusi sumberdaya yang 

terbatas, mengatur manusia mengelola sumberdaya dengan koridor 

yang telah ditentukan oleh islam.
83

 

5. Hubungan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan 

Pertumbuhan UMKM 

 Hubungan Pemerintah dengan Pertumbuhan UMKM, karena 

Pemerintah memiliki peran dalam menumbuhan UMKM sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Pasal 7 No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM 

yang isinya : Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim 

Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

yang meliputi aspek, a) Pendanaan; b) Sarana dan prasarana; c) Informasi 

usaha; d) Kemitraan; e) Perizinan usaha; f) Kesempatan berusaha; g) 

Promosi dagang; dan h) Dukungan kelembagaan. 
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B. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian terdahulu adalah hal yang sangat 

berguna dan bermanfaat. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Peneliti terdahulu dapat berfungsi 

sebagai bahan acuan penelitian sekarang atau yang akan dilakukan, karena 

penelitian terdahulu dapat mempermudah peneliti selanjutnya. Berdasarkan 

penelurusan peneliti tentang skripsi yang lebih dulu ada, penulis hanya 

sedikit menemukan skripsi yang berkaitan dengan judul “Pengaruh 

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan  Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Menurut 

Persepektif Ekonomi Islam” Berikut adalah penelitian yang masih 

berkaitan atau membahas mengenai judul tersebut :  

1. Adasiha Arwan, Mukhammad Kholid Mawardi dan Aniesa Samira 

Bafadhal dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap 

Tingkat Kewirausahaan di Indonesia” (Studi pada Program Kredit Usaha 

Rakyat Periode 2008-2014). Hasil penelitian menunjukan bahwa program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai wujud kebijakan pemerintah 

berpengaruh positif dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kewirausahaan di Indonesia.
84

 

Persamaan yang dilakukan penelitian ini adalah terdapat variabel 

pengaruh kebijakan pemerintah serta metode yang dilakukan sama-sama 
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menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan, perbedaannya adalah 

variabel tingkat kewirausahaan serta tempat yang dijadikan penelitian 

2. Amin Purnawan dan Siti Ummu dengan judul “Kebijakan Pajak Daerah 

Berbasis Keadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) di Jawa Tengah” Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa melalui kebijakan pajak dapat mengatur perekonomian dan 

kesejahteraan rakyat. Desain tax policy daerah melalui integrasi antara 

pajak, aspek keadilan beban pajak dan upaya mendorong pertumbuhan 

UKM, yaitu melalui peningkatan presentase dana hasil pemungutan pajak 

yang dialokasikan untuk membantu pertumbuhan UKM melalui 

pelatihan, bantuan modal, pendampingan, kemitraan, pemasaran dan 

sebagainya.  

Persamaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah konsep 

kebijakan dan pertumbuhan UKM, Sedangkan perbedaannya kebijakan 

pajak daerah berbasis keadilan tidak ada dalam penelitian penulis, tidak 

adanya industri kreatif pada penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan dan daerah yang dijadikan penelitian berbeda. 

3. Deni Sunaryo dengan judul “Pengaruh Penjaminan Kredit Daerah dan 

Bankable terhadap Pertumbuhan UMKM di Provinsi Banten (yang 

terdaftar di PT. Jamkrida Banten Periode 2015-2018)”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa secara parsial variabel Penjaminan Kredit Daerah 

berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Pertumbuhan  UMKM  

dengan  arah negatif. Sedangkan, variabel Bankable  Kredit UMKM 
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berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan UMKM dengan 

arah positif. Secara simultan variabel Penjaminan Kredit  Daerah dan 

variabel Bankable berpengaruh signifikan  terhadap  variabel 

Pertumbuhan UMKM.
85

 

Persamaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah variabel 

pertumbuhan UMKM dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-

sama menggunakan metode kuantitatif sedangkan perbedaanya adalah 

pengaruh penjaminan kredit daerah dan bankle, serta daerah yang 

dijadikan penelitian. 

4. Abdul Halim dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan UMKM tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana perkembangan 

pendapatan UMKM yang meningkat saat itu yaitu UMKM yang sudah 

ada atau yang sudah lama bergerak didalamnya dan adapun UMKM yang 

baru namun belum berpengaruh terhadap kontribusi pertumbuhan 

ekonomi ekonomi di Kabupaten Mamuju.
86

 

Persamaan yang dilakukan penelitian ini adalah adanya variabel 

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta metode yang 

dilakukan sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan, 
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perbedaannya adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan tempat 

penelitian. 

5. Hanuna Shafariah, Edison dan Rio Mattajjang dengan judul “Hubungan 

Orientasi kewirausahaan dengan Pertumbuhan UMKM : Peran Aspek 

Permodalan dan Pemerintah sebagai Moderator”. Hasil penelitian 

menunjukan orientasi kewirausahaan memiliki hubungan positif dan 

signifikan dengan pertumbuhan UMKM, namun peran faktor permodalan 

dan dukungan pemerintahan sebagai moderator tidak terdukung. 

Pemerintah dan lembaga keuangan perlu meningkatkan perannya untuk 

mendorong pertumbuhan UMKM dari sisi penyediaan informasi, akses 

pasar, permodalan dan pelatihan sehingga dapat dijadikan acuan sebagai 

penentuan strategi pengembangan UMKM di masa depan.
87

 

Persamaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah konsep 

pertumbuhan UMKM dan metode yang digunakan sama-sama 

menggunakan metode kuantitatif, sedangkan perbedaanya variabel 

orientasi kewirausahaan tidak digunakan penulis dan daerah yang 

dijadikan penelitian berbeda. 

6. Reni Endang Sulastri dan Nova Dilastri dengan judul “Peran Pemerintah 

dan Akademisi dalam memajukan Industri Kreatif kasus pada Sulaman di 

kota Pariaman”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Usaha 

kerajinan Sulaman di Kota Pariaman adalah usaha yang sudah turun 

menurun dengan mempunyai pola dan desain yang khas. Namun, 
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persoalannya adalah jumlah usaha ini dari tahun ke tahun mengalami 

penurunan dengan banyak alasan dan permasalahan yang timbul. Peran 

Pemerintah selama ini banyak dilakukan untuk perajin dan pengusaha 

tetapi pengajin dan pengusaha yang sangat sulit ingin merubah diri 

menjadi kendala pemerintah di dalam meningkatkan kualitas usaha ini.
88

 

Persamaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah konsep 

Variabel Pemerintah dan Variabel Industri Kreatif. Sedangkan, 

perbedaanya variabel Peran Akademisi tidak digunakan penulis, metode 

penelitian yang digunakan serta daerah yang dijadikan penelitian berbeda. 

7. Amin Dwi Ananda dan Dwi Susilowati dengan judul “Pengembangan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di 

Kota Malang”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kota Malang 

sudah memiliki banyak potensi di 15 sektor industri kreatif, dari semua 

sektor tersebut tiap sektor memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang berbeda. Selain itu, banyak permasalahan di tiap sektor 

seperti permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pada sektor 

kuliner, kerajinan, fashion, dan permainan interaktif. Pada faktor 

Kelembagaan, seperti pada sektor kuliner, musik, pada faktor 

Infrastruktur dan teknologi seperti pada sektor kerajinan, permainan 

interaktif dan faktor pemasaran seperti sektor kuliner, kerajinan, fashion, 
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musik maka perlu adanya sinergi untuk bekerjasama antara semua sektor 

industri kreatif baik dengan pemerintah maupun dengan swasta.
89

 

Persamaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah konsep 

Variabel Industri Kreatif. Sedangkan, perbedaanya konsep 

pengembangan tidak digunakan penulis, metode penelitian dan daerah 

yang dijadikan penelitian berbeda. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara 

teoritis antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan 

hubungan antar variabel independen dan dependen.
90

 

Variabel bebas (Independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(Terikat). Sedangkan Variabel terikat (Dependen) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
91

 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

kuantitatif (fakta  yang representasikan dalam bentuk angka). Yang berfungsi 
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sebagai variabel bebas (independen) adalah variabel Kebijakan Pemerintah 

Daerah. Sedangkan variabel terikat (dependen) adalah Pertumbuhan UMKM. 

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

   Gambar 1 

      Kerangka Berfikir 

 

Keterangan : 

 

Variabel Independen (X) 

X : Kebijakan Pemerintah Daerah 

Variabel Dependen (Y) 

Y : Pertumbuhan UMKM 

Tabel 3 

Tabel Kerangka Befikir 

Variabel/Indikator Sumber 

Kebijakan Pemerintah Daerah 

 Pelatihan 

 Peraturan Pemerintah 

 Permodalan 

 Pemasaran 

 Penyuluhan 

Dr. Sonang Sitohang, MM, “Pengaruh 

Kebijakan Pembinaan Pemerintah 

terhadap Kinerja dan Struktur Usaha 

Sub Sektor Industri Kecil Penggerak 

Ekonomi Daerah di Provinsi Sumatera 

Utara”, Jurnal Ekonomi, Vol. 10  No.1 

(Maret 2006), h. 140. 

Kebijakan Pemerintah 

Daerah (X) 

 Pelatihan 

 Peraturan Pemerintah 

 Permodalan 

 Pemasaran 

 Penyuluhan 

Pertumbuhan UMKM (Y) 

 Penjualan 

 Profitabilitas 

 Tenaga kerja 

 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

    Kesatuan / Tauhid 

    Keadilan  

    Kebebasan 

    Keseimbangan 

    Khilafah (Pemimpin) 
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Pertumbuhan UMKM  

 Penjualan 

 Profitabilitas 

 Tenaga kerja 

Hanuna Shafariah, Edison dan Rio 

Mattajang “Hubungan Orientasi 

kewirausahaan dengan Pertumbuhan 

UMKM : Peran Aspek Permodalan dan 

Pemerintah sebagai Moderator”,  Jurnal 

Riset Manajemen dan Bisnis, Vol. 1 

No.1 (Juni 2016), h. 65 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Kesatuan / Tauhid 

 Keadilan 

 Kebebasan 

 Keseimbangan 

 Khilafah (Pemimpin) 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan 

Ekonomi Islam (P3EI) Universitas islam 

indonesia atas kerja sama dengan Bank 

Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta : PT. 

RajaGrafindo, 2013), h.61- 69 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik.
92

  

Secara statistik, hipotesis dibedakan menjadi hipotesis nol (H0) dan 

Hipotesis alternatif (H1). Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan 

tidak adanya hubungan atau perbedaan antara variabel satu dan variabel 

lainnya. Sedangkan, variabel alternatif adalah hipotesis yang menyatakan 

adanya hubungan atau perbedaan antar satu variabel dengan variabel 

lainnya.
93
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Berdasarkan hubungan variabel kebijakan pemerintah daerah (X) 

dengan variabel pertumbuhan UMKM (Y) maka : 

 (H1) : Kebijakan Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan UMKM 

berbasis Industri Kreatif. 

(H0) : Kebijakan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan  

UMKM berbasis Indusri Kreatif. 
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