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ABSTRAK 

ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO 

KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM 

(Studi Kasus Pada UMKM di Sekitar Area Exit Gerbang Tol 

Terbanggi Besar dan Exit Gerbang Tol Kota Baru Provinsi Lampung) 

Oleh: 

Zusa Misback Kolbi 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang terjadi 

dalam jangka panjang. Pembangunan bukanlah sesuatu yang terjadi 

dalam sekejap, akan tetapi melalui suatu proses yang 

berkesinambungan. Perubahan perubahan yang terjadi akibat 

pembangunan tidak saja secara fisik tetapi juga akan membawa 

perubahan di bidang Sosial, Ekonomi dan Politik. Selain itu, 

pembangunan jalan yang kini telah ada akan mempengaruhi terhadap 

pertumbuhan usaha ekonomi rakyat, khususnya pembangunan 

Infrastruktur Publik berupa pembangunan jalan tol memberikan ruang 

untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bermunculan dan 

berkembang. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana 

dampak pembangunan infrastruktur publik terhadap perkembangan 

usaha mikro kecil menengah (umkm) di sekitar area exit gerbang tol 

terbanggi besar dan exit gerbang tol kota baru Provinsi Lampung, 

bagaimana dampak pembangunan infrastruktur publik terhadap 

perkembangan usaha mikro kecil menengah (umkm) di sekitar area 

exit gerbang tol terbanggi besar dan exit gerbang tol kota baru 

Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan 

dampak dari pembangunan infrastruktur publik terhadap 

perkembangan usaha mikro kecil menengah (umkm) di sekitar area 

exit gerbang tol terbanggi besar dan gerbang exit tol kota baru 

Provinsi Lampung, Untuk mengetahui kondisi perkembangan usaha 

mikro kecil dan menengah (umkm) setelah adanya pembangunan 

infrastruktur publik di sekitar area exit gerbang tol terbanggi besar dan 

gerbang exit tol kota baru Provinsi Lampung dalam perspektif 

ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

kualitatif, data dan informasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini 

adalah data primer dan sekunder, data primer di dapat dari wawancara 

dengan para pemilik usaha mikro, kecil, menengah (umkm) yang 

berada di sekitar area exit gerbang tol terbanggi besar dan exit 

gerbang tol kota baru Provinsi Lampung, pendekatan analisis ini 

bersifat deskriptif. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan 

infrastruktur publik (jalan tol) telah memberikan kontribusi jangka 

panjang yaitu trickle down effect (tetesan ke bawah) dan multiple 

down effect (efek berganda) terhadap perekonomian yang berada di 

sekitar pembangunan tersebut. dampak pembangunan infratsruktur 

publik (jalan tol) terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, 

menengah di dua lokasi yang menjadi objek penelitian mengalami 

hasil yang berbeda yaitu positif dan negatif. Dampak negatif  yang 

diperoleh dalam satu lokasi objek penelitian adalah omzet penjualan 

usaha, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan 

mengalami penurunan signifikan. Sedangkan dampak positif yang 

diperoleh dalam satu lokasi objek penelitian lainnya menunjukkan 

adanya kestabilan dan cenderung berkembang pada omzet penjualan 

usaha, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan. 

Kegiatan usaha masyarakat yang berada di sekitar area exit gerbang 

tol terbanggi besar Kecamatan Terbanggi Besar dan area exit gerbang 

tol kota baru Kecamatan Sukarame telah sesuai dengan teori ekonomi 

Islam. Dilihat dari masyarakat yang berusaha mengembangkan 

usahanya dengan cara yang baik dengan jujur sehingga apa yang 

diupayakan menghasilkan kebermanfaatan di dalam internal usaha itu 

sendiri. 

Kata kunci: Dampak Pembangunan Infrastruktur Publik, Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM). 
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MOTTO 

 َۚ َ َمتت لَِغد ٖۖ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ ا قَدذ ٞس مذ َنُظرت َنفت َ َوۡلت ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 َ َملُوَن  إِنذ ٱَّللذ ُۢ بَِما َتعت ١٨َخبُِي  

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada 

Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.1 

(Q.S. Al-Hasyr:18) 

  

                                                             
1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Perkata, 

(Bandung: Semesta Al-Qur’an), 2013, h. 448. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebuah judul merupakan instrument penting sebelum 

seorang penulis ingin melakukan penelitian dalam sebuah 

kaarya tulis ilmiah. Judul merupakan gambaran utama pada 

suatu penelitian karya ilmiah, sehingga penegasan judul perlu 

disampaikan agar tidak menimbulkan kekeliruan bagi 

pembaca. Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih 

lanjut maka terlebih dahulu akan dipaparkan dan dijelaskan 

istilah-istilah dalam skripsi ini untuk memudahkan dan 

memahaminya. Oleh karena itu, agar dapat memudahkan 

dalam memahami diperlukan adanya pembatasan terhadap arti 

kalimat dalam penelitian ini. Dengan penegasan tersebut 

diharapkan dapat memudahkan dalam memahami dan 

terhindar dari kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan, adapun langkah lain ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan 

yang akan dibahas. Adapun penelitian ini berjudul 

“ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR PUBLIK TERHADAP 

PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL 

MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM” (Studi Kasus Pada UMKM di 

Sekitar Area Exit Gerbang Tol Terbanggi Besar dan Exit 

Gerbang Tol Kota Baru Provinsi Lampung). Maka terlebih 

dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah penting dalam judul 

tersebut: 

Istilah-istilah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis 

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 
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antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan.
1
  

2. Dampak 

Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat.
2
  

3. Pembangunan 

Pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang 

lebih baik. Ada pertambahan nilai (value) dan guna (utility) 

dari obyek pembangunan.
3
  

4. Infrasturktur Publik 

Infrastruktur dapat diartikan segala sesuatu yang merupakan 

penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, proyek, dsb); sarana dan prasarana umum. 

Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti 

rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya.
4
  

5. Perkembangan 

Perkembangan dapat diartikan serangkaian perubahan 

progresif yang terjadi karena adanya proses kematangan dan 

belajar. Perkembangan bukan sekedar penambahan tinggi 

badan seseorang, melainkan suatu proses integrase dari 

organisasi atau struktur dan fungsi tingkah laku yang komplek 

dari individu yang bersangkutan.
5
 

6. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Menurut Tambunan  UMKM adalah unit usaha produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau 

badan usaha di semua sektor ekonomi.
6
  

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h 60. 
2 Mahfan, Kamus Lengkap Bahasa & Sastra Indonesia (Jakarta : Sandro 

Jaya, 2005), h. 145. 
3 Muhammad Hasan, Muhammad Azis, Pembangunan Ekonomi dan 

Pemberdayaan Masyarakat, edisi II, cetakan I. Makassar: CV Nurlina dan Pustaka 

Taman Ilmu, 2018. h. 4. 
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 554. 
5 Sri Suryantini, “Pengertian Perkembangan”. (Artikel Ilmiah, 26 Mei 

2011), h. 1. 
6 Januardin Manuallang, Hottua Samosir, Analisis Dampak Pembangunan 

Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi Terhadap Kegiatan Jajanan Usaha Mikro Kecil Dan 
Menengah Di Pasar Bengkel, Jurnal Bisnis Terapan, Vol. 03 No. 02 (Desember 2019) 



 

 
3 

7. Perspektif Ekonomi Islam 

Perspektif ekonomi Islam adalah cara melihat dan sudut 

pandang yang digunakan dengan sudut pandang ekonomi 

Islam yaitu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang 

diatur oleh agama Islam yang sumbernya dari nash Al-Qur’an 

dan Al-Hadits.
7
 Ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan dan 

aplikasi dari ajaran dan aturan Syariah yang mencegah 

ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya 

material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan 

untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan 

masyarakat.
8
  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas 

kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini 

adalah penelitian untuk mengetahui dampak pembangunan 

infrastruktur publik terhadap perkembangan usaha mikrp kecil 

menengah (umkm) menurut perspektif ekonomi islam.  

B. Alasan Memilih Judul  

1. Alasan Objektif 

Seperti yang telah diketahui, pembangunan adalah 

suatu usaha yang terencana dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam 

proses pembangunan pasti akan menimbulkan dampak. Baik 

dari dampak yang positif dan dampak yang negatif. Dalam hal 

ini, akan memberikan dampak konkrit yang terjadi pasca 

pembangunan infrastruktur publik. Dengan adanya 

pembangunan infrastruktur publik, maka penulis ingin 

mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap 

perkembangan usaha mikro kecil menengah (umkm) yang ada 

di sekitar area exit gerbang tol terbanggi besar dan exit 

gerbang tol kota baru.  

                                                             
7 Suhardi, Lubis K, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 

36. 
8 Hasanuzzaman, “Definition of Islamic Economic”. Jurnal of Research in 

Islamic Economic, Vol. 1 No. 2, 1984 dikutip oleh Rozalinda. “Ekonomi Islam Teori 

dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 
h. 3. 
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2. Alasan Subjektif 

Seluruh permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, 

adalah spesialisasi dari fokus studi yang penulis pelajari pada 

jurusan Ekonomi Syariah. Serta referensi-referensi yang 

mendukung sehingga dapat mempermudah penelitian dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

C. Latar  Belakang 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang 

terjadi dalam jangka panjang. Pembangunan bukanlah sesuatu 

yang terjadi dalam sekejap, akan tetapi melalui suatu proses 

yang berkesinambungan. Perubahan perubahan yang terjadi 

akibat pembangunan tidak saja secara fisik tetapi juga akan 

membawa perubahan di bidang Sosial, Ekonomi dan Politik.
9
 

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang 

meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam 

sikap hidup masyarakat dan perubahaan dalam 

kelembagaan.
10

 

Problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara 

adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal dan 

bagaimana cara merealisasikannya. Penelusuran formula ideal 

dan strategi perubahan masyarakat ini dapat disebut sebagai 

pembangunan. Beban ini secara formal diamanatkan kepada 

negara melalui pemerintahan yang ada didalamnya, sehingga 

dalam kurun masa tertentu, pemerintahan suatu negara 

bertugas melakukan pembangunan pada seluruh warga negara 

tersebut menuju kondisi yang lebih baik.
11

 

Sebagian pembahasan mengenai pembangunan 

ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun analitis yang 

                                                             
9 Muhammad Hasan, Muhammad Azis, Pembangunan Ekonomi dan 

Pemberdayaan Masyarakat, edisi II, cetakan I. Makassar: CV Nurlina dan Pustaka 

Taman Ilmu, 2018. h. 18. 
10 Muklis Imam, Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan 

Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis, Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 3,Tahun 2009, h. 

191. 
11 Muhammad Hasan, Muhammad Azis, Pembangunan Ekonomi dan 

Pemberdayaan Masyarakat, edisi II, cetakan I. Makassar: CV Nurlina dan Pustaka 
Taman Ilmu, 2018. h. 2. 
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mempunyai tujuan pembangunan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada 

penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan 

keadilan sosial, politik dan pembangunan masyarakat.
12

 

Manfaat pembangunan bagi suatu negara haruslah dirasakan 

oleh seluruh masyarakat. Artinya, bahwa pembangunan tidak 

hanya untuk segelintir orang saja atau kelompok tertentu, 

tetapi harus dapat dinikmati oleh suluruh lapisan 

masyarakat.
13

 

Pembangunan ekonomi dalam kacamata Islam adalah 

sebagai bentuk pertumbuhan kematangan manusia, dimana 

kemajuan materi yang ada pada saat ini tidak bisa dihindari 

dan hal itu harus ditunjang dengan adanya kekuatan 

kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti 

diprioritaskan seperti: pertumbuhan diiringi dengan tenaga 

kerja yang dapat diandalkan dan terampil dibidangnya, akan 

menjadi suatu kualitas sendiri yang mempunyai hasil 

pekerjaan yang bermutu, stabilitas ekonomi, keadilan, 

distributif dan kepedulian terhadap alam.
14

 

Islam memandang bahwa orientasi pembangunan 

tidak hanya pembangunan secara material saja yang penting, 

tetapi ada aspek spiritual dan aspek moral juga sangat penting. 

Karena pembangunan dalam islam sifatnya tidak hanya 

berorientasi pada duniawi tetapi lebih dari itu, yaitu dunia dan 

akhirat. Tujuan pembangunan ekonomi dalam islam secara 

umum adalah agar terpenuhinya dan terpelihara maqashid 

syari‟ah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sehingga 

tercapailah sebuah kesejahteraan (falah) baik di dunia maupun 

                                                             
12 Lincolin Arsyad, “Ekonomi Pembangunan Edisi 5” (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2015). h. 31. 
13 Muhammad Hasan, Muhammad Azis, Pembangunan Ekonomi dan 

Pemberdayaan Masyarakat, edisi II, cetakan I. Makassar: CV Nurlina dan Pustaka 

Taman Ilmu, 2018. h. 18. 
14 Almizan, Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam : 

Jurnal Kajian Ekonomi Islam (Padang : Maqdis, 2016), h. 219. 
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di akhirat.
15

 Untuk mewujudkan kesejahteraan (falah) dalam 

kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip 

keadilan dalam kehidupan ekonomi.
16

 

Selanjutnya dalam mewujudkan pembangunan yang 

diinginkan maka harus ada usaha dalam mewujudkannya, 

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu bekerja dan 

berperilaku produktif. Karena pada dasarnya telah diberikan 

kelebihan yang paling berharga yaitu fikiran/akal 

(intelektual).17
 Sesuai dalam Al-Qur’an pada surah Al-Hasyr 

ayat 18 dan surah Asy-Syarh ayat 7:  

 َ َاْ ٱّللذ ُق َاْ ٱتذ ِيَو َءاَنُي ا ٱَّلذ ٍَ حُّ
َ
أ َاْ َيَٰٓ ُق َنغر َِٖ تٱت َوٱتذ ا مَتذ َا نذ َيُنفر َجمر  َوُظر

َهلََُن   ُۢ ةَِها َتعر َ َختُِي َۚ إِنذ ٱّللذ َ ١٨ٱّللذ  

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! 

Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
18

 (Al-

Hasyr/59:18)  

َغ َفٱىَصبر    ٧فَإَِذا َففَغر

                                                             
15 Rifyal Zuhdi Gultom, Annisa Qadarusman Tini, “Pembangunan 

Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial”. Jurnal Ilmiah Ekonomi 

Islam, Vol. 6 No 2 (2020). 
16 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas 

Ekonomi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 3. 
17 Adiwarman A. Karim , Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h.39. 
18 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Terjemah Perkata, 

(Bandung: Semesta Al-Qur’an), 2013, h. 448. 
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Artinya: Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 

lain).
19

 (Asy-Syarh/94:7) 

Pada ayat diatas terdapat dua tafsiran, dalam Surat Al-

Hasyr ayat 18 menurut Tafsir Jalalain menerangkan bahwa 

seruan untuk orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah 

kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.
20

 Menurut Taisir al-Karim ar-

Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan menjelaskan tafsiran 

Surat Asy-Syarh ayat 7 apabila kau telah usai mengerjakan 

urusanmu dan tidak tersisa sesuatu apapun yang memberatkan 

di hatimu, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dan 

doa.
21

  

Menurut Quraish Shihab dalam keterangan Tafsir Al-

Misbah nya menjelaskan tafsiran surat Al-Hasyr ayat 18 

berbicara mengenai perencanaan, dirinya mengatakan bahwa 

kata “waltangdzur nafsumma qoddamat lighod” memiliki arti 

bahwa manusia harus memikirkan terhadap dirinya dan 

merencanakan dari segala apa yang menyertai perbuatan 

selama hidupnya, sehingga ia akan memperoleh kenikmatan 

dalam kehidupan ini.
22

 Sedangkan tafsiran surat As-Syarh 

ayat 7 dirinya menyatakan bahwa kata “faraghta” berasal dari 

kata “faragha” yang berarti kosong setelah sebelumnya 

penuh, baik secara material maupun immaterial. Melalui ayat 

ini, Islam memberikan motivasi untuk senantiasa mengisi 

hari-harinya dengan kesibukan yang baik dan apabila berakhir 

                                                             
19 Ibid. h. 596. 
20 Al-Imam Jalaluddin Muhammad, Tafsir Jalalain, terjemahan Najib 

Junaidi (Surabaya: PT eLBA FITRAH MANDIRI, 2015), h. 643. 
21 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur‟an, terjemahan 

Muhammad Iqbal, et. al. (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 552. 
22 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 

130. 
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suatu pekerjaan maka segeralah mulai pekerjaan yang lain 

agar waktu tak berlalu sia-sia.
23

  

Telah jelas dari keterangan diatas bahwa Allah SWT 

memperingatkan siapapun terutama orang yang beriman 

bahwasannya urusan pekerjaan dan usaha yang diperbuatnya 

haruslah direncanakan dengan matang, maka hendaknya 

setiap diri seseorang dapat memperhatikan dan 

mempersiapkan dengan sungguh-sungguh tidak hanya untuk 

hari ini saja melainkan untuk hari esok ataupun kedepannya 

agar apa yang diusahakan dapat terwujud.   

Pembangunan adalah suatu bentuk usaha yang 

dilakukan oleh manusia agar mencapai tujuan tujuan-tujuan 

yang telah direncanakan. Apabila pembangunan dikelola 

dengan baik secara tepat tentunya akan memberikan dampak 

yang positif. Pembangunan infrastruktur publik bertujuan 

sebagai layanan dan fasilitas untuk masyarakat luas, 

pembangunan ini diperlukan agar perekonomian berfungsi 

dengan baik. Pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia 

berperan sangat krusial pentingnya terutama bagi daerah-

daerah yang masih belum maju, dengan adanya infrastruktur 

jalan yang dibangun bertujuan untuk memudahkan jalannya 

perekonomian bagi suatu daerah, dari adanya pembangunan 

infrastruktur publik berupa jalan tol sangat dibutuhkan untuk 

memudahkan dan memperlancar jaringan jalan dalam 

melayani lalu lintas pendistribusian barang dan jasa. 

Jalan tol yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 2 Tentang Jalan Tol 

menjelaskan bahwa jalan tol adalah jalanan umum yang 

merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan 

nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
24

 

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dinilai dapat 

memberikan dampak besar terhadap struktur ekonomi daerah. 

                                                             
23 Ibid. 
24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol Pasal 1 ayat 2. 
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Dalam konteks pembangunan jalan tol, dampak yang 

ditimbulkan merupakan dampak berganda terhadap sektor dan 

berbagai kalangan (pihak yang berkepentingan) termasuk 

masyarakat sekitarnya. Dampak tersebut berupa dampak 

terhadap output, dampak terhadap nilai PDRB, dampak upah 

terhadap upah atas gaji dan dampak pajak yang semuanya 

bernilai ekonomis.  

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera memang 

akan memiliki implikasi bagi sejumlah pihak, baik pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, investor asing, investor domestik, 

para pekerja, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal, 

dan masyarakat setempat yang daerahnya menjadi lokasi 

pembangunan jalan tol. Dengan adanya mobilisasi 

transportasi dari berbagai daerah yang melewati jalan tol dan 

kemudian akan keluar  melalui pintu exit tol, daerah yang 

menjadi gerbang utama keluar masuk transportasi melalui 

gerbang tol ini langsung berimpilkasi di sektor perekonomian. 

Hal ini yang tentunya menjadikan harapan besar, baik dari 

pemerintah daerah maupun masyarakat setempat dengan 

ekspetasi bahwa pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera 

dapat menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong 

pertumbuhan ataupun perkembangan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) yang ada di daerah. 

Sektor Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) juga 

memiliki peranan yang dominan dalam perekonomian 

Indonesia. Pada tahun 1998 ketika badai krisis moneter 

melanda Indonesia, usaha berskala kecil dan menengah yang 

reraltif mampu bertahan dibandingkan dengan perusahan-

perusahaan besar. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% 

dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau 

sebanyak 65,46 juta unit usaha UMKM di tahun 2019. Hal ini 

yang membuktikan bahwa sektor UMKM adalah sektor utama 

dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang apabila 

kemudian konsisten dikembangkan berpotensi dapat 

mengurangi pengangguran karena jumlah unit usaha UMKM 

mencapai 65.465.497 unit atau 99 persen dari total usaha. 
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Data statistik dari Kementerian Koperasi Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia mencatat 

bahwa perkembangan jumlah UMKM di periode 2017-2018 

ada peningkatan sebesar 2,02 persen, yaitu berjumlah  

64.194.057 unit di tahun 2018 dari sebelumnya yang 

berjumlah 62.928.617 unit di tahun 2017. Sedangkan pada 

periode 2018-2019 ada peningkatan sebesar 1,98 persen, yaitu 

berjumlah 64.194.057 unit di tahun 2018 kemudian pada 

tahun 2019 berjumlah 65.465.497 unit. UMKM merupakan 

pelaku usaha terbesar dengan angka presentasi mencapai 

99,99 persen dari total pelaku usaha nasional pada tahun 

2019. 

Tabel. 1.1 

Perkembangan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)  

Tahun 2017-2019 di Indonesia 

INDIKATO

R 

TAHUN 

2017 

TAHUN 

2018 

TAHUN 

2019 

PERKEMBANGAN 

TAHUN 2017-2018 & 

TAHUN 2018-2019 

JUMLAH 

(%) 

JUMLA

H 

(%) 

JUMLA

H 

(%) 

TAHUN 

2017-2018 

(%) 

TAHUN 

2018-2019 

(%) 

Usaha Mikro 

Kecil, dan 
Menengah 

(UMKM) 

62.922.617 
(99,99) 

64.194.05

7 
(99,99) 

65.465.49

7 
(99,99) 

1.271.440 
(2,02) 

1.271.440 
(1,98) 

- Usaha Mikro 

(UMi) 

62.106.900 

(98,70) 

63.350.22

2 

(98,68) 

64.601.35

2 

(98,67) 

1.243.322 

(2,00) 

1.251.130 

(1,97) 

- Usaha Kecil 

(UK) 

757.090 

(1,20) 

783.132 

(1,22) 

798.679 

(1,22) 

26.043 

(3,44) 

15.547 

(1,99) 

- Usaha 

Menengah 

(UM) 

58.627 

(0,09) 

60.702 

(0,09) 

65.465 

(0,10) 

2.075 

(3,54) 

4.763 

(7,85) 

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia 2019 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas bahwa untuk usaha 

mikro lebih banyak jumlahnya dan mengalami perkembangan 

yang naik cukup signifikan bila dibandingkan dengan usaha 

kecil maupun usaha menengah. Perkembangan UMKM Tahun 

2017-2019 dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2017-2018 
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perkembangan usaha mikro sebesar 1.243.322, usaha kecil 

perkembangannya sebesar 26.043, dan usaha menengah 

sebesar 2.075. Sedangkan pada tahun 2018-2019 

perkembangan usaha mikro sebesar 1.251.130, usaha kecil 

perkembangannya sebesar 15.547, dan usaha menengah 

sebesar 4.763. 

Perlu diketahui pada tahun 2020 secara global Negara 

di seluruh dunia mengalami kondisi yang cukup 

mengkhawatrikan dengan adanya wabah penyakit Virus 

Corona (Covid-19) yang menyebar begitu cepat termasuk 

Indonesia pun ikut merasakan wabah penyakit ini. 

Dampaknya sangat luas diberbagai sektor mulai dari sektor 

perekonomian, sosial, pendidikan, dsb. Pandemi Covid-19 

berimbas besar pada kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Indonesia, krisis ekonomi yang 

dialami oleh UMKM pun menjadi ancaman besar bagi 

perekonomian skala nasional karena mengingat UMKM 

merupakan penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga 

kerja terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Data survei 

dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan 

bahwa selama pandemi usaha mengalami penurunan 

penjualan sebesar 94,69%. Berdasarkan skala usaha, 

penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49,01% 

usaha ultra mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil dan 

usaha menengah sebesar 45,83%.
25

  

Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, ditandai 

dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat 

modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung 

berorientasi pada pasar lokal. Sejumlah kajian di beberapa 

negara menunjukkan usaha mikro berperan cukup besar bagi 

pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui 

pencipataan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa 

dengan harga murah serta mengatasi masalah kemiskinan, 

                                                             
25 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia” (On-line), tersedia di: 

http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071 (30 
Juni 2020). 

http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071%20(30
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usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama 

pengembangan ekonomi lokal.
26

 

Menurut data UMKM di Provinsi Lampung pada 

tahun 2016 berjumlah 95.158 unit dan pada tahun 2017 

mengalami peningkatan yang sangat siginifikan dengan 

jumlah 157.922 yang artinya kenaikan ini sebesar 60,25 

persen. 

TABEL 1.2 

PERKEMBANGAN UMKM DI PROVINSI LAMPUNG 

TAHUN 2017 

NO KAB/KOTA 
SEKTOR USAHA JUMLAH 

MIKRO KECIL MENENGAH 

1.  Lampung Barat 5.065 159 4 5.228 

2.  Lampung 

Selatan 

7.943 567 152 8.562 

3.  Lampung 

Tengah 

1.155 0 0 1.155 

4.  Lampung Timur 34.492 6.080 122 40.694 

5.  Lampung Utara 34.492 6.080 122 40.694 

6.  Mesuji 3.029 151 5 3.185 

7.  Pesawaran 1.097 214 58 1.369 

8.  Pesisir Barat 782 29 3 814 

9.  Pringsewu 3.706 770 42 4.518 

10.  Tanggamus 5.773 0 0 5.773 

11.  Tulang Bawang 13.804 239 2 14.045 

12.  Tulang Bawang 

Barat 

1.373 2 0 1.375 

13.  Way Kanan 5.575 70 4 5.649 

                                                             
26 Hastuti, et. al. “Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat 

Pusat Tahun 1997-2003”. Lembaga Penelitian Smeru, Desember 2003, h. 12. 
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14.  Bandar 

Lampung 

1.933 152 40 2.125 

15.  Metro 6.426 907 85 7.418 

Jumlah 101.051 11.356 547 157.922 

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung 

Tabel 1.2 diatas menunjukkan data untuk Kabupaten 

Lampung Timur dan Lampung Utara memiliki jumlah lebih 

banyak unit usaha dalam semua sektor usaha di banding 

Kabupaten/Kota lainnya baik dalam usaha mikro, usaha kecil 

ataupun menengah dengan jumlah 40.694 unit. Sedangkan 

Kota Bandar Lampung memiliki jumlah 2.125 unit dengan 

usaha mikro berjumlah 1.933 unit, usaha kecil berjumlah 152 

unit dan usaha menengah berjumlah 40 unit. Dan untuk 

Kabupaten lampung Tengah memiliki 1.155 unit dengan 

usaha mikro berjumlah 1.155 unit, usaha kecil berjumlah 0 

unit dan usaha menegah berjumlah 0 unit.  

Menurut Bank Indonesia ada tujuh (7) sektor profil 

bisnis usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu : (1) 

Sektor Perdagangan; (2) Sektor Industri Pengolahan; (3) 

Sektor Pertanian; (4) Sektor Perkebunan; (5) Sektor 

Peternakan; (6) Sektor Perikanan; (7) Sektor Jasa.
27

 

Pembangunan Infrastruktur Publik berupa 

pembangunan jalan tol memberikan ruang untuk Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) banyak bermunculan. UMKM 

di area sekitar exit gerbang tol Terbanggi Besar dan area 

sekitar exit gerbang tol Kota Baru yang berkembang pesat 

ialah di sektor perdagangan, sektor industri  pengolahan, dan 

sektor jasa. Yang termasuk kedalam sektor sektor 

perdagangan ialah rumah makan, toko oleh oleh, sektor 

industri pengolahan ialah kerajinan, dan sektor jasa ialah 

penginapan. Masyarakat yang mendirikan usahanya seperti 

bapak Sholeh dengan alasan karena terjadinya pembangunan 

                                                             
27 Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), (Jakarta: 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, September 2015). 
h. 36. 
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infrastruktur publik berupa jalan tol ini harapannya adalah 

usaha yang dimiliki dapat berkembang karena ia beranggapan 

adanya lalu lintas yang ramai akan membuat usaha yang 

dikelola menjadi berkembang.
28

 Adapun UMKM yang berada 

di Kecamatan Terbanggi Besar dan Kecamatan Sukarame 

dapat dilihat dalam tabel yang berada di bawah ini : 

TABEL 1.3 

UMKM DI KECAMATAN TERBANGGI BESAR TAHUN 2019 

NO KEL/DESA JUMLAH UMKM 

1.  Bandar Jaya Timur 644 

2.  Yukum Jaya 169 

3.  Bandar Jaya Barat 437 

4.  Karang Endah 151 

5.  Nambah Dadi 141 

6.  Ono Harjo 126 

7.  Terbanggi Besar 652 

8.  IPS 378 

9.  Poncowati 290 

10.  Adi Jaya 30 

Jumlah 3.018 

Sumber : Data Arsip Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Kecamatan Terbanggi Besar 

TABEL 1.4 

UMKM DI KECAMATAN SUKARAME TAHUN 2019 

NO KEL/DESA JUMLAH UMKM 

1.  Way Dadi Baru 18 

2.  Sukarame 149 

                                                             
28 Wawancara Dengan Bapak Sholeh, Pemilik Unit Usaha Rumah Makan 

Ikan Bakar Alin, 22 Maret 2020, Pukul 13:00 
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3.  Sukarame Baru 15 

4.  Korpri Jaya  7  

5.  Korpri Raya 22 

6.  Way Dadi 187 

Jumlah 398 

Sumber : Data Arsip Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Kecamatan Sukarame 

Pada penelitian ini obyek penelitiannya meliputi 

usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah di sekitar area 

exit gerbang tol Terbanggi Besar dan exit gerbang tol Kota 

Baru Provinsi Lampung. Di sekitar area exit gerbang tol 

Terbanggi Besar arah barat dan terutama arah timur  yaitu 

mengarah ke jalan masuk Kabupaten Lampung Tengah di 

Kecamatan Terbanggi Besar terdapat usaha mikro, usaha kecil 

dan usaha menengah sedangkan untuk sekitar area exit 

gerbang tol Kota Baru ke arah selatan tepatnya jalan masuk ke 

Kota Bandar Lampung di Jalan Ryacudu Kecamatan 

Sukarame terdapat tempat tempat usaha baik usaha mikro, 

usaha kecil dan usaha menengah, baik sebelumnya sudah ada 

terlebih dahulu maupun yang baru muncul dalam kurun waktu 

beberapa tahun terakhir.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, di daerah tersebut 

banyak usaha-usaha mikro dalam sektor perdagangan, pangan 

atau makanan yang siap di konsumsi seperti halnya warung 

makan, toko oleh-oleh dan sebagainya, sektor industri 

pengolahan ialah kerajinan, dan sektor jasa ialah penginapan. 

Dalam memulai dan mengembangkan usahanya, para pelaku 

usaha mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman 

yang telah terjadi dan bahkan dalam kejadian pembangunan 

infrastruktur publik yaitu Jalan Tol Trans Sumatera yang pasti 

mempunyai dampak ekonomi bagi usaha-usaha di sekitaran 

daerah tersebut. 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di 

jelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji dalam penelitian ini dengan judul  ANALISIS 

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK 

TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL 
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MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM” (Studi Kasus Pada UMKM di Sekitar Area Exit 

Gerbang Tol Terbanggi Besar dan Exit Gerbang Tol Kota 

Baru Provinsi Lampung). 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sangat berperan penring dalam 

memandang dan mengarahkan penelitian. Maka untuk 

memperjelas ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini 

dan agar penelitian ini dapat dikerjakan secara terfokus, fokus 

penelitian dan batasan-batasan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang di maksud untuk mengamati dan 

menganalisa pengaruh dari pembangunan infrastruktur 

publik yaitu setelah (pasca ) pembangunan jalan tol trans 

sumatera terhadap perkembangan usaha mikro kecil 

menengah di sekitar area exit gerbang tol terbanggi besar 

dan exit gerbang tol kota baru Provinsi Lampung. 

2. Responden pada penelitian ini adalah para pelaku-pelaku 

usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) di sekitar area 

exit gerbang tol terbanggi besar dan exit gerbang tol kota 

baru. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pemaparan yang telah penulisan 

jelaskan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka 

penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan 

menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana dampak pembangunan infrastruktur publik 

terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah 

(umkm) di sekitar area exit gerbang tol terbanggi besar 

dan exit gerbang tol kota baru Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana dampak pembangunan infrastruktur publik 

terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah 

(umkm) di sekitar area exit gerbang tol terbanggi besar 
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dan exit gerbang tol kota baru Provinsi Lampung dalam 

perspektif ekonomi Islam? 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menggambarkan dampak dari pembangunan 

infrastruktur publik terhadap perkembangan usaha mikro 

kecil menengah (umkm) di sekitar area exit gerbang tol 

terbanggi besar dan gerbang exit tol kota baru Provinsi 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui kondisi perkembangan usaha mikro 

kecil dan menengah (umkm) setelah adanya 

pembangunan infrastruktur publik di sekitar area exit 

gerbang tol terbanggi besar dan gerbang exit tol kota baru 

Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. 

G. Signifikasi Penelitian 

1. Secara Teoritis  

a. Bagi Akademis 

Hasil dari penilitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran bagaimana Analisis Dampak Pembangunan 

Infrastruktur Publik Terhadap Perkembangan Usaha Mikro 

Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam yang ada di Sekitar Area Exit Gerbang Tol Terbanggi 

Besar dan Exit Gerbang Tol Kota Baru Provinsi Lampung, 

sehingga memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat 

dijadikan sebagai tinjauan literature dan bahan rujukan bagi 

peneliti. 

b. Bagi Penulis 

Hasil dari penilitian ini diharapkan dapat membuka 

cakrawala ilmu pengetahuan dan menambah wawasan 

bagaimana Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur 

Publik Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam yang 

ada di Sekitar Area Exit Gerbang Tol Terbanggi Besar dan 

Exit Gerbang Tol Kota Baru Provinsi Lampung. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Secara praktis hasil penelitian ini bertujuan untuk 

memenuhi salah satu syarat di dalam menyelesaikan studi di 

bidang keilmuan Ekonomi Syariah pada Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung sehingga memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini ada, diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan pemahaman untuk masyarakat terkait 

Dampak Pembangunan Infrastruktur Publik Terhadap 

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), baik 

dampak positif yang dirasakan maupun dampak negatif. 

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan kedepannya agar dapat di 

pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan dan penentu kebijakan untuk menangani dampak 

yang timbul oleh suatu pembangunan. 

H. Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir yang digunakan peneliti bertujuan 

mempermudah pelaksanaan penelitian mengenai Analisis 

Dampak Pembangunan Infrastruktur Publik Terhadap 

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM 

di Sekitar Area Exit Gerbang Tol Terbanggi Besar dan Exit 

Gerbang Tol Kota Baru Provinsi Lampung), peneliti 

menggambarakan kerangka pikir sebagai berikut : 
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Kerangka pikir diatas digunakan peneliti untuk 

mempermudah pelaksanaan dalam penelitian mengenai 

Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Publik Terhadap 

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM 

di Sekitar Area Exit Gerbang Tol Terbanggi Besar dan Exit 

Gerbang Tol Kota Baru). 
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Gambar 1.1 
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Menurut Kim dan Choi dalam Mohammad Sholeh 

mengatakan tolak ukur pertumbuhan usaha dilihat dari omzet 

penjualan, pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan 

jumlah pelanggan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui 

bahwa ketiga indikator tersebut yang dapat melihat 

berkembang ataupun tumbuhnya suatu usaha.
29

 

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan terlebih 

dahulu yang berkaitan tentang pembangunan infrastruktur 

publik berupa jalan tol dan pengembangan umkm yang 

nantinya akan menjadi teori pendukung untuk dianalisis 

kemudian dilihat dampaknya terhadap usaha mikro kecil 

menengah (umkm) di area sekitar exit gerbang tol Terbanggi 

Besar dan area sekitar exit gerbang tol Kota Baru yang 

selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh suatu 

kesimpulan terkait penelitian yang dilaksanakan. 

I. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini berkmaksud untuk 

mengetahui apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang 

berkaitan dengan pnelitian ini. Ada beberapa penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  

1) Eko Fajar Cahyono pada tahun 2012 telah melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Infrastruktur 

Publik Terhadap Produk Domestik Bruto Perkapita Di 

Indonesia. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

ketersediaan infrastruktur public (jalan, listrik, dan 

telepon) yang dikaji dalam penelitian ini semuanya 

mempengaruhi Produk Domestik Bruto Perkapita Di 

Indonesia untuk jangka panjang dan ketersediaan 

infrastruktur publim (jalan, listrik, dan telepon) yang 

dikaji dalam penelitian ini semuanya tidak mempengaruhi 

Produk Domestik Bruto Perkapita Di Indonesia untuk 

                                                             
29 Muhammad Sholeh, Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, 

(Jakarata: Rajagrafindo, 2008), h. 26. 
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jangka pendek.
30

  Persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Eko Fajar Cahyono yaitu membahas 

dampak infrastruktur publik. Perbedaannya pada 

penelitian yang dilakukan oleh Eko Fajar Cahyono 

berfokus pada produk domestik bruto perkapita di 

Indonesia sedangkan proposal ini berfokus pada 

infrastruktur publik terhadap perkembangan usaha mikro 

kecil menengah.  

2) Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Nur’aini 

pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Infratsruktur 

Publik terhadap Petumbuhan Ekonomi di Kota Langsa. 

Kesimpulan yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu jalan sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan 

ekonomi karena dengan adanya jalan faktor produksi akan 

terus berjalan dan data meningkatkan perekonomian yang 

baik. Perkembangan infrastruktur jalan di Kota Langsa 

selama 10 tahun terakhir dalam kurun waktu tahun 2008 

sampai dengan tahun 2010. Peningkatan infrastruktur 

jalan tertinggi yaitu pada tahun 2015 yang mencapai 

24,38% dengan jumlah 345,58 km. Peningkatan laju 

pertumbuhan ekonomi di Kota Langsa yang tertinggi 

terjadi pada tahun 2010 sebesar 4,90%, sedangkan 

peningkatan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 

sebesar 4,24%.
31

 Persamaan penelitian yang dilakukan 

oleh Iskandar dan Nur’aini adalah membahas infrastruktur 

publik berupa jalan tol dan teori infrastruktur publik. 

Perbedaannya pada penelitian yang dilakukan oleh 

Iskandar dan Nur’aini adalah menggunakan PDRB 

perkapita atas dasar harga konstan adapu 

permasalahannya yaitu, penelitian ini bertujuan untuk 

                                                             
30 Eko Fajar Cahyono, Analisis Pengaruh Infrastruktur Publik Terhadap 

Produk Domestik Bruto Perkapita Di Indonesia, Article, Universitas Brawijaya, April 

2012. 
31 Iskandar dan Nur’aini, Pengaruh Infrastruktur Publik Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Langsa, Jurnal Samudera Ekonomika, (Vol. 3 No. 1) 
Universitas Samudera, April 2019, h. 61. 
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pertumbuhan ekonomi di Kota Langsa sedangkan penulis 

meneliti pada UMKM.  

3) Pada penelitian yang dilakukan oleh M. Harisa Fachreza 

Yanuar pada tahun 2011-2015 dengan judul Analisis 

Kontribusi Infrastruktur Publik terhadap PDRB 33 

Provinsi Di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini 

yaitu pembangunan Infrastruktur Publik yaitu 

Infrastruktur Panjang Jalan, Distribusi Listrik, Distribusi 

Air, Infrastruktur Kesehatan, dan Infrastruktur Pendidikan 

secara bersama sama kelima variabel memberikan 

pengaruh terhadap PDRB 33 Provinsi di Indonesia.
32

 

Persamaan mendasar pada penelitian ini adalah penelitian 

ini sama-sama membahas dampak pembangunan 

infrastruktur publik. Perbedaannya pada penelitian M. 

Harisca Fachreza Yanuar yaitu cakupan pembahasan 

identifikasi masalah adalah PDRB di 33 Provinsi 

sedangkan pada pada proposal ini yaitu terhadap Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sekitar area exit 

gerbang tol terbanggi besar dan exit gerbang tol kota baru. 

J. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya 

eksploratif yang lebih mengarah pada studi kasus dan juga 

sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, 

penelitian deskriptif adalaha penelitian yang mempunyai 

tujuan untuk menggambarkan suatu kondisi atau fenomena 

tertentu, tidak memilih - memilah atau mencari faktor atau 

variabel tertentu.
33

 Jenis penelitian ini mempunyai proses 

penelitian yang lain dengan proses yang ada pada penelitian 

kuantitaif. Penelitian kualitatif dimulai dengan adanya suatu 

                                                             
32 M. Harisa fachreza Yanuar, Analisis Kontribusi Infrastruktur Publik 

Terhadap PDRB 33 Provinsi Di Indonesia, Jurnal, Universitas Islam Indonesia, 2011-

2015. 
33 Zulganef, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2013), h. 11. 
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masalah yang biasanya spesifik dan teliti secara khusus 

sebagai suatu kasus yang akan di angkat ke permukaan tanpa 

adanya maksud untuk generalisasi.34
 

Metode penelitian kualitiatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai 

instumen kunci, Teknik pengumpulan datan dilakukan secara 

triansgulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekan makna daripada generalisasi.35
  

2. Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan 

metode kualitatif bersifat deskriptif sehingga untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang akan diperoleh dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan data-data sebagai berikut 

: 

a) Data primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
36

 Peneliti 

mencari langsung data yang ada dari para pemilik-pemilik 

usaha mikro kecil menengah (umkm) karena adanya 

pembangunan infrastruktur publik. 

b) Data Sekunder adalah data yang sudah lebih dulu ada 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi 

diluar dari penelitian sendiri.
37

 Peneliti mengambil data-

data yang terlebih dahulu ada seperti dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), jurnal, instansi pemerintah, artikel, 

majalah dan internet dan kantor kelurahan di tempat 

                                                             
34 Farouk Muhammad, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta :PTIK Press, 

2003), h. 100. 
35 Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 24. 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

CV Alfabeta, 2015) h. 187. 
37 Moh Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), h. 57. 
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peneliti mengadakan penelitian serta dari data-data 

berusumber lainnya yang relevan dengan variabel-

variabel penelitian yang dapat digunakan sebegai 

penunjang penelitian. 

Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan 

cara melalui survei dengan carat atap muka dan wawancara 

kepada pelaku-pelaku unit usaha sedangkan untuk 

mendapatkan data sekunder maka peneliti terlebih dahulu 

mengumpulkan data yang telah lebih dahulu dilaporkan oleh 

orang yang itu sesungguhnya adalah data asli di instansi-

instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dari Kantor 

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dan Kantor 

Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a) Populasi  

Populasi adalah kumpulan dari pengukuran secara 

keseluruhan objek atau individu yang sedang dikaji.
38

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya 

orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain.
39

  

Menurut Data Arsip Kecamatan Terbanggi Besar 

jumlah keseluruhan UMKM yang ada di Kecamatan tersebut 

berjumlah 3.018 unit usaha dan menurut Data Arsip 

Kecamatan Sukarame jumlah keseluruhan UMKM yang ada 

di Kecamatan tersebut berjumlah 398 unit usaha. Letak exit 

gerbang tol Terbanggi Besar berada di Kampung Terbanggi 

Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah, UMKM yang ada pada Kampung Terbanggi Besar 

                                                             
38 Harinaldi, Prinsip-prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains (Jakarta: 

Erlangga 2005), h. 35. 
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 80. 
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itu sendiri berjumlah 652 unit usaha.
40

 Selanjutnya letak exit 

gerbang tol Kota Baru terletak di Kampung Jati Sari 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, adanya 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sekitar exit gerbang tol 

dengan jarak radius 500 m dari lokasi exit tol sampai dengan 

5 Km ke arah barat memasuki Kelurahan Korpri Raya 

kemudian Kelurahan Korpri Jaya dan Kelurahan Way Dadi 

Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. UMKM yang 

ada pada tiga Kelurahan tersebut berjumlah 216 unit usaha.
41

 

Populasi dalam penelitian ini meliputi usaha mikro, 

kecil, dan menengah (umkm) di Jalan Lintas Timur Sumatera 

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah exit 

gerbang tol terbanggi besar yang peneliti ambil berjumlah 133 

yang ada di sekiat area exit tol dari jumlah keseluruhan 652 

unit usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dengan cara 

menghitung usaha-usaha pada setiap 10-20 meter hingga 

sejauh 3-4 km, dan di Jalan Ryacudu yang meliputi Kelurahan 

Korpri Raya, Korpri Jaya dan Way Dadi Kecamatan 

Sukarame Kota Bandar Lampung exit gerbang tol kota baru 

akibat adanya pembangunan infrastruktur publik yang peneliti 

ambil berjumlah 198 dari jumlah keseluruhan 216 unit usaha 

mikro kecil menengah (umkm) dengan cara menghitung 

usaha-usaha pada setiap 5-10 meter hingga sejauh 3-4 km. 

Sehingga dapat di ketahui bahwa populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 133 unit usaha mikro, kecil dan 

menengah yang berada di sekitar area exit gerbang tol 

terbanggi besar di Kecamatan Terbanggi Besar dan 198 unit 

usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di sekitar area 

exit gerbang tol kota baru di Kecamatan Sukarame. 

b) Sampel 

                                                             
40 Data Arsip Bidamg Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat 

(PPM) Kecamatan Terbanggi Besar 2019. 
41 Data Arsip Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sukarame 

2019. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.
42

 Sampel dapat 

didefinisikan sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi 

sifatnya tidak secara keseluruhan akibatnya sampel selalu 

bagia yang lebih kecil dari populasi.
43

 Menurut Suharsimi 

Arikunto bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila 

subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil setengah dari 

jumlah populasi, selanjutnya jika jumlah subjek lebih besar 

atu lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% 

ataupun lebih.
44

 Melihat jumlah dari populasi kedua objek 

penelitian yang lebih dari 100 maka ditetapkan jumlah sampel 

sebesar 15%, yaitu umkm di sekitar exit gerbang tol terbanggi 

besar berjumlah 133x15%=20 dan umkm di sekitar exit 

gerbang tol kota baru berjumlah 198x15%=30. Sampel dalam 

penelitian ini merupakan seluruh masyarakat yang memiliki 

usaha mikro kecil menengah (umkm) yang melakukan 

kegiatan usaha di sepanjang jalan protokol yang menjadi 

akses ke jalan tol. 

c) Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan 

Nonprobability Sampling. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik Probability Sampling yang dimana 

teknik Probability Sampling ini meliputi simple random, 

proportaniate stratified random, disproportionate stratified 

random, dan area random. Dari beberapa teknik Probability 

Sampling maka peneliti menggunakan teknik Simple Random 

Sampling dalam penelitian ini. 

                                                             
42 Ibid, h. 81. 
43 Istijianto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2005), h. 109. 
44 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 21. 
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Simple Random Sampling dikatakan simple 

(sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota 

populasi dianggap homogen.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini maka peneliti menetapkan 

sampel yang digunakan yakni unit usaha mikro, kecil dan 

menengah diambil secara acak yang merasakan dampak dari 

adanya pembangunan infrastruktur publik berupa 

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a) Interview (Wawancara) 

Menurut Estreberg wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Menurut Lincoln dan Guba dalam Sanapiah Faisal 

agar wawancara efektif, maka terdapat tujuh langkah untuk 

mengumpulkan data kualitatif yaitu: 

1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan 

dilakukan. 

2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan 

menjadi bahan pembicaraan. 

3) Mengawali atau membuka alur wawancara.  

4) Melangsukan alur wawancara. 

                                                             
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 82. 
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5) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan 

mengakhirinya. 

6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan 

lapangan. 

7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang 

telah diperoleh. 

Penulis menggunakan wawancara terstruktur (Structured 

Interview) dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam 

melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara 

terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, 

dan peneliti mencatat, selain harus membawa instrumen 

sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti juga dapat 

menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, 

dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan 

wawancara jadi lancar.
46

 Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan kepada pemilik usaha mikro, kecil menengah yang 

berada di Jalan Lintas Timur Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 20 dan Jalan Ryacudu 

Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berjumlah 30. 

b) Observasi  

Mengumpulkan data melalui pengamatan langsung pada 

obyek atau sasaran yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.
47

 Dalam menggunakan observasi, penulis bertujuan 

langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 

yang berada di sekitar lokasi infratsruktur publik berupa Jalan 

Tol Trans Sumatera. 

c) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal tertentu atau variable-variabel berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya.
48

  

                                                             
46 Ibid. h. 231-233. 
47 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 19. 
48 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Peneribit 

Psikologi UGM, 1993), h. 44. 
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5. Teknik Analisis Data 

a) Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merankum, memilih hal-hal 

pokok, fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

lainnya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tidak 

sedikit itu artinya data yang ada jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci.
49

 Di dalam tahap 

ini peneliti memahami data yang didapat dari lapangan secara 

keseluruhan yang akan digunakan dan memecahkan 

permasalahan dari penelitian ini.  

b) Data Display/Penyajian Data 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan  antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data di dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Peneliti menggunakan bentuk naratif dalam 

menyajikan data dari hasil penelitian ini, yang bertujuan 

memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan 

memudahkan peneliti untuk merencanakan langkah 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami sehingga 

mampu memecahkan permasalahan. 

c) Teknik Pemeriksaan 

Teknik pemeriksaan dilakukan untuk mengecek dan 

memeriksa keabsahan data yang diperoleh, terutama 

pengecekan data yang terkumpul.
50

 Setelah mereduksi data 

dan penyajian data maka penulis perlu memeriksa kembali 

keabsahan data ataupu memverikasi agar data yang telah 

diperoleh benar-benar tidak diragukan keabsahannya. 

 

  

                                                             
49 Sugiyono, Metodologi Penelitian pendidikan… …, h.338 
50 Husein Usman, Metedologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), h. 63. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. TEORI PEMBANGUNAN 

1. Pengertian Pembangunan 

Pembangunan adalah proses meningkatkan kualitas 

kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara 

menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan 

individu.
51

 Pembangunan ekonomi dapat diartikan suatu 

proses merubah struktur ekonomi yang belum berkembang 

dengan jalan capital investment dan human investment yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk atau 

pendapatan perkapita naik. Agar dapat terwujud kehidupan 

yang lebih baik semua masyarakat minimal harus memiliki 

tiga tujuan inti yaitu diantaranya adalah: 

a. Peningkatan ketersediaan kebutuhan hidup yang 

pokok seperti pangan, sandang, papan. 

b. Peningkatan standar hidup akan tetapi tidak hanya 

peningkatan dalam pendapatan melainkan juga pada 

penambahan lapangan kerja. 

c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi 

masing-masing individu dan bangsa secara 

keseluruhan.
52

 

Beberapa pengertian diatas telah memaparkan tentang 

subtstansi dari teori pembangunan, maka penulis 

meyimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha 

yang dilakukan oleh manusia secara sadar dalam rangka 

mencapai sebuah tujuan kemajuan dalam berbagai bidang 

kehidupan dan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan 

yang berlangsung secara berkelanjutan terdiri dari tahap-tahap 

yang disatu sisi bersifat independen akan tetapi disisi lainnya 

                                                             
51 Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, Edisi 

Kesebelas, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2011). h. 6. 
52 Malayu S.P Hasibuan, Ekonomi Pembangunan Dan Perekonomian 

Indonesia. (Bandung: CV Armico, 1987). h. 12. 
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merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa batas/akhir 

(never ending). 

2. Pengertian Ekonomi Pembangunan Islam 

Istilah pembangunan ekonomi (economic development) 

biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-

negara berkembang. Ekonomi pembangunan adalah suatu 

bentuk studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup 

penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, dengan 

memecahkan masalah-masalah utamanya yakni kemiskinan, 

pengangguran dan pemerataan. Hal ini selaras dengan apa 

yang diutarakan dengan Ibrahim bahwa concern utama 

ekonomi pembangunan pada sistem ekonomi dalam Islam 

menurut ia adalah kesejahteraan manusia atau yang disebut 

dengan(human welfare) dimana proses pembangunan 

ekonomi dalam Islam harus memanusiakan manusia. 

Mengutamakan integrasi sosial, pendidikan, dan konservsasi 

terhadap lingkungan merupakan hal yang perlu menjadi fokus 

perhatian karena pembangunan ekonomi harus tetap 

berkelanjutan dan tidak melupakan generasi yang akan datang 

(future generation).
53

 

Sebuah ciri utama sistem ekonomi Islam adalah konsep 

bahwa Allah, Tuhan Penguasa Alam dan Maha Pemberi. 

Allah memberi nafkah dan penghidupan bagi semua makhluk-

Nya di seluruh alam. Di sisi lain, Islam menganut keadilan 

dan kejujuran di lapangan ekonomi. Menurut Islam, manusia 

adalah khalifah atau wakil Tuhan dalam seluruh rencana 

Tuhan.
54

 

Pembangunan dalam Islam dapat dipahami sebagai 

bentuk usaha dalam pengembangan yang diperoleh secara 

                                                             
53 Al Mizan, Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 

Jurnal Kajian Ekonomi Islam, (Vol. 1 No. 2) Institut Agama Islam Negeri Imam 

Bonjol Padang, Juli-Desember 2016, h. 206. 
54 Muhammad Sharif Chaudy, Sistem Ekonomi Islam. Edisi Pertama 

(Surabaya: Prenada Media Group, 2011). h. 2. 
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syari’ah. Seorang muslim harus menyadari penciptaan dirinya 

adalah sebagai khalifah fiil ardhi (pemimpin di bumi). 

Manusia sebagai khalifah di bumi bertanggungjawab untuk 

mengelola sumber daya yang telah Allah SWT sediakan 

secara efisien agar dapat berhasil mewujudkan kesejahteraan 

dan keadilan secara optimal. Hal yang tidak boleh dilakukan 

oleh manusia dan harus dihindari ialah berbuat kerusakan di 

muka bumi. Oleh karena itu, suatu pembangunan harus sesuai 

dengan hukum Islam yang dapat menjaga kelangsungan 

kesejahteraan hidup manusia dan tidak mengarahkan kepada 

kerusakan di muka bumi.
55

 

3. Pengertian dan Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam 

suatu perekonomian terletak pada pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan tujuan yang terpenting dalam suatu pembangunan 

adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai 

oleh pertumbuhan ekonomi dan melalui redistribusi 

pendapatan. Hal ini dilandasi pada teori trickle down effect 

yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis dan 

diperluas lagi oleh Ranis dan Fei. Teori trickle down effect 

menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh 

sekelompok orang/masyarakat akan sendirinya menetes ke 

bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai 

peluan ekonomi. 

Pada umumnya teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat 

di kelompokkan menjadi dua (teori pertumbuhan klasik dan 

teori pertumbuhan moderm). Menurut Adam Smith pada teori 

ekonomi klasik, proses pertumbuhan akan terjadi secara 

simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan 

yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor 

akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, 

mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, 
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dan memperluas pasar. Kemudian, teori pertumbuhan 

ekonomi modern yang dikemukakan oleh Harrod-Domar 

menekankan arti penting pembentukan investasi bagi 

pertumbuhan ekonomi. Investasi yang semakin tinggi akan 

semakin baik bagi perekonomian.
56

 

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output perkapita 

dalam waktu jangka panjang. Penekanannya ada pada tiga 

aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. 

Pertumbuhan ekonomi bukan suatu gambaran ekonomi pada 

suatu saat tetapi merupakan suatu proses. Yang dimaksud 

dengan pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets 

adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang 

bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi 

kepada penduduknya. Adanya kemajuan atau penyesuaian-

penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap 

berbagai keadaan yang ada maka ini lah yang memungkinkan 

adanya kenaikan kapasitas tersebut.
57

  

4. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam 

Tidak sedikit dari ahli ekonomi maupun fikih yang 

menaruh perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 

maksud menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan 

hanya sebatas aktivitas produksi saja melainkan lebih dari itu. 

Beberapa pemahaman pokok tentang pertumbuhan ekonomi 

yang di lihat dari pandangan Islam diantaranya mengenai 

batasan tentang persoalan ekonomi, berbeda halnya dengan 

apa yang dianut oleh paham kapitalis bahwa yang dimaksud 

dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan 

minimnya sumber-sumber kekayaan.
58
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57 Michael Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. (Jakarta: 
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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 dalam surat Hud ayat 61: 

َ َنا َُٖكم ّنِور  ْ ٱّللذ ُتُتوا َرِم ٱخر َۚ مَاَل َيَٰق مر َصٰلِٗحا ٌُ َخا
َ
۞ِإَوََلٰ َثُهََد أ

ۡرِض 
َ ُكم ّنَِو ٱۡلر

َ
نَشأ

َ
ََ أ ٌُ ۥۖ  ُهُ ًٍ َدير ٰ مُِفوهُ   إَِل َت ر ا فَٱسر ٍَ َهَفُكمر ذِي َتعر َوٱسر

ِيبا  َٓاْ إََِلرًِِۚ إِنذ َرّّبِ مَفِيبا ُّمُّ  ٦١  ُثمذ تَُبُ

Artinya : Dan kepada kaum Samud (Kami utus) 

saudara mereka, Salih. Dia berkata, “Wahai kaumku! 

Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia 

telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku 

sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa 

hamba-Nya).” (Q.S Hud : 61)
59

 

Dapat di pahami bahwa Allah SWT menjadikan 

manusia sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Secara 

terminologi kata “pemakmuran bumi” mengandung 

pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, hal ini selaras 

dengan perkataan sahabat Nabi SAW yaitu Ali bin Abi Thalib 

kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu 

memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang 

lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, karena 

pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran 

bumi. Barangsiapa yang memungut pajak tanpa 

memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan 

hancur”.60 

                                                             
59

 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahan Special for Women, 

(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanieema, 2009), h. 228. 
60 Al-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan, h.282-283. 
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Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

perkembangan terus-menerus dari faktor produksi secara 

benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan 

manusia.
61

 Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan 

aktivitas secara menyeluruh dalam bidang produksi yang 

berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan 

mencakup sisi yang lebih luas untuk pertumbuhan dan 

kemajuan aspek materiil dan spiritual manusia. Dapat 

dikatakan bahwa pendekatan ini bukan hanya saja tentang 

persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, akan tetapi 

mencakup aspek hukum, sosial, politik dan budaya. Dalam 

pengertian ini, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk 

memajukan dasar-dasar keadilan sosial, kesamaan, Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan martabat manusia. Dengan demikian, 

pertumbuhan ekonomi Islam dan pembangunan ekonomi 

menurut Islam menyatu secara integral yaitu bersifat multi 

dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, 

tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, 

tetapi juga kesejahteraan akhirat.
62

 

5. Urgensi Pembangunan Ekonomi 

Kebutuhan akan pembangunan ekonomi dan 

kesadaran akan pentignya pembangunan ekonomi, terjadi 

pada saat setelah perang dunia ke II. Kebutuhan ini sangat 

mendesak mengingat hancurnya berbagai macam sarana dan 

prasarana yang dimiliki akibat perang. Mengakibatkan para 

pembuat kebijakan dan juga para ahli ekonomi mulai tertarik 

untuk mempelajari ekonomi pembangunan secara mendalam. 

Kondisi ini semakin didukung dengan munculnya negara-

negara yang telah mengikuti perang ternyata muncul dengan 

tingkat kemjuan yang sangat tinggi seperti di Eropa dan 

                                                             
61 Abul Hasan Muhammad Sadeq, Economic Development in Islam, 

(Malaysia: Pelanduk Publication, 1991). h. 5-6. 
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sebaliknya tidak sedikit negara-negara yang gagal dan 

terpuruk dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
63

 

Menurut Sukirno, Apakah perkembangan itu 

dinyatakan dalam tingkat kemakmuran ekonomi atau tingkat 

kesejahteraan, pada umumnya yang penting adalah mereka 

menghendaki adanya tingkat hidup yang lebih baik. Berhasil 

tidaknya proses pembangunan ekonomi, banyak ditentukan 

oleh beberapa faktor di antaranya adalah : 

1) Pemakaian sistem ekonomi yang diterapkan, sistem 

ekonomi kapitalis tentu akan berbeda dengan sistem 

ekonomi sosialis dalam pengelolaannya.  

2) Adanya kenyataan bahwa banyak negara mengalami 

perkembangan di dalam pendapatan nasionalnya tetapi, 

hanya cukup untuk mengimbangi pertambahan penduduk. 

3) 67 persen penduduk dunia hanya menerima kurang dari 

17 persen pendapatan nasional. 

4) Adanya kesadaran untuk selalu meningkatkan tingkat 

pendapatan nasional dari negara-negara sedang 

berkembang. Usaha-usaha mereka ternyata menimbulkan 

masalah seperti masalah ekonomi, politik, sosial dan 

budaya. 

5) Adanya perbedaan tingkat hidup antara negara-negara 

yang satu dengan negara lain dan perbedaan itu semakin 

melebar.
64
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B. TEORI INFRASTRUKTUR PUBLIK  

1. Pengertian Infrastruktur 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

infrastruktur di artikan segala sesuatu yang merupakan 

penunjang terselenggaranya sarana dan prasarana umum.
65

 

Sarana umum dapat berupa fasilitas publik seperti 

jembatan, sanitasi, jalan, telepon, air bersih, sekolah, 

listrik, rumah sakit dan lain sebagainya. Menurut Moteff 

infrastruktur didefinisikan tidak hanya terbatas disudut 

pandang ekonomi saja melainkan dapat juga pertahanan 

dan keberlanjutan pemerintah. 

Beberapa hasil penelitian terkait tentang teori 

pertumbuhan baru (New Growth Theory) mencoba 

menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam mendorong 

perekonomian. Menurut Rr Lulus Prapti Dkk dalam hasil 

penelitiannya memaparkan bahwa pembangunan 

infrastruktur jalan mempengaruhi terhadap pertumbuhan 

usaha ekonomi rakyat. Selain hal itu infrastruktur jalan 

tersebut berpengaruh terhadap manfaat ekonomi, manfaat 

sosial dan manfaat terhadap biaya sosial. 

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik yang 

diperlukan seperti jalan, jembatan, jalur kereta api, 

jembatan, kelistrikan, pengairan/irigasi, telekomunikasi 

dan bandar udara yang bertujuan untk pengorganisasian 

sehingga dapat terbentuk sistem terstruktur yang 

diperlukan agar ekonomi dapat berjalan. Susanto 

mengungkapkan bahwa dengan adanya infrastruktur fisik 

secara memadai, akan medukung kelancaran aktifitas 

ekonomi masyarakat, produksi, dan memobilisasi 

distribusi barang dan jasa.
66

 Infrastruktur merupakan salah 

satu tonggak perekonomian yang penting untuk 
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dikembangkan di Indonesia. Menurut survei pada indeks 

persaingan global pada tahun 2016-2017, Indonesia 

menduduki peringkat ke-60 pada pilar infrastruktur 

(World Ecocnomic Forum, 2017).67
 

Karakteristik infratsruktur adalah eksternalitas dan 

juga bersifat non ekslusif yang artinya baik postif maupun 

negatif, adanya monopoli alamiah (natural monopoly) 

disebabkan oleh tingginya biaya tetap serta tingkat 

kepentingan dalam perekonomian dan juga tidak ada 

orang yang dapat dikesampingkan. Infrastruktur 

merupakan elemen struktural ekonomi artinya bersifat 

rapih dalam penataannya yang dimana dapat memfasilitasi 

arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual 

(Macmillan Distionary of Modern Economics, 1996). 

Sedangkan The Routledge Dictionary of Economic pada 

tahun 1995 memberikan pengertian yang lebih luas yaitu 

infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu 

negara dalam membantu hal kegiatan ekonomi dan 

kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui 

penyediaan transportasi dan fasilitas pendukunnya 

lainnya. Larimer  menyatakan pendapatnya bahwa yang 

dimaksud infratsruktur merupakan pondasi atau rancangan 

kerja yang pada dasarnya itu merupakan bentuk pelayanan 

pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pada 

pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, 

komunitas dan sistem. Perbedaan anta infrastruktur dan 

lainnya pada dasarnya tidaklah selalu akan sama yang 

sifatnya adalah dinamis dapat berubah menurut waktu.
68

 

Mankiw mengungkapkan bahwa infrsatruktur di 

dalam ilmu ekonomi merupakan wujud dari modal publik 

(public capital) dari investasi yang dilakukan oleh 

pemerintah. Infratsruktur dalam hal ini meliputi jalan, 
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jembatan, dan sistem saluran pembuangan. Baldwin dan 

Dixon menjelaskan bahwa inftrastruktur memiliki 

karakteristik sebagai berikut;  

1) Aset memiliki bentuk fisik dengan masa pakai 

yang panjang. Penciptaan aset memerlukan cukup 

periode persiapan pembangunannya.  

2) Aset memiliki sedikit pengganti dalam jangka 

pendek.  

3) Struktur aset mampu memperlancar aliran barang 

dan jasa dan tanpa aset akan terjadi gangguan 

dalam aliran persediaan barang dan jasa.  

4) Aset penting terutama karena aset berfungsi 

sebagai barang komplementer atau pelengkap 

terhadap barang dan jasa dalam faktor produksi.  

5) Memiliki eskternalitas positif yaitu daya 

manfaatnya dapat dinikmai pihak diluar pembuat 

infrastruktur tersebut.
69

  

2. Jenis-jenis Infrastruktur  

1) Jenis infrastruktur menurut World Bank  

Menurut The World Bank jenis - jenis infrastruktur 

terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya; 

a. Infrastruktur Ekonomi 

Menurut Wahyuni, bahwa Bank dunia mendefinisikan 

infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang diperlukan 

untuk menunjang kegiatan dan aktivitas ekonomi dalam 

produksi maupun konsumsi final, yang meliputi public 

utilities (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), 

public work (jalan, kanal, saluran irigasi, bendungan dan 
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drainase) serta sektor transportasi (jalan, angkutan pelabuhan, 

kereta api dan lain sebagainya).
70

 

b. Infrastruktur Administrasi/Institusi 

Infrastruktur administrasi/institusi yang bersifat 

kelembagaan dimana hal itu meliputi penegakan hukum, 

mengawasi administrasi dan koordinasi serta kebudayaan. 

c. Infrastruktur Sosial 

Infrastruktur sosial merupakan aset yang mendukung 

di bidang kesehatan dan keahlian masyarakat, diantaranya 

meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaann), kesehatan 

(rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan rekreasi 

(taman, museum, dan lain lain). 

2) Jenis Infrastruktur Menurut Peraturan Presiden 

Percepatan penyedian infrastruktur prioritas yang 

tercantum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016  atas perubahan 

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014. 

Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup : 

a. infrastruktur transportasi; 

b. infrastruktur jalan; 

c. infrastruktur pengairan; 

d. infrastruktur air minum; 

e. infrastruktur air limbah; 

f. sarana persampahan; 

g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 

h. infrastruktur ketenagalistrikan; 

i. infrastruktur minyak dan gas bumi; 

j. infrastruktur fasilitas Pendidikan; 
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k. infrastruktur kawasan; 

l. infrastruktur pariwisata; dan 

m. infrastruktur kesehatan.
71

 

3. Jalan Tol 

1) Pengertian Jalan Tol 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

pengertian jalan tol dibagi menjadi dua unsur kata yaitu 

jalan yang berarti tempat untuk lalu lintas orang 

(kendaraan dan sebagainya); sedangkan kata tol berarti 

pajak untuk memasuki jalan tertentu bagi pemakainya.
72

 

Sedangkan yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan 

yang dimaksud dengan pengertian jalan tol adalah jalan 

umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan 

sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan 

membayar tol.
73

  

Maksud dari adanya penyelenggaraan jalan tol untuk 

mewujudkan pemerataan pembangunan dalam 

pengembangan wilayah dengan cara memperhatikan 

prinsip keadilan. Selain dari itu, penyelenggaraan jalan tol 

bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi 

guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di 

wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.
74

  

2) Tujuan dan Manfaat Pembangunan Jalan Tol 

Tujuan dari adanya pembangunan jalan tol ini yaitu 

untuk memperlancar arus lalu lintas pelayanan distribusi 

barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, 
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dimana hasilnya akan meningkatkan pemerataan 

pembangunan dan meringankan beban dana Pemerintah 

melalui partisipasi pengguna jalan. Kemudian maanfaat 

yang akan dirasakan adanya pembangunan jalan tol ini 

akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan 

peningkatan ekonomi karena mobilitas dan aksebilitas 

orang, barang, jasa itu meningkat. Manfaat itu juga akan 

berdampak pada pengguna jalan tol dan badan usaha yang 

menjadi penanggung jawab jalan jalan tol tersebut, 

pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa 

penghematan biaya operasi kendaraan (BOK) dan waktu 

dibandingkan apabila melewati jalan non tol sedangkan 

badan usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui 

pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol.
75

 

Tujuan dan manfaat strategis pembangunan jalan tol 

yang lain adalah memacu investasi sektor lain, hal itu 

bertujuan akan mepercepat pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya 

yaitu:  

a. Pembukaan lapangan kerja skala besar 

b. Peningkatan penggunaan sumber daya dalam 

negeri 

c. Meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah yang 

dilalui jalan tol sebagai pendorong meningkatnya 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dan memperlancar ekspor.
76

 

3) Peninjauan Jalan Tol di Indonesia 

Pembangunan jalan tol di Indonesia sangat dibutuhkan 

karena tujuannya agar dapat meningkatkan pemerataan 
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pembangunan dan memperlancar arus lalu lintas 

pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang 

pertumbuhan ekonomi. Menurut data dari Badan Pengatur 

Jalan Tol (BPJT) jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 

1978 dengan dioperasikannya jalan tol Jagorawi dengan 

panjang 59 km (termasuk jalan akses) yang 

menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Pembangunan 

jalan tol yang dimulai pada tahun 1975 ini dilakukan oleh 

Pemerintah dengan dana dari anggaran Pemerintah dan 

pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT. Jasa 

Marga (persero) Tbk. Sebagai penyertaan modal. Mulai 

tahun 1987 swasta mulai ikut berpartisipasi dalam 

investasi jalan tol sebagai operator jalan tol, hingga tahun 

2007 jalan tol sepanjang 553 km telah dibangun dan 

dioperasikan di Indonesia. Dari total panjang tersebut 418 

km jalan tol dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan 135 km 

sisanya dioperasikan oleh swasta lain. 

Pada periode 1995 sampai dengan 1997 dilakukan 

upaya percepatan pembangunan jalan tol melalui tender 

19 ruas jalan tol sepanjang 762 km. namun upaya ini 

terhenti akibat adanya krisis monter pada juli tahun 1997 

yang mengakibatkan Pemerintah harus menunda program 

pembangunan jalan tol dengan dikeluarkannya Keputusan 

Presiden No.39/1997. Akibat penundaan tersebut 

pembangunan jalan tol di Indonesia mengalami stagnansi, 

terbukti dengan hanya terbangunnya 13,30 km jalan tol 

pada periode 1997-2001. Pada tahun 1998 Pemerintah 

mengeluarkan Keputusan Presiden No.7/1998 tentang 

Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan 

Infrastruktur. 

Tahun 2002 Pemerintah mengeluarkan Keputusan 

Presiden No. 15/2002 tentang penerusan proyek-proyek 

infrastruktur. Pemerintah juga melakukan evaluasi dan 

penerusan terhadap pengusahaan proyel-proyek jalan tol 

yang tertunda. Mulai dari tahun 2001 sampai dengan 
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tahun 2004 terbangun 4 ruas jalan dengan panjang total 

41,80 km.  Pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang 

No.38 tahun 2004 tentang Jalan yang mengamanatkan 

pembentukan BPJT sebagai pengganti peran regulator 

yang selama ini dipegang oleh PT Jasa Marga. 

Proses pembangunan jalan tol kembali memasuki fase 

percepatan mulai tahun 2005. Pada 29 Juni 2005 dibentuk 

Badan Pengatur Jalan Tol sebagai regulator jalan tol di 

Indonesia. Penerusan terhadap 19 proyek jalan tol yang 

pembangunannya ditunda pada tahun 1997 kembali 

dilakukan. Di masa yang akan datang pemerintah akan 

mendanai pembangunan jalan tol dengan menggunakan 

tiga pendekatan yaitu pembiayaan penuh oleh swasta, 

program kerja sama swasta-publik (Public Private 

Partnership/PPP) serta pembiayaan pembangunan oleh 

Pemerintah dengan operasi-pemeliharaan oleh swasta.
77

 

4) Latar Belakang dan Tujuan Pembangunan Jalan 

Tol Trans Sumatera 

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) adalah sebuah 

jaringan jalan yang memiliki panjang ±2.818 km 

menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera, dari 

Lampung hingga Aceh. Menurut Razif, jalan tol sebagai 

aset suatu negara yang dioperasikan dalam bentuk 

konsensi operasional maka jalan tol harus dikelola dengan 

baik agar tetap berfungsi sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, yaitu dari segi ekonomis, efisien, efektif dan 

selaras dengan prinsip “green”. Selain itu, di perkotaan 

besar dan sekitarnya pembangunan jalan tol memang 

berpengaruh terhadap industri sebabnya fungsi dari jalan 

tol adalah sebagai penghubung pusat produksi dengan 

pasar global agar memudahkan aktifitas bisnis dan jalan 
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tol menjadi alternative untuk mempercepat lalu lintas arus 

keluar masuk barang. 

Pembangunan JTTS memiliki alasan dan tujuan 

diantaranya adalah pulau Sumatera merupakan satu dari 

ribuan pulau di Indonesia dengan beragam potensi alam 

komoditas yang melimpah mulai dari karet, sawit, kopi, 

minyak bumi, batu bara, dan gas bumi dihasilkan di pulau 

ini. Potensi pengembangan perumahan akan mengalami 

nilai properti yang meningkat karena jalan tol dapat 

menjadi sarana yang menghubungkan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) bahwa Pulau Sumatera tercatat sebagai kontributor 

PDB terbesar kedua setelah Pulau Jawa dengan kontribusi 

sebesar 22,21% di tahun 2015 dan hal ini menjadikan 

Pulau Sumatera menjadi penopang pertumbuhan PDB 

dalam jangka menengah ketika Pulau Jawa mengalami 

declining period. 

Menurut Kementerian BUMN di tahun 2018 

menjelaskan dengan dibangunnya JTTS akan dapat 

meminimalisasi biaya logistik sehingga produk-produk 

unggulan hasil bumi dan sumber daya alam dapat 

terdistirbusi dengan baik dalam waktu yang efisien 

disertai biaya yang terjangkau. Pembangunan JTTS juga 

akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk 

pajak, selain itu melalui area istirahat di sekitar JTTS di 

mana nantinya area tersebut sebagian besar akan 

diperuntukkan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di 

sekitar ruas tol tersebut untuk menjual produk-produk 

unggulan yang dimiliki.
78
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C. TEORI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) 

1. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Terdapat beberapa definisi tentang usaha mikro, kecil 

dan menengah yang dikemukakan oleh beberapa lembaga atau 

instansi bahkan dari Undang-Undang. Pendefinisian UMKM 

dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara 

yang berkaitan dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan tinjauan khusus terkait definisi-definisi 

tersebut agar dapat memperoleh pengertian yang sesuai 

tentang UMKM. 

Definisi UMKM itu sendiri yaitu sebagai berikut: 

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 ayat 1.
79

  

2) Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang.
80

  

3) Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar 

daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan 

Usaha Kecil.
81

 

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

Tercantum di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2008 Bab IV Pasal 6 bahwa kriteria UMKM dapat 

dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet, 

sedangkan pengelompokkan berdasarkan jumlah karyawan 

yang terlibat dalam sebuah usah tidak dirumuskan dalam UU 
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tersebut. Kriteria UMKM berdasarkan Omzet adalah sebagai 

berikut :  

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut; 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 

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

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

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

 

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

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

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

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

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

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

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah). 

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

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

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
82

 

  

                                                             
82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan 

Menengah, Pasal 6 ayat (1-3). 
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Sedangkan dari Badan Pusat Statistik merumuskan 

kriteria UMKM berdasarkan dari jumlah tenaga kerja: 

TABEL 2.1 

Kriteria UMKM berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja 

NO Kelompok UMKM Jumlah Tenaga Kerja 

1 Usaha Mikro Kurang dari 4 orang 

2 Usaha Kecil 5 sampai dengan 19 orang 

3 Usaha Menengah 20 ampain dengan 99 

orang 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) 

Di Indonesia peranan UMKM dapat dikatakan strategis 

dan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan karena 

pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapatkan serta 

sumber daya manusia dengan jumlah yang besar merupakan 

variabel pendukung perkembangan dari usaha mikro kecil dan 

menengah tersebut.  

Pendapat Sulistyastuti bahwa ada beberapa alasan yang 

menjelaskan UMKM mendapat posisi strategis di Indonesia. 

Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar 

sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha 

ini tidaklah sesulit usaha-usaha besar. Kedua, tenaga kerja 

tidak tertuntut bahwa ia berlatarbelakang menempuh 

pendidikan formal. Ketiga, sebagian besar berlokasi di 

pedesaan yang mana tidak memerlukan infrastruktur 

sebagaimana infratsruktur perusahaan besar perlukan. 

Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat di 

saat Indonesia dilanda krisis ekonomi.  
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4. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di 

Indonesia memiliki peranan yang penting dalam 

perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peran usaha mikro, 

kecil dan menengah dalam pembangunan menurut Tesis 

Flexible Specialization yang mulai berkembang pada dekade 

1980an dinyatakan bahwa seiring dengan berkembangnya 

perekonomian nasional daerah (daerah), maka 

peran/keterlibatan UMKM dalam perekenomian daerah 

tersebut akan semakin penting, dalam argument utama tesis 

flexible specialization ini adalah UMKM akan berkembang 

cepat bahkan lebih cepat dari usaha beasar dalam proses 

pembangunan yang sedang berlangsung.
83

 Saputro dkk 

melihat bahwa Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia telah 

banyak memberikan kontribusi terhadap PDB nasional 

sebesar 55.56% berdasarkan data Biro Perencanaan 

Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia 

pada tahun 2008.
84

 

5. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Pengertian dari perkembangan usaha adalah suatu bentuk 

usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang 

mencapai keberhasilan lebih baik lagi dan agar dapat berhasil 

pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. 

Perkembangan usaha di lakukan oleh usaha yang sudah mulai 

terproses dan nampak sehingga ada peluang kemungkinan 

lebih maju lagi. Menurut Purdi E. Chandra bahwa 

perkembangan usaha itu dilakukan oleh usaha yang sudah 

mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih 

                                                             
83 Ahmad Rifa’i. “Peran UMKM Dalam Pembangunan Daerah: Fakta Di 

Provinsi Lampung”. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 1 No. 

2 (Juli-Desember 2010), h. 133. 
84 Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah) Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 6 No. 1 (Januari 
2017), h. 52. 
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maju lagi, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan 

terjadinya proses peningkatan omset dalam penjualan.
85

 

Menurut Soeharto Prawirokusumo perkembangan usaha 

dapat dibedakan menjadi 5 tahap yaitu tahap conceptual, start 

up, stabilisasi, growth stage (pertumbuhan) dan kedewasaan, 

perkembangan usaha dalam kajian ini dilihat dari tahap 

conceptual yaitu:  

a. Mengenal Peluang Potensial 

Mengetahui peluang potensial yang penting harus 

diketahui adalah masalah-masalah yang ada dipasar, 

kemudian mencari solusi dari permasalahn yang telah 

terdektesi. Solusi inilah yang akan menjadi gagasan yang 

dapat direalisasikan. 

b. Analisa Peluang 

Tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon 

peluang bisnis adalah dengan melakukan Analisa peluang 

berupa market research kepada calon pelanggan 

potensial. Analisa ini dilakukan untuk melihat respon 

pelanggan terhadap produk, proses, dan pelayanannya. 

c. Mengorganisasi Sumber Daya 

Yang perlu dilakukan ketika suatu usaha berdiri 

adalah manajemen sumber daya manusia dan uang. Pada 

tahp inilah yang sering disebut sebagai tahap memulai 

usaha. Pada tahap ini dikatakan sangat penting karena 

merupakan kunci keberhasilan pada tahap selanjutnya. 

Tahap ini bisa disebut sebagai tahap warming up. 

d. Langkah Mobilisasi Sumber Daya  

Langkah memobilisasi sumber daya dan menerima 

resiko adalah langkah terakhir sebelum ke tahap start up. 

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) oada 

hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara 

pemerintah dan masyarakat. 

                                                             
85 Purdi E, Chandra, Trik Sukses Menuju Sukses (Yogyakarta: Grafika 

Indah, 2000), h.35. 
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6. Indikator Pertumbuhan Usaha 

Menurut Jeaning Beaver dalam Muhammad Sholeh, 

parameter/tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan 

perusahaan kecil bisa dilihat dari peningkatan omzet 

penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha merupakan 

parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi 

(tidak mutlak) atau bahkan bersifat maya (virtual) yang sulit 

untuk dapat di pertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolak 

ukur itu maka semakin mudah bagi semua pihak untuk 

emmahami dan membenarkan atas diraihnya keberhasilan 

tersebut. Para peneliti seperti Kim dan Choi; Lee dan Miller; 

Lou; Miles at all; Hadjimanolis menganjurkan peningkatan 

omzet penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan 

pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha.
86

  

D. Infrastruktur dan UMKM Dalam Ekonomi Islam 

1. Prinsip-prinsip Umum Ekonomi Islam 

Dalam ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai 

universal, yakni: Tauhid (Keimanan),‟Adl (Keadilan), 

Nubuwwah (Kenabian), Khilafah (Pemerintahan), dan Ma‟ad 

(Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk 

menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi islami. 

Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi 

sistem, akan menjadikan ekonomi islami hanya sebagai kajian 

ilmu saja tanpa memberikan dampak pada kehidupan 

ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal 

tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif itu adalah multiype 

ownership, freedom to act, dan social justice. 

Semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, 

dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni 

konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena 

inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, 

                                                             
86 Muhammad Sholeh, Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, 

(Jakarata: Rajagrafindo, 2008), h. 26. 
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yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah 

yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam 

melakukan aktivitasnya.
87

  

2. Infrastruktur Dalam Ekonomi Islam 

Urgensi infrastruktur disebabkan karena posisinya sebagai 

sarana dan prasarana umum untuk menunjang aktifitas 

ekonomi. Salah satu sarana dan prasarana umum yang penting 

adalah jalan, urgensi jalan sebagai sarana yang dapat 

memudahkan mobilisasi dan peredaran unsur-unsur produksi 

dimana hal tersebut sebagai sarana yang menghubungkan 

antar pasar serta menjadi tempat peredaran hasil produksi. Di 

masa kekhalifahan Amirul Mukminin yakni Umar Ibnu Al-

Khathab beliau sangat memperhatikan betapa penting dan 

urgensi jalan, baik jalan darat maupun jalan air, dimana sang 

khalifah Umar menunjuk orang-orang yang bertanggungjawab 

dalam urusan ini. Sebagaimana khalifah Umar juga 

mensyaratkan kepada orang-orang non muslim yang hidup di 

dalam negara Islam untuk membayar pajak demi kamanan 

mereka (Dzimmah) agar taat dan ikut serta dalam perbaikan 

jalan ataupun pembangunan jembatan.
88

  

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Islam 

1) Pengertian Usaha Mikro Perspektif Ekonomi 

Islam 

Melakukan usaha ataupun berbisnis di dalam Islam tentu 

itu adalah hal yang dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi 

Muhammad SAW pada awalnya adalah seorang pedagang 

atau wiraswasta dan juga sahabat-sahabat Nabi di Zaman dulu 

banyak sekali berprofesi menjadi pengusaha dan tidak sedikit 

yang sukses melainkan sahabat-sahabat Nabi banyak yang 

menjadi pengusaha sukses dan memiliki pendanaan/sumber 

                                                             
87 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2012), h. 33-36. 
88 Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab, 

terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 514. 
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modal yang sangat besar. Hakikat penciptaan manusia adalah 

menjadi seorang pemimpin (khalifah) di muka bumi, dalam 

menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usah yang 

keras dari manusia, usaha yang telah dilakukan harus di kelola 

dengan pengelolaan yang baik. Agar dapat hidup tentu 

manusia harus berusaha dan usaha yang dapat dilakukan oleh 

manusia, salah satunya dengan berbisnis atau berwirausaha. 

Menurut ekonomi Islam UMKM merupakan wujud 

kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya 

dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini 

berlaku pada seluruh manusia tanpa membedakan kalangan 

ataupun membedakan pangkat, status dan jabatan seseorang, 

dalam Al-Qur’an dijelaskan didalam surat At -Taubah ayat 

105 :  

ِنُيََنۖ َوَسُُتَدُّوَن  رُهؤر ُ َخَهلَُكمر َورَُسَُُلُۥ َوٱل َاْ فََسَيَى ٱّللذ َهلُ َومُِل ٱخر
َهلََُن   َهَٰتةِ َذُينَّتِئُُكم ةَِها ُكيُتمر َتعر ٖرَ يرِب َوٱلشذ  ١٠٥إََِلٰ َعٰلِِم ٱ

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”. 

Di Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa kata 

“bekerjalah kamu” adalah sebuah perintah, dalam bahasa arab 

kata perintah disebut dengan fiil amr dan kata perintah 

hukumnya wajib untuk dilakukan. Allah dan Rasul-Nya 

memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, karena dengan 

bekerja maka manusia dapat hidup dan setiap pekerjaan 
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manusia akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan 

yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir zaman.
89

  

Hal itu selaras dengan dasar hukum usaha dalam 

perspektif Islam yang bersumberkan pada Al-Qur’an dan Al-

Hadist. Di dalam Al-Qur’an surat Al – Jumu’ah Allah 

berfirman:  

 ِ ِل ٱّللذ ْ ِنو فَضر َا َتُ  ۡرِض َوٱبر
َ ْ ِِف ٱۡلر وا ُة فَٱىتَِِشُ َٰ لَ فَإَِذا مُِضَيِغ ٱلصذ

لُِحََن   ٖذَعلذُكمر ُتمر َ َكثِٗيا   ١٠َوٱذرُكُفواْ ٱّللذ

Artinya : “Apabila di tunaikan sholat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah 

dan ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 

(Q.S Al – Jumu’ah :10)
90  

Selanjutnya pada hadist Nabi dikatakan kepada manusia 

agar bekerjalah dengan baik. Hadist tersebut sebagai berikut: 

َعَمُم   :قَالَ  ؟أَىُّ اْنَكْسِب أَْطیَبُ  سهم :وهللا صهى هللا عهیھ ل سورسنم 

ُجِم بِیَِدِه َوُكمُّ بَْیعٍ َمْبُرورٍ   انرَّ

Artinya : Rasulullah SAW pernah ditanya, „pekerjaan 

apakah yang paling baik? Beliau menjawab, „pekerjaan yang 

seseorang dengan tangannya sendiri, dan semua pekerjaan 

yang baik. (HR. Al – Baihaqi)
91
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(Durul haq, 2016) 
90 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit 

J-ART, 2004), h. 554. 
91 Bihasyiyat Al Imam Al Sindi, Shahih Bukhari, (Beirut.Lebanon : Darul 

Kutub Al’ Amiyah, 2008), Jilid 2, h. 14. 
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2) Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam 

Agama Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia, tak terkecuali bersosialisasi antar makhluk. Menurut 

Wahdino Sastro dalam Islam, telah diatur tata cara 

bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, 

aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) 

dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar 

seorang muslim dapat selalu menjaga prilakunya dan tidak 

terjerumus ke dalam kesesatan. Berikut adalah karakteristik 

Uaha Mikro menurut perspektif Ekonomi Islam:  

1) Usaha Mikro Pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiyah 

(nizham rabbaniyyun), mengingat dasar-dasar 

pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan 

tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan 

Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an dan 

As-Sunnah. 

2) Usaha Mikro berdimensi akidah atau keakidahan 

(iqtishadunaqdiyyun), mngingat ekonomi Islam itu pada 

dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dan akidah 

islamiah (al-aqidah al-islamiyyah) yang didalamnya akan 

dimintakan pertanggungjawaban terhadap akidah yang 

diyakininya. 

3) Berkarakter ta‟abbudi (thabi‟abbudiyyun). Mengingat 

Usaha Mikro Islam itu merupakan tata aturan yang 

berdasarkan ketuhanan (nizam Rabbani). 

4) Terkait erat dengan akhlak (murtabhun bil-akhlak), islam 

tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan 

antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah meletakkan 

pembangunan ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa 

akhlak. 

5) Elastic (al-murunah), al murunah didasarkan pada 

kenyataan bahwa baik Al-Qur’an mauoun al-hadist, yang 

keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi. 
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6) Objektif (al maudhu‟iyyah). Islam mengajarkan umat 

supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan 

aktifitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya 

merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh 

setiap pelaku ekonomi tanpa membeda-bedakan jenis 

kelamin, warna kulit, etnis, agama dan lain lain. 

7) Realistis (aal-waqii‟yyah). Perkiraan (forcastingi) 

ekonomi khususnya perkiraan bisnis tidak selama sesuai 

antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain. 

8) Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah 

SWT. Dalam prinspi ini terkandung maksud bahwa 

kepemilikan orang terhadap harta kekayaan (al-amwal) 

tidaklah bersifat mutlak. 

9) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan 

(tarsyid istikhdham al-mal).92
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