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ABSTRAK 

 

UMKM adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis 

yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak sehingga menjadi 

tulang punggung perekonomian Nasional. UMKM memegang peranan 

penting sebagai sektor yang potensial dan penjaga stabilitas 

perekonomian. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana 

peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pangan 

Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif 

Ekonomi Syariah? Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan Terhadap 

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi 

Syariah. Jenis penelitian ini yaitu field research atau penelitian 

lapangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisisis. Analisis 

pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian ini yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang berada di Desa Sribasuki sudah cukup baik, terlihat dari 

hasil penelitian diketahui bahwa responden mendapatkan peningkatan 

dalam hal kepemilikan rumah setelah adanya UMKM di desa sribasuki, 

yaitu sebanyak 25 orang memiliki rumah sendiri sesudah adanya 

UMKM tahu, 7 orang yang masih menyewa rumah dan 2 orang masih 

tinggal bersama orang tua. Selain itu, dengan adanya UMKM di desa 

Sribasuki juga terbukti meningkatkan pendapatan responden, meskipun 

pendapatannya masih tergolong rendah. Kesadaran akan kesehatan juga 

telah dirasakan oleh masyarakat di Desa Sribasuki, khususnya para 

responden yang sadar akan kesehatan pada anggota keluarganya. 

Hampir 92,5 % para responden mampu pergi untuk berobat jika anggota 

keluarganya sakit bahkan sebelum mereka bekerja di kegiatan UMKM 

pun mereka pergi berobat. Dengan ini kegiatan UMKM sektor pangan 

tersebut memiliki peran yang sudah baik bagi kesejahteraan masyarakat 

dan menambah pendapatan masyarakat sekitar sehingga dapat 

mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, maupun kebutuhan 

lainnya. Tinjauan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi 
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Syariah dapat dilihat dalam segi produksi yakni diantaranya 

menyediakan serta menciptakan sesuatu yang bernilai dan berguna bagi 

masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Kegiatan UMKM Sektor 

Pangan ini telah memenuhi proses produksi dan pemenuhan pendapatan 

sesuai yang ditetapkan dalam Islam sehingga mampu meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Sribasuki kecamatan 

Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara. 

 

 Kata kunnci: Kesejahteraan, Lampung Utara, Sektor Pangan, 

UMKM 
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MOTTO 

 

 

                           

               

Artinya: Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan 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. (QS At-Taubah:105). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka 

diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan 

penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterprestasi 

terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, 

disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini 

adalah “ PERANAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 

(UMKM) SEKTOR PANGAN TERHADAP 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT 

PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Desa 

Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung 

Utara)”. Maka perlu diuraikan pengertian dari istilah- istilah pada 

judul tersebut sebagai berikut: 

1. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau 

status. Sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban 

sesuai dengan kedudukannya.1 

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah suatu bisnis yang 

dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha 

ukuran kecil. 2 

3. Sektor pangan merupakan salah satu sektor strategis yang 

peranannya kian penting dalam pembangunan ekonomi 

indonesia saat ini 3 

 
1Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta: 

Kencana, 2008), h. 24  
2Nizarul Alim, Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah : Studi Kasus dan Solusi, Cet. I, (Surabaya: Bina Ilmu, 2009), h. 14. 
3Septian Rizal, Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh, 

(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), h. 226 

1 



2 

 

 

4. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 

sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 

keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin 

yang memungkinkan bagi setiap warga Negara yang 

mengandalkan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, 

keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak 

dan kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. 

Kesejahteraan diartikan dengan persamaan hidup yang 

setingkat lebih dari kehidupan 4 

5. Ekonomi Syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupa 

untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan- permasalahan ekonomi 

Syariah dengan cara Islami (Berdasarkan ajaran Agama 

Islam).5 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran 

UMKM sektor pangan terhadap kesejahteraaan masyarakat 

sekitar dalam usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan 

sosial. Tentunya mengutamakan hukum-hukum islam di dalam 

menjalankan kegiatan usaha dalam proses meraih kesejahteraan.  

 

B. Latar Belakang Masalah  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor 

ekonomi nasional yang paling strategis yang menyangkut 

kebutuhan hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung 

perekonomian Nasional.UMKM juga merupakan kelompok 

pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan 

telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional 

dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminator 

pertumbuhan ekonomi pasca krisis. 

Berdasarkan kondisi tersebutkondisi tersebut, pemerintah 

 
4Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ( 

Bandung: Refika Aditama, 2014),h. 2. 
5Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi 

Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 17 
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pada tahun 2009 mencanangkan tahun industri kreatif yang 

diyakini merupakan industri penggerak sektor rill ditengah 

ancaman melambatnya perekonomian akibat krisis global. Melalui 

inpres No. 6 Tahun 2009 mengenai pengembangan industri kreatif 

kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung 

kebijakan pengembangan industri kreatif tahun 2009-2015 yakni 

pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, 

keterampilan, bakat individu yang bernilai ekonomi dan 

berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.6 

Umumnya pembangunan ekonomi yang dilakukan Negara 

berkembang mempunyai tujuan untuk menciptakan pembangunan 

ekonomi yang hasilnya akan mampu dirasakan oleh masyarakat, 

misalnya dengan menciptakan lapangan kerja yang bertujuan 

untuk pemerataan distribusi pendapatan dan mengurangi angka 

pengangguran. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan 

stimulun perekonomian pada Negara berkembang.Tidak heran 

apabila pernah terjadi krisis yang melandadunia bahkan Negara 

Amerika Serikat.Tetapi krisis tersebut hampir tidak dirasakan oleh 

Negara Indonesia yang kegiatan perekonomiannya dijalankan oleh 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).7 

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu daerah yang 

memiliki beragam bidang industri.Kabupaten Lampung Utara 

secara geografis merupakan wilayah pertanian.Apabila 

berkunjung ke Kabupaten Lampung Utara terdapat beragam jenis 

kegiatanindustri.8 Kegiatan industri yang terdapat di Kabupaten 

Lampung Utara ada sebagian yang sudah menggunakan alat 

 
6Bahtiar Rifai, “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah(UMKM)”Jurnal Sosio Humaniora, Vol. 3, No. 4 (September, 

2012) 
7Ryan Adi Saputro, “Analisis Sektor UMKM terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja doProvinsi D.I Yogyakarta, (Skripsi: Universitas Diponegoro, 

2014), h. 2 
8Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, 2020 
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modern seperti alat cetak untuk kemasan olahan pangan ringan, 

dari segi bahan baku mereka bisa mendapatkan dari pemasok atau 

pasar sekitar. 

Untuk mewujudkan perekonomian yang kokoh, usaha kecil 

perlu diberdayakan agar dapat menjadi mandiri serta dapat 

berkembang menjadi usaha menengah. Usaha kecil dan Menengah 

(UMKM) diharapkan dapat menjadi usaha yang tangguh, unggul, 

dan mandiri sehingga peranan dalam mendorong sektor 

perekonomian meningkat. 

Secara garis besar UMKM memegang peranan penting 

sebagai sektor yang potensial dan penjaga stabilitas 

perekonomian.Peran UMKM yang paling nampak adalah hal 

penyerapan tenaga kerja yang biasanya membantu peningkatan 

perekonomian masyarakat karena karakteristik pekerjaan di sektor 

ini tidak memerlukan syarat yang banyak seperti pada perusahaan 

besar.Mengingat UMKM mempunyai keterlibatan yang tinggi 

terhadap angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan 

dengan UMKM di Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten 

Lampung Utara. 

Pada akhirnya produk-produk UMKM yang memiliki 

keunggulan kompetitif akan mampu menembus pasar global. 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam 

perekonomian Indonesia.Karena dengan UKM ini, pengangguran 

akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja 

menjadi berkurang.Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan 

sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor 

UKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, 

hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, 

sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh 

krisis.Berdasarkan penelitian terdahulu Medriyansah menyatakan 

bahwa UMKM sangat berperan terhadap kesejahteraan 

masyarakat dan menambah pendapatan masyarakat sekitar 

sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.9 

 
9 Medriyansah, Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm ) 
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Tabel 1 

Jumlah UMKM di Provinsi Lampung Tahun 2020 

NO Kabupaten Jumlah UMKM (unit) % 

1 Bandar Lampung 2.125 1,35% 

2 Metro 7.418 4,7% 

3 Lampung Utara 56.012 35,4% 

4 Lampung Selatan 8.562 5,42% 

5 Lampung Timur 40.694 25,8% 

6 Lampung Barat 5.228 3.31% 

7 Tanggamus 5.773 3.33% 

8 Way Kanan 5.649 3.58% 

9 Tulang Bawang 14.045 8.9% 

10 Lampung Tengah 1.155 0,73% 

11 Mesuji 3.185 2% 

12 Pesisir Barat 814 0,5% 

13 Pringsewu 4.518 2,9% 

14 Tulang Bawang Barat 1.375 0,89% 

15 Pesawaran 1.369 0,89% 

Jumlah 157.922 100% 

 Sumber: Dinas Koperasi dan Perdagangan Provinsi 

Lampung, 2020 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah UMKM yang ada di 

Lampung Utara merupakan UMKM terbanyak ke satu 

dibandingkan dengan seluruh wilayah yang ada di Lampung atau 

sebesar 35,4% dari total jumlah UMKM. Implikasi dari banyaknya 

UMKM yang terbesar di Lampung menunjukkan bahwa kegiatan 

sangat baik dalam membantu perekonomian. 

Setelah dilihat dari hasil survey yang telah dilakukan di 

Lampung Utara, Kecamatan Kotabumi Kota, tidak semua UMKM 

yang telah berdiri bisa tetap bertahan di tahun produksi berikutnya, 

 
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam, jurnal ekonomi, 2017 
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ini menjadi suatu permasalahan bagi penggiat usaha yang bergerak 

di bidang UMKM. 

Masalah yang sering dihadapi oleh usaha/industri kecil 

kebanyakan adalah sumber modal, tenaga kerja, bahan baku dan 

pemasaran. Modal sebagai dana yang digunakan untuk 

menjalankan kegiatan produksi sangatlah penting dalam strategi 

untuk mengembangkan sebuah usaha. Kekuatan yang dimiliki 

usaha dapat berasal dari modal yang dimiliki. Tenaga kerja dan 

bahan baku yang berkualitas juga menjadi hal yang sangat penting 

dalam sebuah idustri. Selain itu, pemasaran (marketing) menjadi 

salah satu faktor yang sangat berperan dalam keberhasilan suatu 

usaha atau industri. Pemasaran merupakan kegiatan penting dari 

perusahaan yang menghasilkan produk untuk dijual, dengan tujuan 

memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan tersebut diharapkan 

perusahaan bersangkutan bukan saja dapat mempertahankan 

kelanjutan usahanya, tetapi juga dapat dikembangkan lebih besar. 

Penelitian yang telah dilakukan Adnan Husada Putra 

menyimpulkan bahwa dalam pengembangan kegiatan UMKM 

perlu melibatkan pemerintah dan partisipasi dari masyarakat itu 

sendiri.10Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang di lakukan 

oleh Yuli Rahmini Suci yang menyimpulkan bahwa peran UMKM 

itu sendiri masih harus melibatkan  pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam proses pengawasan serta pengembangan 

kegiatan UMKM agar berdampak positif terhadap kesejahteraan 

masyarakatsekitar. 11 

Didasarkan hal tersebut maka sebaiknya pemerintah 

memusatkan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan UMKM melalui 

pembinaan untuk mengembangkan mereka menjadi UMKM yang 

lebih baik dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan 

 
10 Adnan Husada Putra, “Peran UMKM dalam Pembangunan dan 

Kesejahteraan Masyarakaat Kabupaten Blora”, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 

5, No. 2 (Oktober, 2015). 
11Yuli Rahmini Suci, “Pengembangan UMKM dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Pedesaan”, Jurnal Cano Economos, 

Vol 6, No. 1 (Maret, 2017). 
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masyarakat.Secara konseptual penulis menganggap ada dua faktor 

kunci yang bersifat internal yang harus diperhatikan dalam proses 

pembinaan UMKM. Pertama, sumber daya manusia (SDM), 

kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM baik atas upaya 

sendiri atau ajakan pihak luar.Selain itu dalam SDM juga penting 

untuk memperhatikan etos kerja dan mempertajam naluri 

bisnis.Kedua, manajemen, pengertian manajemen dalam praktek 

bisnis meliputi tiga aspek yakni berpikir, bertindak, dan 

pengawasan.Dapat dilihat dari statistik yang dikeluarkan oleh 

UMKM, bahwa 5 sektor yang memiliki porsi terbesar adalah 

UMKM yang terkait dengan industri makanan dan minuman. 

Sektor ini membentuk rantai makanan yang berupa input bahan 

baku dan output jadi makanan dan minuman. Industri Pertanian, 

Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang bahan baku 

untuk pembuatan makanan dan minuman, sementara Industri 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran menjual makanan dan minuman 

jadi hasil pengolahan dari industri sebelumnya. Sehingga jika 

ditotal, sektor makanan dan minuman memiliki proporsi unit usaha 

UMKM lebih dari80%.12 

Konsep kesejahteraan dalam Islam adalah selamat, sentosa, 

aman dan damai. Berbicara soal kesejahteraan dalam Islam ini 

berhubungan dengan misi Islam itu sendiri, misi tersebut sekaligus 

menjadi misi Rasulullah SAW yaitu hadirnya Islam harus 

menjadikan umat adildan sejahtera. Dalam bentuk kesejahteraan 

perspektif Islam,tentu dalam hal ini tidak bisa dilepaskan tolak 

ukur pedoman umatIslam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. Al-

Qur’an secara tegas sekali menyatakan, bahwa kebahagiaan itu 

tergantung kepada ada atau tidak adanya hubungan manusia 

dengan Tuhan dan dengan sesame manusia sendiri. Bahwa Islam 

tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan 

sosial, maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang 

mencakup garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia 

 
12.M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema 

Insani, 2000), h. 18. 
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terhadap dirinya sendiri atau kelompok.13 

Sejarah dalam Islam berati juga tercukupilah kebutuhan 

manusia dalam kesehariannya, akan tetapi pemenuhan kebutuhan 

tersebut harus seimbang dan berlandaskan syariah Islam seperti 

yang tercermin dalam Firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Baqarah 

: 168 yaitu: 

 

                                     

          

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah syaitan; kerena Sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.14 

 

Ayat ini menegaskan bahwa makanlah dari makanan yang 

halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara 

memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, 

yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud 

adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh 

umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan 

jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan 

ketentuan Allah. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai “:PERANAN USAHA MIKRO 

KECIL MENENGAH (UMKM) SEKTOR PANGAN 

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

 
13 Uryadi Effendi, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu 

Kabupaten Bekasi”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial Islam Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), h. 35. 
14 Departemen Agama, Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. 

Diponegoro, 2005), h. 25. 
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MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi 

Pada Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten 

Lampung Utara)”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, agar penelitian 

terarah dan terfokus, maka rumusan masalah yang disampaikan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) sektor pangan di Desa Sribasuki Kecamatan 

Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat ? 

2. Bagaimana peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) sektor pangan di Desa Sribasuki Kecamatan 

Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif 

ekonomi syariah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka 

penulis memiliki tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peranan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor pangan 

di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten 

Lampung Utara dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peranan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor pangan 

di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten 

Lampung Utara dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat menurut perspektif ekonomi Syariah.  

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi temuan baru 

lainnya tentang Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) Sektor Pangan Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. Selain 

itu, penelitian ini juga bisa menjadi bahan rujukan, 

pembelajaran dan pertimbangan khususnya prodi 

Ekonomi Syariah untuk bahan bacaan bagi semua pihak. 

Semoga penelitian ini bermanfaat dan memberikan 

pengetahuan dan wawasan baru bagi semua pihak. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu 

mewujudkan suatu yang berguna bagi masyarakat untuk 

mengembangkan sumber daya yang ada. 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang pernah 

ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat 

dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi, 

setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ada perbedaan 

pembahasan yang cukup signifikan, sehinggga dalam penulisan 

skripsi ini nantinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. Untuk itu 

dibawah ini akan penulis kemukakan skripsi yang pernah ditulis 

oleh mereka, diantaranya sebagaiberikut: 

a. Adnan Husada Putra berjudul, “Peran UMKM dalam 

Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di 

Kabupaten Blora” Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-

data, jadi deskriptif ini juga menyajikan data, menganalisis 

dan menginterpretasi. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah bahwa perlunya dukungan terhadap kegiatan 

UMKM. Tidak hanya dari pemerintah akan tetapi juga dari 
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partisipan maupun masyarakat itu sendiri.15 

b. Yuli Rahmini Suci, “Pengembangan UMKM dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah 

Pedesaan”, metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Yang berfokus pada modal kredit yang 

digalangkan pemerintah terhadap kegiatan UMKM. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran 

UMKM itu sendiri masih harus melibatkan  pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah dalam proses 

pengawasan serta pengembangan kegiatan UMKM agar 

berdampak positif terhadap kesejahteraan 

masyarakatsekitar. 16 

c. Ade Muhammad berjudul “Peranan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat di Kecamatan Cibeureum Kabupaten 

Kuningan”. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif, yang berfokus pada pengembangan usaha, 

tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga seberapa  besar  

peran usaha tersebut dalam meningkatkan  pendapatan 

masyarakat sekitar. Hasil  penelitian ini adalah 

pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal dan 

meratakarenadata jumlah UKM belum valid dengan factor 

pendukung dan penghambatnya.17 

d. Susi Enjel berjudul “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah 

 
15 Adnan Husada Putra, “Peran UMKM dalam Pembangunan dan 

Kesejahteraan Masyarakaat Kabupaten Blora”, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 

5, No. 2 (Oktober, 2015). 
16Yuli Rahmini Suci, “Pengembangan UMKM dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Pedesaan”, Jurnal Cano Economos, 

Vol 6, No. 1 (Maret, 2017). 
17Ade Muhammad,”Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cibeureum 

Kabupaten Kuningan” (Skripsi-IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 

Cirebon,2015). 
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(Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Agen 

Kelapa Sawit di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji)” 

Jenis penelitian ini bersifat analisis deskriptif, sedangkan 

tehnik pengumpulan data ditekankan observasi dan 

kuisoner. Dalam metode ini analisis data yang digunakan 

reduksi data, penyajian datan dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa UMKM sangat 

berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yaitu dengan 

terciptanya lapangan pekerjaan yang dapat membantu 

memenuhi empat indikator yang dapat dilihat untuk 

mencapai kesejahteraan yaitu, pendapatan, 

perumahan,kesehatan dan pendidikan.18 

Dari deskripsi literatur skripsi diatas dapat dilihatperbedaan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Perbedaan dengan Jurnal Adnan Husada Putra (2015) 

dari penelitian ini terletak pada judul, dan teknik 

pengumpulan data. 

2) Perbedaan dengan jurnal Yuli Rahmini Suci (2017) dari 

penelitian ini terletak pada judul, dan metode 

pengumpulan data. 

3) Perbedaan dengan skripsi Ade Muhammad (2015) dari 

penelitian ini terletak pada judul, jenis penelitian, dan 

sumber data. 

4) Perbedaan dengan skripsi Susi Enjel (2019) dari 

penelitian terletak pada judul, metode analisis data, 

teknik pengambilan data, dan hasil penelitian.  

 

G. Metode Penelitian 

Kegiatan-kegiatan praktis dalam penelitian akan terlaksana 

dengan objektif ilmiah, serta mencapai hasil yang optimal. Maka 

 
18Susi Enjel, “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Kasus: Agen Kelapa Sawit di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji)” 

(Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2019). 
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sangat diperlukan rumusan-rumusan untuk bertindak dan berfikir 

ilmiah yang disebut dengan metode-metode dalam suatu penilain 

merupakan hal yang sangat bermakna, sebab dengan adanya 

metodelogi akan memperlancar penelitian. Berkenaan dengan 

masalah metodelogi penelitian ini penulis akan menjelaskan 

beberapa hal. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Untuk jenis penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian kualitatif atau 

penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu 

unit social, individu, kelompok, lembaga, atau 

masyarakat.19 

Penelitian field research dikerjakan dengan 

menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian berkenaan dengan peranan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor 

pangan di Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi 

Kota Kabupaten Lampung Utara. Selain 

menggunaan field Research peneliti juga 

menggunakan penelitian kepustakaan (library 

Research). Penelitian kepustakaan adalah 

pengumpulan data dan informasi dengan bantuan 

berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang 

lingkup kepustakaan 20 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu 

suatu penelitian yang memaparkan dan melaporkan 

 
19Cholid Narbuko Dan Abu Achmad, metodologi penelitian, cet 12 

( Jakarta : Bumi aksara,2012),h.47. 
20Hadi Sutrisno, Metode Research , (UGM,Yogyakarta 2002), 

h.142 
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suatu keadaan objek gejala kebiasaan kemudian di 

analisis dengan kritis. Penelitian diskriptif 

dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat 

terhadap fenomena sosial tertentu. 

Maka dalam pembahasan skripsi ini penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu Metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat patspositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif lebih 

menekankan makna dari pada 

generalisasi.21Adapun analisis data yang dilakukan 

peneliti yaitu melalui pendekatan kualitatif artinya 

data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka 

melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang 

dikumpulkan menggunakan naskah wawancara dan 

catatan akhir penelitian yang menggambarkan lebih 

lanjut mengenai bagiamanakah Peranan Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Pangan 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa 

Sribasuki.  

c. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini terletak di Desa 

Sribasuki Kecamatan Kota Bumi kota Kabuaten 

Lampung Utara provinsi Lampung. 

2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang 

diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan 

mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

 
21Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, ( 

Bandung : Alfabeta CV, 2017), h. 9. 
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data langsung pada subyek sebagai sumber 

informasi yang dicari.22 Data primer adalah data 

yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi 

penelitian yang memberikan informasi langsung 

kepada penelitian yaitu Masyarakat yang berada di 

Desa Sribasuki. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang terlebih 

dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau 

instansi diluar dari penelitian sendiri walaupun yang 

dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-

sumber yang dapat memberikan data pendukung 

seperti buku, dokumen, maupun arsip serta seluruh 

data yang berhubungan dengan penelitian.23 

3. Populasi dan Sampel   

a. Populasi 

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 objek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi bukan juga hanya jumlah yang ada 

diobjek/subyek yang dipelajari tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek 

atau objek itu.24 Populasi dalam penelitian ini 

 
22 Ade Muhamad Alimul Basar, Peranan Usaha Kecil Menengah 

(Ukm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di 

Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan, jurnal ekonomi, 2015, 

hlm 16 
23Moh Pabundu Tika, Metode Risert Bisnis, ( Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006), h.64 

24Moh Pabundu Tika, Metode Risert Bisnis, ( Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), h.64 
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berjumlah 25 orang yang terdiri dari karyawan 

UMKM Sektor Pangan di Desa Sribasuki Kecamatan 

Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya, 

karna keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu 

kesimpulan nya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil untuk 

populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik berpedoman pada pendapat 

Suharsimi Arikunto yang menyebutkan, apabila 

subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100, maka 

penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya apabila jumlah subjek besar 

maka dapat diambil antara  10-15% atau 20-25% atau 

lebih.25Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 

responden.  

 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan 

data secara langsung dengan cara melihat, 

mendengar, mengamati dan merasakan hal-hal yang 

yang berkaitan dengan model pengembangan UMKM 

sandang Pangan di pemerintahan daerah dalam 

meningkatkan perekonomian Lampung Utara 

terkhususnya Desa Sribasuki Kecamatan Kotabumi 

 
25 Ibid, h. 204. 
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Kota untuk dijadikan sebuah data berdasarkan 

gagasan pengetahuan yang sudah diketahui 

sebelumnya untuk mendapatkan imformasi. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada 

pewawancara kepada responden dan jawaban- 

jawaban responden dicatat atau direkam dalam 

penelitian ini penulis mewawancarai beberapa 

pengelola UMKM yang ada pada Desa Sribasuki 

Kecamatan Kotabumi Kota langsung . 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan 

dengan surat kabar, majalah, buku tertulis dari objek 

penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh 

khususnya yang berkaitan dengan data tentang 

implementasi model pengembangan UMKM sandang 

pangan di pemerintahan daerah dalam meningkatkan 

perekonomian di Desa Sribasuki Kecamatan 

Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara. 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya 

dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing): yaitu pembenaran apakah 

data terkumpul melalui pustaka, dokumen, dan 

wawancara yang sudah dianggap lengkap, relevan, 

jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan untuk 

diproses atau diolah lebih lanjut. Dalam hal ini 

peneliti akan mengambil data yang akan di analisis 

berdasarkan rumusan masalah saja. 

b. Penemuan hasil: yaitu dengan menganalisis data yang 

telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh 

kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang 

ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah 
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jawaban dari rumusan masalah. 

6. Metode Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif analisis dimana mendiskripsikan 

tentang masalah yang ada, kemudian menganalisisnya 

dan dilalukan sebelum memasuki lapangan. Analsis isi 

data ini menjadi salah satu pegangan dalam penelitian. 

Metode ini digunakan penulis untuk mendeskripsikan 

data-data mengenai Analisis pengembangan UMKM 

sandang pangan dalam meningkatkan perekonomian 

kotabumi. 

Metode deduktif adalah metode yang berangkat 

dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak 

pada pengetahuan umum dimana digunakan untuk 

menilai kejadian kasus. Metode ini digunakan untuk 

mengetahui bagaimana UMKM sector pangan 

memberikan manfaat untuk masyarakat itu sendiri. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Ekonomi 

Islam 

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Islam 

a. Pengertian Usaha Mikro dalam Islam 

Dalam Islam melakukan usaha atau berbisnis adalah  hal  

yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi 

Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang atau 

wiraswasta dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak 

sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para 

pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat 

besar. Manusia diciptaka noleh Allah sejatinya adalah untuk 

menjadi seorang khalifah fil Ard di muka bumi. Dalam 

menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha 

yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal ini 

mengelola apa yang telah Allah titipkan.Usaha di zaman 

saat ini biasa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha. 

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu 

kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan 

hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan 

sosial.Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa 

membeda-bedakan pangkat, status dan jabatan seseorang, 

dalam Al- Qur’an. Dijelaskan dalam Surah At-Taubah (9), 

ayat 105 : 

                                

                         

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 19 
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yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.26 

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah dan 

Rasulnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, 

bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh 

Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang akan 

dipertanggung jawabkan pada akhir zaman. 27 

b. Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi 

Syariah 

Dalam Islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar 

manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang 

berhubungan denganhukum (halal-haram) dalam setiap 

aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang 

muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak 

terjerumus ke dalam kesesatan. Berikut adalah Karakteristik 

Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Islam : 

1) Usaha mikro pengeruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah 

(nizhamun rabbaniyyun), mengingat dasar-dasar 

pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan 

tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan 

Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an dan 

As-Sunnah.  

2) Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan 

(iqtishadun aqdiyyun), mengingat ekonomi Islam itu 

pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari 

akidah Islamiah (al-aqidah al-slamiyyah) yang di 

dalamnya akan dimintakan pertanggungjawaban 

terhadap akidah yang diyakininya. 

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

usaha mikro Islam itu merupakan tata aturan yang 

berdimensikan ketuhanan (nizham rabbani).  

 
26 Usman El-Qurtuby, Al-Quran Tajwid dan terjemahan (al-Quran 

Tafsir dan Hadis, (Bandung : Cordoba, Oktober 2013), h. 205. 
27 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi, Teks, Terjemah, 

Tafsir, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013),h.31. 
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4) Terkait erat dengan akhlak (murtabthun bil-akhlaq), 

Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada 

pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah 

memetakan pembangunan ekonomi dalam lindungan 

Islam yang tanpa akhlak.  

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

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

yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.  

6) Objektif (al-maudhu‟iyyah), Islam mengajarkan 

umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam 

melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada 

hakekatnya merupakan pelaksanaan amanat yang harus 

dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membeda-

bedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, 

agama/kepercayaan dan lain-lain. 

7) Realistis (al-waqi‟iyyah). Prakiraan (forcasting) 

ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya 

sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi 

yang lain. 

8) Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah 

s.w.t dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa 

kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (al-

amwal) tidaklah bersifat mutlak.  

9) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan 

(tarsyid istikhdam al-mal).28 

 

 

 

c. Dasar Hukum Usaha dalam Islam 

Pemahaman suatu produksi dalam Islam memiliki arti 

sebagai bentuk usaha dalam pengembangan faktor-faktor 

sumber yang diperbolehkan untuk mendapatkan suatu 

keuntungan ataupun manfaat dari hasil produksi yang 

 
28Sastro wahdino, Ekonomi Makro dan Mikro Islam,(Jakarta : PT. 

Dwi Chandra Wacana, 2001), h.52. 
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dijalankan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, 

menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia.Ada 

yang mengatakan bahwa produksi adalah usaha 

mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat 

bagi kebutuhan manusia, atau usaha mengeksploitasi 

sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat 

ekonomi.Banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan 

landasan atau dasar hukum produksi,diantaranya dalam Al-

Qur’an An-nahl (16) ayat 5 menjelaskan bahwa Allah telah 

menciptakan hewan untuk dapat dimanfaatkan oleh 

manusia. Hewan tersebut memberikan daging, susu dan 

lemak untuk tujuan ekonomi, industri dan perhiasan. Selain 

itu, manusia juga harus bertanggung jawab untuk beternak 

dan membiakkan binatang-binatangyang bermanfaat bagi 

manusia. Selain itu manusia harus memanfaatkan sumber 

daya alam yang telah diciptakan oleh Allah agar dapat 

diolah oleh manusia dan mendapatkan hasil dari sesuatu 

yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.29 

2. Karakteristik Usaha Mikro dalam Islam 

Dalam Islam telah diatur tata cara bersosialisasi antar 

manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang 

berhubungan dengan hokum (halal-haram) dalam setiap aspek 

kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat 

selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus ke dalam 

kesesatan.Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro 

menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya 

potensial terhadap timbulnya masalah.30Usaha mikro 

pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah (nizhamun 

rabbaniyyun), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang 

tidak diletakan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada 

 
29Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Dana Bakti 

Wakaf. 1995), h. 231. 
30 Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, 

(Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010),h. 33. 
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aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana 

terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

a. Usaha mikro berdimensi akidah atau ke akidahan 

(iqtishadu naqdiyyun), mengingat Ekonomi Islam itu 

pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari 

akidah Islamiah (al-aqidahal- Islamiyyah) yang di 

dalamnya akan dimintakan pertanggung jawaban 

terhadap akidah yang diyakininya. 

b. Berkarakter ta”abbudi (thabi”abbudiyun). Meningat 

usaha mikro Islam itu merupakan tata aturan yang 

berdimensikan ketuhanan (nizham rabbani). 

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

Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada 

pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah 

memetakan pembangunan ekonomi dalam lindungan 

Islam yang tanpa akhlak. 

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

kenyataan bahwabaik Al-Qr’an maupun Al-Hadist, yang 

keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi. 

e. Objektif (al-maudhu’’iyyah), Islam mengajarkan 

umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam 

melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada 

hakikatnya merupakan pelaksanaan amanat yang harus 

dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membeda- 

bedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/ 

kepercayaan dan lain-lain. Realistis (al-waqi’’iyyah). 

Prakiraan (forcasting) ekonomi khususnya prakiraan 

bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi 

dengan praktek pada sisi yang lain. 

f. Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah 

SWT. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa 

kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (al-

anwal) tidaklah bersifat mutlak. 
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g. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan 

(tarsyid istikhdamal-mal).31 

Usaha mikro di Indonesia mempunyai potensi yang besar 

untuk dikembangkan karena memiliki beberapa variabel 

pendukung seperti pangsa pasar yang luas, bahan baku yang 

mudah didapat, dan sumber daya manusia yang besar. Variabel 

pendukung tersebut akan meningkatkan perkembangan dari 

usaha mikro di Indonesia. Disamping itu, perlu dicermati juga 

beberapa hal seiring perkembangan usaha mikro rumahan 

seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan 

manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan 

meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuaan akan 

menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem 

produksi yang efisien dan efektif, dan melakukan terobosan 

serta inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing 

merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola 

usaha tersebut. 

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara 

umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan 

sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah 

admistrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan 

tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja 

usahanya.  

b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat 

persaingan yang sangat tinggi.  

c. Modal terbatas.  

d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan 

masih sangat terbatas.  

e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit 

mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai 

titik efisieni jangka panjang.  

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi 

 
31Sastro Wahdino, Ekonomi Makro dan Mikro Islam, (Jakarta: 

PT Dwi Chandra Wacana, 2001), h. 52. 
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pasar sangat terbatas.  

g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal 

terendah, mengingat keterbatasan salam sistem 

administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar 

modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem 

administrasi standar dan harus transparan.32 

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan 

adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap 

timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah 

internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang 

tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.33 

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.34 

Pasal I dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah 

usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha 

perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana 

diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai 

atau menjadi bagian,  baik langsung maupun tidak langsung, 

dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.35 

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

 
32Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, 

(Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010),h. 32. 
33Ibid, h. 33. 
34Tulus T.H, Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor: Ghalia 

Indonesia , 2009), h. 16. 
35Ibid, h.18. 
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bagian baik langsung maupun tidak langsung,dari usaha mikro, 

usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha 

mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. 

Di dalam Undang-undang tersebut, criteria yang digunakan 

untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam 

pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil 

penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki asset paling 

banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling 

besar Rp. 300 juta. 

b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.50 juta 

sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga 

maksimum Rp.2.500.000,00. 

c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai 

kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling 

banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp 

2, 5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar. 36 

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, 

sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen 

Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga 

menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk 

membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, 

usaha menengah dana usaha besar, misalnya menurut Badan 

Pusat Statistik, usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah 

pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 

pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. 

Perusahaan- perusahaan dengan jumlah pekerja diatas 99 orang 

 
36Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV 

Pasal 6. 

 



27 

 

 

masuk dalam kategori usaha besar. 

Untuk mendirikan UMKM, dibutuhkan surat Izin Pendirian 

Usaha atau SIUP agar usaha sah dan lebih lancar. Selain itu, 

dengan SIUP anda juga akan lebih mudah dipercaya saat 

hendak meminjam sejumlah dana usaha ke bank atau forum 

keuangan lainnya. Untuk membuat SIUP anda perlu melakukan 

hal-hal berikut ini: 

a. Kepada wali kota atau bupati, ajukan permohonan 

rekomendasi. Untuk mendapatkannya pastikan anda 

mengisi formulir surat rekomendasi (lengkapi data 

permohonan seperti nama, alamat, dan pekerjaan) dan 

memberikan informasi lengkap seputar luas tanah 

usaha, lokasi, jenis tanah, status tanah, kondisi fisik, 

dan sebagainya. Lengkapi surat tersebut dengan foto 

kopi KTP, foto kopi NPWP, foto kopi tanda lunas PBB, 

akta pendirian perusahaan (jika ada), gambar situasi, 

bukti kepemilikan tanah, IMB bangunan, serta surat 

izin dari tetangga dengan sepengetahuan lurah dan 

camat. Jika Anda belum memiliki surat Izin 

Mendirikan Bangunan atau IMB, buatlah dengan cara 

mengisi formulir pengajuan IMB dan ditujukan ke 

bupati atau walikota setempat. Pastikan formulir 

tersebut memiliki tembusan ke kepala dinas 

pemukiman. Jangan lupa sertai dengan dokumen-

dokumen yang diminta.  

b. Membuat pengajuan permohonan izin gangguan 

c. Melengkapi surat pernyataan kesanggupan buat 

mematuhi ketentuan- ketentuan teknis 

d. Membuat tanda daftar Industri  

Jika hal-hal pada poin 1-4 sudah terpenuhi, yang harus Anda 

lakukan selanjutnya ialah mengajukan syarat permohonan 

pendirian usaha ke pihak berwenang, yakni Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan di area loka Anda membuka usaha. 

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama 
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dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan 

pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan 

menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro 

kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 

60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecild 

an mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. 

Pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah 

dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya 

yang banyak, melainkan juga dalam hal penerapan tenaga kerja. 

Disamping usaha mikro kecil dan menengah juga dapat 

menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor 

komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap produk 

Domestic Bruto (PDB).Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam 

mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam 

memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis 

perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat 

mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang 

imbasnya berdampak pada kegiatan- kegiatan usaha besar yang 

semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif 

masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. 

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah 

terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan 

berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan 

pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi 

persaingan bebas. 

4. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang 

memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti 

tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. 

Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak 
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kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM): 

a. Livelhood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai 

kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih 

umum biasa disebut sektor informal. Contohnya 

pedagang kaki lima. Micro Enterprise, merupakan 

Usaha Mikro  Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat 

kewirausahaan 

b. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki 

jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan 

sub kontrak dan ekspor. 

c. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki 

jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transfortasi 

menjadi usaha besar.37 

 

5. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro 

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang 

merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada 

masa yang akan datang adalah:  

a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam 

penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, 

diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% 

tenaga kerja yang tersedia.  

b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan 

menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh 

kembangnya wirausaha baru;  

 
37Ade Resalaawati, “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil 

Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM 

Indonesia”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negri 

Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h. 31. 
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c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan 

manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan 

pasar;  

d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil 

sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai 

dari industri besar atau industri yang lainnya; 

e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya 

pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang 

menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk 

dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk 

mengembangkan sektor lain yang terkait.  

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat 

dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 fakor : 

a. Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM 

yaitu diantaranya : 

1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya 

manusia.  

2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha 

Industri Kecil lebih memperioritaskan pada aspek 

produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang 

mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam 

informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian 

besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.  

3) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai 

mutu produk Industri Kecil.  

4) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri 

Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah 

yang relatif kecil. 

b. Faktor eksternal, merupakan masalah yang muncul dari 

pihak pengembang dam pembina UMKM. Misalnya 

solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya 

monitoring dan program yang tumpang tindih. 

Dari kedua faktor terebut munculah kesenjangan diantara 

faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN 

dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian 
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kredit, tapi UMKM mana yang harus diberi, karena berbagai 

ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain 

UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan 

lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang 

mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung 

meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan 

bagi para pelaku UMKM meperoleh kredit, dan ini telah 

berlangsung 20 tahun.38 

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing 

lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak 

berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu 

perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. 

Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang 

perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi 

kenyataan.39 

6. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha mikro berperan penting untuk membangun 

perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi 

masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini peran usaha 

mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. 

Berikut adalah peran penting Usaha Mikro menurut 

Departemen Koperasi: 

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi 

2. Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi, serta  

3. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran.40 

Ada tiga alasan utama suatu negara harus mendorong usaha 

kecil yang ada untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah 

 
38Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, 

(Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010), h.67. 
39 Op.Cit Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, 

(Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010) h.67 
40Departemen Koperasi 2008 tersedia di : www.depkop.go.id. Situs 

Resmi Departemen Koperasi. 
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karena pada umumnya usaha kecil cenderung memiliki kinerja 

yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang 

produktif. Kemudian alasan kedua, seringkali mencapai 

peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan 

teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya 

yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk alasan 

ketiga, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal 

fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Kecil dan Menengah 

memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian 

suatu negara. Demikian halnya dengan Indonesia, sejak diterpa 

badai krisis finansial pada tahun 1996 silam, masih banyak 

usaha kecil menengah yang hingga saat ini masih mampu 

bertahan. Meskipun mereka sempat goyang oleh dampak yang 

ditimbulkan, namun dengan semangat dan jiwa yang kuat maka 

mereka secara perlahan-lahan mampu bangkit dari 

keterpurukan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun negara. 

 

B. Pengertian Pangan 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling 

hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdiri 

Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamatkan bahwa 

Negara wajjib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas 

pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi 

penduduk. Kewajiban dimakud mencakup kewajiban menjamin 

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan 

yang cukup,aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Untuk bisa 

melaksanakan kewajiban tersebut secara efektif, maka Negara 

wajib menguasai sumber daya alam untuk digunakan secara 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 33 

Ayat 3).  

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya 

hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 

diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia, termasuk di dalam pengertian pangan adalah bahan 
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tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya 

yang digunkan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau 

pembuatan makanan dan minuman. Pengertian pangan di atas 

merupakan definisi pangan yang dikeluarkan oleh badan dunia 

untuk urusan pangan, yaitu food and agricultural organization 

(FAO). 

Thomas Robert Malthus dalam Essay On The Pricipal Of 

Population mngungkapkan sebuah teori yang dikenal dengan teori 

Malthus. Dalam teorinya, Malthus memaparkan bahwa jumlah 

penduduk cenderung untuk meningkt secara geometris (deret 

ukur), sedangkan pasokan bahan makanan cenderung meningkat 

secara aritmatic (deret hitung) sehingga dikhawatirkan pada suatu 

saat akan terjadi krisis pangan di mana jumlah pasokan bahan 

makanan tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan manusia.41 

 

C. Tinjauan Umum Kesejahteraan 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat 

telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat 

diartikan sebagai persamaan hidup yang setingkat lebih dari 

kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila 

ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang 

mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya 

yang mengancam.42 

Tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi 

juga mencakup nilai moral, spiritual dan juga nilai 

sosial.Dilihat dari kualitas kehidupan masyarakat yang 

ditingkatkan oleh setiap orang agar dapat memenuhi tujuan 

pribadi dan sosial mereka. Hal ini dipahami baik dalam  

kaitannya dengan  ukuran objektif, seperti pendapatan rumah 

tangga, sumber daya pendidikan dan status kesehatan. Indikator 

 
41Edmund Conway, 50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda Ketahui, 

(Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2015), h.15. 
42Mita Noveria, Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan, (Jakarta: 

LIPI Pers, 2011), h.22. 
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subjektif seperti kebahagiaan, persepsi kualitas hidup dan 

kepuasan hidup.43 

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting 

untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan 

ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk 

meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam 

masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang 

sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non 

materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis 

dalam bermasyarakat.44 

Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila 

suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai 

dengan sumberdaya yang telah dimiliki. Kesejahteraan 

masyarakat dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang 

tidak menempatkan suatu aspek lebih penting daripada isi nya. 

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan hal 

yang bersifat ekonomi namun berhubungan dengan beberapa 

faktor non-ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik.45 

Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dengan indikator 

BPS adalah pendidikan istri, pendapatan, pekerjaan suami 

bukan buruh, kepemilikan aset dan perencanaan. Kesejahteraan 

dengan menggunakan indikator pengeluaran pangan meliputi 

faktor eksternal dan internal.46 Beberapa studi menggunakan 

istilah Welfare State atau Kesejahteraan sebagai padan kata. 

Menurut Kamus online Merriam Webster Dictionary, kata 

„welfare‟ diartikan sebagai „the state of being happy, healthy, 

 
43 June Satham dan Elaine Chase, Childhood Wellbein, (London: 

PSSR, 2010), h. 2.   
44Tsania Riza Zahroh, Peran Umkm Konveksi Hijab Dalam 

Meningkatkan KesejahteraanEkonomi Perempuan, jurnal ekonomi, 2017, 

hlm 25. 
45 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteran sosial, (Rafika Aditama, 

Bandung, 2014) hlm 102 
46 Iskandar, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan 

Keluarga, jurnal ekonomi, 2015, hal 7. 
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or successful.‟ Dalam terjemahan bebas, kata „welfare‟ 

mengandung beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, 

atau sukses. Dalam salah satu studi, Andersen mengungkapkan 

bahwa welfare state merupakan institusi negara dimana 

kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan 

politik) ditujukan untuk:  

a. Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya 

memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan 

standar kelayakan.  

b. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan 

yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, 

tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis 

ekonomi.  

c. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-

haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas 

ekonomi, dan perbedaan lain. 

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak 

dapat didefinisiskan hanya berdasarkan konsep material dan 

hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan 

kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan 

berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, 

melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan 

spiritual dan ukhrowi. Todaro dan Stephen C. Smith, 

menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraaan 

masyarakat secara material, duiawi dan spriritual dapat 

dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu:  

a. Tingkat Kebutuhan Dasar Peningkatan kemampuan 

dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti 

makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.  

b. Tingkat kehidupan Peningkatan tingkat kehidupan, 

tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan 

peningkatan pendidikan.  

c. Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa. 

Yaitu adanya pilhan pekerjaan yang lebih baik dari 

masyarakat yang lebih baik untuk meningktakan 
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kesejahteraan keluarga.47 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan sosial merupakan proses kegiatan yang 

teroganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan 

yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu program 

pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi 

masyarakat miskin dapat membawa kemandirian dan 

pendapatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

mereka. Dengan adanya pinjaman modal usaha dapat 

membantu petani untuk bisa.48 

 

2. Indikator Kesejahteraan 

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :49 

a. Kesejahteraan individu,merupakan cara mengaitkan 

kesejahteraan dengan pilihan individu secara objektif. 

Pilihan yang dilakukan individu sebgai uji yang objektif 

adalah membandingkan kesejahteraan individu pada 

situasai yang berbeda, misalnya seorang yang memiliki 

skala preferensi tertentu lebih memilih produk A 

daripada produk B. Hal ini menunjukan bahwa tingkat 

kesejahteraan orang tersebut lebih tinggi kalau memilih 

produk A daripada produk B. 

b. Kesejahteraan sosial, merupakan cara mengaitkan 

kesejahteraan dengan pilihan sosisl secara objektif yang 

diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh 

individu dalam masyarakat.  

Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

 
47 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika 

Aditama, 2012), h. 64. 
48 Faturocman, Kesejahteraan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2012). h. 103. 
49 Rudi Badrudin , Ekonomika Otonomi Daerah, (Yogyakarta : UUP 

STIM YKPN, 2012), h. 146 
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dapat diwujudkan pada bebrapa langkah strategis untuk 

memperluas akses masyarakat pada sumberdaya pembangunan 

serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah 

untuk berpartisipasi dalam proses pembanguan masyarakat bisa 

mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing 

perekonomiannya. 

Menurut Sadono Sukirno, kesejahteraan ialah aspek yang 

tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi 

pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia 

menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan 

hidup.50Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan 

perhitungan fisik, dan non-fisik seperti tingkat konsumsi 

perkapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, 

dan akses di media masa.Selain itu, kesejahteraan masyarakat 

juga dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan 

Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi 

umur, manusia terdidik adan standar hidup yang layak.Untuk 

mencapai kesejahteraan perlu dilakukan pengembangan 

masyarakat. Tujuan pengembangan masyarakat adalah 

membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman 

penting manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia, 

membangun kembali struktur-struktur negara dalam hal 

kesejahteraan.51Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 

kesejahteraan adalah suatu kondisi dimanakebutuhan jasmani 

dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan 

tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

manusia BPS memiliki beberapa indikator yang dapat 

digunakan yaitu:52 

 
50 Sukirno Sadono, Makro Ekonmi Modern Perkembangan 

Pemikiran Klasik Dan Baru, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2012), 

h.5 
51Heru Nurasa, “Ananlisis Pemgembangan Kapasitas 

Kelembagaan Masyarakat”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1 

(April 2016), h. 101. 
52Ibid, h. 40 
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1) Pendapatan 

Pendapatan atau penghasilan adalah indicator yang 

dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. 

Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah 

penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau 

rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu 

tahun). Pendapatan terdiri dari Penghasilan tenaga kerja, 

penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden) 

serta tunjangan dari pemerintah. 

2) Perumahan dan pemukiman 

Perumahan dan pemukiman selain menjadi 

kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungdi yang 

sangat strategi dalam perannya sebagai pusat pendidikan 

keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan 

dating. Selain itu, rumah juga merupakan cerminan  

kesehatan  masyarakat  dimana rumah yang sehat dan 

nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi 

kesehatan tiap penghuninya. 

3) Pendidikan 

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak 

setiap warga Negara untuk dapat mengembangkan 

potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga 

Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang 

bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki 

tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, 

etnis, agama, dan lokasigeografis. 

4) Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu indicator 

kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan 

program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit 

memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga 

pembanggunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan 

diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat 
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serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. 

Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilhat 

melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani 

pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk 

membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan. 

Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan diatas maka 

proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang 

mendukung pembangunan manusia lebih berkualitas. 53 

 

3. Kesejahteraan dalam Islam 

Istilah umum yang digunakan dalam  mendeskripsikan 

kehidupan yang sejahterah secara material-spiritual pada 

kehidupan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam adalah falah. 

mulia. Menurut Imam Al-Ghazali maslahah dasar bagi 

kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu, agama (dien), 

jiwa (nafs)  ̧intelektual (aql), keluarga dan keturunan (nasl) dan 

material (ealth). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan 

dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak terpenuhi, agar 

manusia dapat hidup bahagia didunia dan akhirat. Jika salah 

satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan 

hidup juga tidak tercapai dengan sempurna. 54Kesejahteraan 

merupakan perasaan aman sentosa, makmur, damai dan 

selamat dari segala macam gangguan, kesukaran, dan 

sebagainya.Sejahtera juga dapat di artikan sebagai Falah, yaitu 

kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.55 

Islam memaknai “kesejahteraan” dengan istilah falah yang 

berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi 

material dan spritual, individual-sosial dan kesejahteraan 

 

53 Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembangunan Ekonomi 

Masyarakat, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009), h. 96. 
54Anto, M.B. Hendrie, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, cet.I, 

(Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 31. 
55 Adiwarman A Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2012)h.46. 
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dikehidupan duniawi dan akhirat.Sejahtera dunia diartikan 

sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup indrawi, 

baik fisik, intelektual, biologis maupun material. Sedangkan 

kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang akan 

diperoleh setelah kematian manusia.Untuk kehiduan dunia, 

falah mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, 

kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. 

Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah mencakup 

pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan 

abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi.56 

Mannan berpendapat bahwa kesejahteraan berkaitan dengan 

proses produksi. Prinsip fundamental yang harus selalu 

diperhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan 

ekonomi. Konsep kesejahteraan ekonomi dalam Islam terdiri 

dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh 

meningkatnya produksi dari barang yang berfaedah melalui 

pemanfaatan sumberdaya yang ada secara maksimum, 

selanjutnya diiringi denganperbaikan sistem produksi, dan 

tetap berpedoman pada nilai-nilai keislaman.57 

Sedangkan dalam  kamus bahasa Indonesia berasal dari kata 

“Sejahtera” yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, 

dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, 

dan sebagainya). 58 Pengertian ini sejalan dengan pengertian 

“Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari 

pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan 

sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang 

sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, 

sebagaimana dinyatakan dalam  Al-Quran surah al-anbiya: 107 

yang berbunyi :  

 
56 Rahmat ilyas,  Etika Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif 

Ekonomi Islam, jurnalAt-Tawassuth, Vol. 1, No. 1, 2016: 152-172, h. 166 
57Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 

Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 54. 
58W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1999), h. 887 
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Artinya: dan Tiadalah kami mengutus kamu, 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.59 

Dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh 

aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah 

kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus 

dibarengi dengan hubungan dengan  sesama manusia(habl min 

allah wa habl min an-nas).Demikian pula anjuran beriman 

selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di 

dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan 

sosial.Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), 

seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, 

zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. 

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi 

kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Quraish 

Shihab menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang 

didambakan Al-qur’an tercermin di surga yang dihuni oleh 

Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan 

tugas kekhalifahan di bumi.60 

Pemerintah ikut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, yaitu dengan cara mencukupi kebutuhan 

kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier serta kebutuhan 

pelengkap lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus 

memastikan bahwa upaya yang dilakukannya tidak 

bertentangan dengan ajaran syariat Islam sehingga kehidupan 

masyarakat sejahtera.61 Dalam Islam terdapat maslahah yang 

bertujuan untuk menentukan karakteristik suatu perbuatan. Ada 

 
59 Usman El-Qurtuby, Al-Quran Tajwid dan terjemahan (al-Quran 

Tafsir dan Hadis, (Bandung : Cordoba, Oktober 2013), h. 113 
60Ikhwan Abidin Basri.Islam dan Pembangunan Ekonomi. (Jakarta: 

Gema Insani Press 2005), h. 85 
61 M. B.HendriAnto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, (Yogyakarta: 

Ekosiana, 2008), h. 7 
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pun beberapa sifat maslahah, antara lain: 

a) Maslahah bersifat subjektif, dalam arti setiap individu 

menjadi hakim bagi masing-masing dalam 

menentukan apakan sesuatuperbuatan merupakan 

suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Kriteria 

maslahah ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya 

mengikat bagi semua individu. 

b) Maslahah orang perorangan akan konsisten dengan 

maslahah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda 

dengan konsep pareto optimum, yaitu keadaan optimal 

dimana seseorang tidak dapatmeningkatkan tingkat 

kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan 

penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.62 

Dalam konteks ini, sangat tepat untuk diterapkan bagi 

pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan 

dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.63 

1) Dharuriyat, adalah penegakan kemaslahatan agama 

dan dunia. Artinya, ketika dharuriyat itu hilang maka 

kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan 

hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan 

dan bahkan musnahnya kehidupan.64 Dharuriyat 

menunjukan kebutuhan dasar ataupun primer yang 

harus selalu ada dalam kehidupan manusia. 

Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi lima poin yang 

bisa dikenal dengan al-kulliyat al khamsah, yaitu 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan 

cara memenuhi kebutuhan kelima diatas, yang apabila 

tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi 

 
62Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi 

Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah, (Bandung: Kencana, 2011), Edisi I, h. 

164. 
63Ibid, h.165. 
64Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, h. 324. Lihat juga Juhaya S. Praja, 

Filsafat Hukum Islam,(Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995),  

h.105. 
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kehidupan manusia.65 

2) Hajiyat, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk 

mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan 

yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu 

jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. 

Hajiyat juga dimaknai dengan keadaan dimana jika 

suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa 

menambah value atau nilai kehidupan manusia.66 

3) Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan 

yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan 

apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat 

juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau 

identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati 

kemewahan.67 

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan 

nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:  

a) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi 

pada kebenaran.  

b) Pertangungjawaban, untuk memakmurkan bumi 

dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. 

Setiap perilaku ekonomi memiliki tanggung 

jawab untuk berperilaku ekonomi yang 

sebenarnya, amanah dalam mewujudkan 

kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab 

untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum 

bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok 

tertentu saja.  

c) Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial 

dimasyarakat akan mendorong terciptanya 

 
65Ibid, h. 164. 
66Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi 

Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah, (Bandung: Kencana, 2011), Edisi I, h. 

68. 
67Ibid,h. 78. 
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hubungan yang baik antar individu dan 

masyarakat, karena islam tidak hanya 

mengajarkan hubungan vertical, namun juga 

menempatkan hubungan horizontal secara 

seimbang.68 

Agar kesejahteraan dapat terwujud, pemerintah ikut 

berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat baik 

kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier serta 

kebutuhan pelengkap lainnya. Pemerintah dilarang untuk 

berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan 

primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk 

mencakup seluruh kebutuhan komplementer lainnya. 

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa 

upaya yang dilakukannya tidak bertentangan dengan 

ajaran syariat Islam sehingga kehidupan masyarakat 

sejahtera.69 

4. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Dalam ekonomi Islam, Islam memberikan penjelasan bahwa 

kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan 

pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidak 

nyamanan, serta meningkatkan kualitas secara moral dan 

materil.70Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan, 

ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai 

Islam. 

Tujuan ekonomi islam menciptakan kehidupan manusia 

yang aman dan sejahtera. Sebagai tatanan ekonomi, Islam 

menganjurkan manusia untuk bekerja serta berusaha. Bekerja 

dan berusaha dilakukan oleh manusia diletakkan Allah dalam 

 
68 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi 

Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2013), h. 63. 
69 M. B.HendriAnto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, (Yogyakarta: 

Ekosiana, 2008), h. 7. 
70 Almizan, “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep 

Ekonomi Islam”, Jurnal Kajian Ekonomi Islam,Vol.1, No. 1, (Januari 2016) 
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timbangan kebaikan. Menurut teori Islam, kehidupan-

kehidupan terbagi dua unsur materi dan spiritual yang satu 

sama lain saling membutuhkan, antara lain: 

1. Unsur Materi 

Kenikmatan yang disediakan Allah di bumi berupa 

rizki dan perhiasan. Islam memandang kehidupan 

didunia secara wajar, Islam membolehkan memanfa 

atkan nikmat dunia dalam batas-batas yang halal serta 

menjauhi yang masuk dalam perkara haram. Dalam Al-

Quran serta Hadist Nabi yang menyebutkan sejumlah 

kehidupan yang baik, beberapa kenikmatan dalam 

kehidupan antara lain yaitu:  

a) Nikmat makan dan minum yang terdiri dari 

kelezatan daging, buah, susu, madu, air, dan 

lain-lain. 

b) Nikmat pakaian dan perhiasan 

c) Nikmat tempat tinggal 

d) Nikmat dalam rumah tangga 

2. Unsur Spiritual 

Sesungguhnya pondasi kebahagiaan kehidupan 

terletak pada kedamaian, kelapangan dada, serta 

ketenangan hati. Jika manusia menginginkan 

kebahagiaan, maka sesungguhnya ia tidak 

memperolehnya dengan mengumpulkan harta 

sebanyak-banyaknya. Indikator kesejahteraan menurut 

islam merujuk pada AL-Quran Surat Quraisy dalam 

Ayat 3-4 yang berbunyi: 

                               

 

Artinya: Maka hendak lah mereka menyembah 

tuhan pemilik rumah ini (ka’bah). Yang telah 

memberi makanan kepada mereka untuk 
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menghilangkan lapar dan mengamankan mereka 

dari ketakutan.71 

 

Dari ayat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Menyembah kepada Allah (Pemilik Ka’bah) 

Mengandung makna bahwasannya proses 

mensejahterakan masyarakat tersebut 

didahului dengan pembangunan tauhid atau 

keyakinan kita terhadap Allah sang pencipta 

segalanya, sehingga sebelum masyarakat 

sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu 

yang paling utama adalah masyarakat benar-

benar menjadikan Allah sebagai pelindung, 

pengayom serta menyerahkan dirinya 

sepenuhnya kepada sang kholiq. Sehingga 

semua aktifitas masyarakat terbingkai dalam 

aktifitas ibadah. 

b. Menghilangkan Lapar 

Mengandung makna bahwa dalam Al-

Quran surat Al-Quraisy ayat 4 yang diawali 

dengan ketegasan tentang tauhid bahwa yang 

memberi makan kepada kita adalah Allah. 

Kepada setiap umatnya bukan untuk 

ditumpuk-tumpuk, ditimbun, apalagi dikuasai 

oleh individu, kelompo maupun orang-

orangtertentu saja. Hal ini juga mengandung 

makna secukupnya saja sesuai dengan 

kebutuhan menghilangkan lapar bukan 

kekenyangan apalagi sampai berlebih-lebihan. 

 

 

c. Menghilangkan Rasa Takut 

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram 

adalah bagian dari indikator sejahtera atau 

 
71Al-Quran Surat Quraisy dalam ayat 3-4 
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tidaknya suatu masyarakat. jika perampokan, 

pemerkosaan, bunuh diri dan kasus 

kriminalitas tinggi, maka mengindikasikan 

bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. 

Dengan demikian pembentukan pribadi-

pribadi yang soleh serta membuat sistem yang 

menjaga kesolehan setiap orang bisa terjaga 

merupakan bagian integral dari proses 

mensejahterakan masyarakat. 

 

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas. Maka 

dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian seperti 

yang disajikan di bawah ini: 

 

 

 

 

Dari skema kerangka berpikir diatas, Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) Sektor Pangan adalah sektor ekonomi 

nasional yang paling strategis yang menyangkut hajat hidup 

orang banyak sehingga menjadi tulang punggung 

perekonomian Nasional. UMKM juga merupakan kelompok 

pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan 

telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional 

dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminator 

pertumbuhan ekonomi pasca krisis. 

Sedangkan definisi Kesejahteraan adalah suatu tata 

kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual 

yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan 

ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap 

warga Negara yang mengandalkan usaha pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-

baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban manusia sesuai 

UMKM Sektor Pangan 

(X) 

Kesejahteraan Masyarakat 

(Y) 
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dengan pancasila. Kesejahteraan diartikan dengan persamaan 

hidup yang setingkat lebih darikehidupan. 

Hal ini menggambarkan adanya Peranan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat, yaitu Peranan UMKM Sektor 

Pangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dalam penelitian 

ini model hubungan antara variabel bebas yaitu Peranan 

UMKM Sektor Pangan kemudian sebagai variabel terikat 

adalah Kesejahteraan Masyarakat yakni ditinjau menurut 

Perspektif Ekonomi Syariah. 
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