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Abstrak 

 

Wabah Covid 19 yang melanda dunia saat ini menyebabkan krisis 

multidimensi.UMKM Kopi di Kabupaten Lampung Barat termasuk yang 

terdampak.  Pelaku UMKM Kopi mengalami perlambatan dan stagnisasi usaha 

akibat Wabah Covid 19. Terhambatnya jalur distribusi dan turunnya daya beli 

masyarakat menjadi penyebab utama. Belum lagi persoalan minimnya akses 

permodalan, teknologi, kemampuan SDM, jaringan usaha, dan tidak tersedianya 

gerai penjualan kopi di pusat-pusat keramaian, semisal Jakarta dan Bandar 

Lampung. Di saat situasi ekonomi terpuruk akibat Virus Corona, pelaku bisnis 

harus benar-benar jeli dalam mengambil keputusan. Diperlukan strategi yang tepat 

demi UMKM.  Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pelaku UMKM juga 

dituntut dapat menggunakan digital marketing dan memanfaatkan media sosial 

untuk menjangkau konsumen secara langsung dan dapat menekan biaya promosi. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana 

kondisi dan strategi pengembangan digital marketing dalam mempertahankan 

produksi UMKM kopi ditengah pandami covid-19 di Lampung Barat dalam 

perspektif ekonomi islam. Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk melihat 

bagaimana kondisi dan  strategi pengembangan digital marketing dalam 

mempertahankan produksi UMKM kopi ditengah pandami covid-19 di Lampung 

Barat dalam perspektif ekonomi islam. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di 

dapat dari wawancara kepada para pelaku UMKM kopi yang ada di Lampung 

Barat total sampel 41 responden, dan data sekunder yang didapat dari Badan Pusat 

Statistik Lampung Barat. 

Penelitian ini menemukan bahwa Kondisi UMKM kopi di Lampung Barat 

selama pandami covid-19  sangat terdampak diantaranya kondisi: a) Sumber Daya 

Manusia b) Produksi. c)  finacial, d) kondisi pemasaran. e) kondisi kemitraan, dan 

f) kondisi infrastruktur. Strategi pengembangan digital marketing dalam 

mempertahankan produksi kopi ditengah pandami covid-19 pada UMKM kopi di 

Lampung Barat berpengaruh dalam peningkatan penjualan UMKM kopi dan 

menaikan produksi kopi selama pandami covid-19. 90% Pelaku UMKM Kopi di 

Lampung Barat mengatakan digital marketing akan menjadi platform komunikasi 

utama dalam pemasaran, dan offline store akan menjadi pelengkap, dikarenakan 

kemudahan dan kemampuan digital marketing dalam menjangkau lebih banyak 

konsumen. Pelaku UMKM kopi di Lampung Barat dalam penerapan marketing 

syariah, meyakini bahwa setiap berbisnis diperlukan keseimbangan antara 

kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Tidak hanya berusaha mencari keuntungan 

tetapi juga tetap memberikan perhatian dan bantuan kepada sesama yang 

membutuhkan dengan diadakannya kegiatan sosial agar masyarakat atau pengusaha 

lain dapat termotivasi untung saling membantu.  

 
Kata Kunci: Kondisi, Strategi, Produksi UMKM Kopi, Perspektif Ekonomi 

                     Islam, Pandami Covid-19. 
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Abstract  

The Covid 19 outbreak that is currently engulfing the world has caused a 

multidimensional crisis. Coffee SMEs in West Lampung Regency are among those 

affected. Coffee MSMEs experienced a slowdown and business stagnation due to 

the Covid 19 outbreak. The obstruction of distribution channels and the decline in 

people's purchasing power were the main causes. Not to mention the problem of 

lack of access to capital, technology, human resource capabilities, business 

networks, and the unavailability of coffee sales outlets in crowded centers, such as 

Jakarta and Bandar Lampung. When the economic situation slumps due to the 

Corona Virus, business people must be really observant in making decisions. The 

right strategy is needed for SMEs. One way that can be done is that MSME actors 

are also required to be able to use digital marketing and utilize social media to 

reach consumers directly and can reduce promotional costs. Based on this, 

researchers conducted research on how the conditions and strategies for developing 

digital marketing in maintaining coffee MSME production amidst the COVID-19 

pandemic in West Lampung in the perspective of Islamic economics. The purpose 

of this research is to see how the conditions and strategies for developing digital 

marketing are in maintaining coffee MSME production amid the COVID-19 

pandemic in West Lampung in the perspective of Islamic economics. 

The method used in this research is a qualitative research. The data used in 

this study are primary data obtained from interviews with coffee MSME actors in 

West Lampung with a total sample of 41 respondents, and secondary data.under 

obtained from the Central Statistics Agency of West Lampung. 

This research found that The condition of coffee MSMEs in West 

Lampung during the COVID-19 pandemic was greatly affected including the 

conditions: a) Human Resources b) Production. c) financial, d) marketing 

conditions. e) partnership conditions, and f) infrastructure conditions.Digital 

marketing development strategy in maintaining coffee production amid the 

COVID-19 pandemic on coffee MSMEs in West Lampunginfluential in increasing 

sales of coffee MSMEs and increasing coffee production during the COVID-19 

pandemic. 90% of Coffee MSMEs in West Lampung said digital marketing would 

be the main communication platform in marketing, and offline stores would be 

complementary, due to the convenience and ability of digital marketing to reach 

more consumers. Coffee MSME actors in West Lampung in implementing sharia 

marketing believe that every business requires a balance between the needs of the 

world and the needs of the hereafter. Not only trying to make a profit but also 

continuing to give attention and assistance to others in need by holding social 

activities so that the community or other entrepreneurs can be motivated to help 

each other. 

 

Keywords: Condition, Strategy, Production of MSME Coffee, Economic 

Perspective Islam, Pandami Covid-19. 
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MOTTO 

ِمۡۡقُلۡ  قَو  َملُوا ۡيََٰ مِۡۡٱع  ۡإِن ِيَۡعَٰ َۡمَكانَتُِكم  َۡعلَىَٰ ٞۖ فَۡفَۡل  لَُموَسو  ٣٩َۡنۡۡتَع 

Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku 

akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.(QS. Az-Zumar: 39)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen agama RI, Az-Zummar(39) 39, ( Bandung : CV Penerbit Diponegoro 2015) 

cetakan 8, h. 462. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

A novel coronavirus atau yang lebih sering didengar dengan sebutan 

covid-19 atau virus corona telah menyebar keberbagai penjuru dunia. 

Bahkan, World Health Organization (WHO) pada 12 Maret 2020 telah 

menetapkan wabah covid-19 sebagai pandemi global.1 Di Indonesia, kasus 

positif covid-19 pertama kali diumumkan oleh Presiden Indonesia, Ir. H. 

Joko Widodo pada Senin, 2 Maret 2020. Berbagai strategi dilakukan 

pemerintah Indonesia dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di 

Indonesia. Namun, hingga 4 Juli 2020 tercatat sebanyak 60.695 kasus 

terkonfirmasi positif Covid-19, 27.658 pasien positif Covid-19 yang sembuh 

dan sebanyak 3.036 korban Covid-19 yang meninggal. Sebagai suatu 

pandemi nasional bahkan pandemi global, penyebaran Covid-19 ini sangat 

cepat sehingga menjadi pembicaraan utama di setiap wilayah. Tidak hanya 

dari sudut pandang kesehatan namun juga dari sudut pandang ekonomi.2 

Covid-19 berdampak pada kebijakan pemerintah yang mewajibkan 

setiap orang untuk melakukan jaga jarak, memakai masker, dan selalu 

mencuci tangan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan 

pembatasan sosial berskala besar hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat. Pembatasan-pembatasan tersebut secara tidak langsung 

berimbas pada kelangsungan dunia usaha. Banyak perusahaan yang harus 

memberlakukan PHK untuk karyawannya karena laba merosot. Hal ini 

menjadikan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga membuat daya 

beli turun. Selain itu, penerapan PSBB juga menghambat alur distribusi 

sehingga menurunkan kemampuan produksi. Industri yang biasa 

mendapatkan bahan baku dari luar negeri pun kesulitan karena beberapa 

negara asal impor menutup akses mereka, ditambah kurs dollar yang 

                                                             
1Gita Laras Widyaningrum, “WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa 

Maksudnya?” (National Geographic Indonesia: Kesehatan, Maret 2020) 
2Beni Dwi Komara, Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah 

Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global, Jurnal Manajemen Bisnis ISSN : 1829-

8486 (print) | ISSN : 2528-1216 (online) Volume 17, No. 3, Juli 2020 
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semakin melambung. Industri yang mampu bertahan di masa pandemi 

Covid-19 di antaranya industri gas, listrik, air bersih, pertanian, peternakan, 

perkebunan, perikanan, otomotif, dan perbankan. Keseluruhannya terkait 

dengan kebutuhan dasar, sehingga diprediksi masih akan bertahan meski 

diterpa pandemi. Sektor-sektor tersebut mampu bertahan meski tidak 

mengalami kinerja yang signifikan.3 

Ada beberapa perusahaan yang bahkan melakukan PHK atau 

memotong gaji karyawannya. Pertama, Industri pariwisata menjadi industri 

yang terpapar akibat virus corona ini. Pasalnya banyak sekali negara-negara 

yang memberlakukan lockdown sehingga otomatis bisnis pariwisata terhenti 

demi mencegah penyebaran virus corona antar negara. Secara spesifik, 

dampak virus corona ini juga dirasakan oleh Perhimpunan Hotel dan 

Restoran Indonesia (PHRI). Anjloknya okupansi hingga angka 40% 

membawa dampak yang cukup besar dalam keberlangsungan bisnis hotel. 

Akibat kejadian ini, beberapa hotel di Bali dan Batam meminta 

karyawannya untuk cuti.4 Kedua, Maskapai penerbangan juga termasuk ke 

dalam kategori industri yang terpapar akibat virus corona. Akibat pandemi 

global saat ini, maskapai penerbangan terpaksa harus mengurangi 

penerbangan internasional guna mencegah terjadinya penyebaran yang 

semakin meluas. Indonesia National Air Carrier Association (INACA) 

menjelaskan bahwa akibat dampak dari pandemi Covid-19, beberapa 

maskapai telah memilih opsi untuk menutup operasi dan beberapa lainnya 

melakukan PHK terhadap karyawannya untuk mengurangi kerugian.5 

Ketiga, Industri manufaktur kemungkinan besar akan menerima dampak 

cukup besar akibat corona. Secara khusus, industri manufaktur yang 

diprediksi paling terdampak adalah manufaktur otomotif. Menurut 

Marketwatch, perusahaan di bidang ini mungkin akan lebih berhati-hati jika 

                                                             
3Nurul Ikhsanti, Strategi Perencanaan Ekonomi Dalam Mengatasi Dampak Pandemi 

Covid 19 Di Sumatra Barat, Jurnal Ekonomi Keuangan &Perencanaan Indonesia. 

VOL.I.NO.01(2020) 11-22. 
4I Dewa Gde Sugihamreth, Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada 

Sektor Pariwisata, The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 – Juni 

2020. 
5 Sugiarti Sugiarti, Peranan Manajemen Strategi Perusahaan Penerbangan Dalam 

Menghadapi Perubahan Industri Jasa Angkutan Udara, Jurnal Mitra Menejemn, Vol 12, No 2 

(2021) . 

https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/issue/view/99
https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/issue/view/99
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ingin melakukan PHK. Pasalnya, mencari tenaga terampil di industri ini 

tergolong tidak mudah.6 

Keempat, Pelaku UMKM juga terkena imbas akibat virus corona. 

Saat ini para pelaku UMKM mulai menghadapi berbagai macam kesulitan 

bisnis sejak Covid-19 menyerang. Jumlah UMKM terdampak pandemi 

sebanyak 87,5 persen dari seluruh usaha yang beroperasi di seluruh 

Indonesia. Dari jumeau ini, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak 

negatif di sisi penjualan. Namun, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan ada 

12,5 persen responden yang tidak terkena dampak ekonomi dari pandemi 

Covid-19, dan bahkan 27,6 persen di antaranya menunjukkan peningkatan 

penjualan. Dari total 6 sektor UMKM, hanya usaha masyarakat di bidang 

pertanian yang masih tumbuh sebesar 16,7 persen pada Desember 2020. 

Sementara itu, industri pengolahan tumbuh sebesar 1,5 persen, konstruksi 

turun 17,9 persen, perdagangan turun 3,2 persen, real estate naik 13 persen, 

dan jasa kemasyarakatan meningkat 2 persen.7 

 Di dalam penelitian ini peneliti fokus pada sektor UMKM 

dikarenakan sektor UMKM pun terdampak parah dengan adanya pandami 

covid 19. Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang memaparkan 

bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (Mei 2020). Sektor 

UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Kementerian 

Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada 

bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. 

Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, 

dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan 

mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 

                                                             
6Dina Eva Santi Silalahi, Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam 

Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2, Juni 

2020. 
7 Siti Nuzul Laila Nalini, Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 

Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 1, Januari 2021. 
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akibat covid-19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memiih mengurangi 

karyawan akibat toko fisik ditutup. 8 

Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat 

pandemi covid-19. Di Indonesia UMKM memiliki kontribsi maupun 

peranan yang cukup besar diantaranya yaitu perluasan kesempatan 

penyerapan tenaga kerja. UMKM juga merupakan jaring pengaman 

terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan 

ekonomi produktif. disamping itu usaha kecil, mikro dan menengah 

(UMKM) merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam 

peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) suatu negara khususnya di 

Indonesia dengan menghadapi Era Industri 4.0. Kementerian Koperasi dan 

UKM mencatat ada sebanyak 67.051 pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) terdampak karena adanya pandemi Covid-19 di 

Indonesia.9 

Ditengah semakin pesatnya perkembangan UMKM, pergerakannya 

mengalami penurunan akibat kemunculan Covid-19 pada tahun 2020, yang 

memberikan dampak langsung bagi perputaran perekonomian khususnya 

bagi UMKM. Pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa UMKM 

berperan penting terhadap perekonomian Indonesia. Sektor UMKM dinilai 

paling tinggi tingkat rentannya terhadap pandemi ini karena pada umumnya 

UMKM berpenghasilan dari perputaran dagangan yang dilakukan setiap 

hari. UMKM yang terbukti kokoh menyangga perekonomian saat krisis 

ekonomi dan keuangan 1998 dan 2008. Tapi kini, Sektor UMKM menjadi 

sektor yang rentan terhadap krisis ekonomi karena Covid-19. Pasalnya, jenis 

usaha ini sangat bergantung pada perputaran uang hasil penjualan barang 

dagangan. Tidak hanya itu, UMKM juga menjadi pengerak ekonomi rakyat 

                                                             
8Rahmi Rosita Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia, Jurnal 

lentera Bisnis Volume 9 No 2, November 2020. 
9Bambang Arianto, Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19, 

ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 6 No. 2 Desember 2020. 
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dan berkontribusi 60% produk domestik bruto (PDB) dengan serapan tenaga 

kerja hingga 97% atau 116,98 juta orang.10 

Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Destry 

Anna Sari mengatakan dari seluruh pebisnis UMKM itu ada lima jenis 

usaha yang paling terkena dampak. Pertama adalah usaha penyediaan 

akomodasi makan dan minuman. Kedua adalah perdagangan besar dan 

eceran seperti reparasi, perawatan mobil dan motor. Ketiga ialah industri 

pengolahan. Kemudian, aktivitas jasa lainnya. Kelima yaitu usaha pertanian, 

kehutanan dan perikanan. “Penyediaan akomodasi makan dan minuman : 

35,88%; perdagangan besar dan eceran seperti reparasi perawatan mobil dan 

motor : 25,33%; industri pengolahan : 17,83%; aktivitas jasa : 11,69%; dan 

usaha pertanian, kehutanan dan perikanan : 5,6%,” kata Destry dalam 

diskusi virtual Prodi Manajemen FEB Unas, bertajuk Strategi Pemasaran 

Bisnis Menghadapi Masa New Normal Covid-19. Penyebab utama UMKM 

terkena dampak dari pandemi Covid-19 lantaran penjualan menurun, 

sulitnya bahan baku, distribusi terhambat, permodalan dan produksi 

terhambat, permasalahan itu muncul karena kebijakan dari pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB).11 

Dampak yang signifikanpun terjadi terhadap semua lini usaha mikro, 

kecil hingga koperasi sangat terdampak dengan adanya wabah virus corona. 

Penjualan menurun, permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, 

dan kredit macet. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap. Tidak dapat 

dipungkiri, perlahan semua sudah beralih ke arah digital, sehingga interaksi 

antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua 

pemenuhan kebutuhan sudah tesedia secara digital, mulai dari jual beli, jasa, 

hingga transaksi pembayaran. Pemanfaatan teknologi merupakan dasar dari 

masing-masing revolusi industry. Dampak era revolusi industry 4.0 adalah 

teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya intekoneksi 

                                                             
10Fadilah Nur Azizah (2020). Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian 

selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal, OECONOMICUS Journal of EconomicsVol.5, 

No. 1. 
11Juan Charlos Pangestu, Strategi Pengembangan Pada Perspektif Nonkeuangan Metode 

Balance Scorecard Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan Umkm Di Indonesia Saat Pandemic 

Covid-19, Jurnal Lentera Akuntasi Volume 6 Nomor 1, 2021. 
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antara mesin fisik dengan system produksi. Teknologi menjadi unsur utama 

tehadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital 

sehingga mampu mentransfer data tanpa bantuan manusia serta dengan 

adanya big data agar mampu membantu dalam menentukan arah dalam 

bisnis.12 

Dampak dari pandemi ini tentunya dirasakan oleh berbagai pihak, 

salah satunya ialah sektor bisnis yang terdampak cukup parah yaitu 

makanan dan minuman bahkan mengalami krisis di tengah pandemic covid-

19 ini. Krisis tersebut menekan para pembisnis UKM atau UMKM untuk 

terus bertahan. Selama wabah Corona ini masuk dan menyebar di Indonesia, 

Pemerintah Pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan mengenai 

physical distancing yang mengharuskan masyarakat dengan daerah 

terdampak untuk melakukan pembatasan sosial. Dalam upaya mendukung 

anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, 

akhirnya banyak pelak UMKM yang memutuskan menutup layanan dine-in 

atau makan di tempat dan hanya memfasilitasi layanan take away saja untuk 

sementara waktu. Setiap UMKM  kemudian dituntut untuk terus berinovasi 

dan berpikir kreatif dalam melihat peluang supaya bisa tetap bertahan 

menjalankan bisnisnya selama wabah ini.13 

Pandemi virus corona menuntut kemampuan adaptasi banyak hal, 

termasuk pada minuman yang berbahan kopi. Dimana kopi banyak menjadi 

minuman para konsumen setiap hari, sehingga mau tak mau bermanuver 

demi tetap bisa 'menemui' penikmatnya. Pandemi memang punya dampak 

besar terhadap industri kopi membuat omset menurun dan produksi pun 

menurun. Saat ini kopi bukan hanya sekadar minuman panas atau hangat 

yang biasa diminum ketika ingin menghilangkan rasa kantuk, namun juga 

telah menjadi bagian dari gaya hidup (lifestyle) masyarakat. Meningkatnya 

aktivitas masyarakat dalam minum kopi ini terlihat dengan terus 

bertambahnya coffee shop di berbagai daerah mulai dari yang berskala lokal 

                                                             
12 Rahmi Rosita Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia, Jurnal 

lentera Bisnis Volume 9 No 2, November 2020. 
13 Ibid 
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hingga internasional. Penyajian varian dan jenis yang disediakan dari setiap 

kedai juga bisa dipastikan sangat variatif dan beragam.14 

Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang pada perekonomi 

nasional. Namun juga berdampak ke perekonomian pada level regional, hal 

yang sama juga menimpa pelaku UMKM di Provinsi Lampung terungkap, 

hingga 14 Mei 2020, sebanyak 3.481 UMKM terdampak Covid-19. Salah 

satunya Kabupaten Lampng Barat yang merupakan Kabupaten yang ada di 

Provinsi Lampung yang memiliki kopi terluas di provinsi Lampung. 

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang yang 

menghasilkan kopi cukup besar di Provinsi Lampung, mengingat daerah ini 

mempunyai iklim, jenis tanah dan luas lahan yang sesuai dengan tanaman 

tersebut. Sektor ini diharapkan sebagai penggerak perokonomian 

masyarakat dan sebagai salah satu penghasilan utama warga di Provinsi 

Lampung. 

Dengan hasil kopi kering per tahun mencapai 29.712 ton per 

hektar/tahun. Kabupaten Lampung Barat telah dijadikan contoh perkebunan 

terbaik di Provinsi Lampung dan Nasional. Daerah ini menjadi contoh 

terbaik di Provinsi Lampung dalam peningkatan produksi dan mutu kopi. 

Komoditas kopi menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat yang 

tinggal di Lampung Barat baik di pinggiran kota maupun di pedalaman. 

Potensi kopi Lampung Barat setiap tahun menunjukkan peningkatan yang 

signifikan, hal tersebut membuktikan komitmen pemerintah dalam 

mengupayakan peningkatan mutu kopi, yang diikuti pula dengan 

peningkatan ekonomi petani. Dalam perspektif lebih jauh, bagi masyarakat 

Lampung, kopi bahkan merupakan identitas yang dapat diurai dari aspek 

sejarah, sosial, budaya, dan adat istiadat.  

 

 

 

 

                                                             
14Dedi Rianto Rahadi, Pengembangan Kompetensi Di Masa Pandemi COVID 19, 

INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesiavolume 04, Nomor 01, Desember 2020.  
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Grafik  1.1 

Wilayah Pengembah Komoditas Kopi Lampung 

 

 

 
  Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2020 

 

Dari data diatas menunjukan bahwa kopi Lampung cukup pantas 

dikategorikan sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia karena 

keistimewaan aroma dan rasanya yang khas. Jenis kopi yang dibudidayakan 

oleh kebanyakan petani kopi di daerah lampung adalah jenis Kopi Robusta.  

Sebagian besar perkebunan kopi Lampung di dataran tinggi Lampung 

merupakan perkebunan rakyat yang terpusat di daerah Lampung Tengah, 

Lampung Barat dan daerah Tanggamus.  Kawasan perkebunan Lampung 

Barat merupakan contoh perkebunan terbaik di Provinsi Lampung dalam hal 

peningkatan produksi dan mutu kopi, daerah ini juga telah menjadi lahan 

Perkebunan kopi percontohan bagi Provinsi Lampung dan Nasional. 

Komoditas kopi telah menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar 

masyarakat yang tinggal di Lampung Barat. Data menunjukkan luas lahan 

perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat telah mencapai 59.357 

hektar, dengan hasil produksi biji kering per tahun mencapai 29.712 ton per 

hektar. Berikut data statistik luas lahan Perkebunan Kopi Lampung. 

1445 1649

59357

1705

15865
5470

663 88

54256

22456

Luas lahan (Ha)

Luas lahan (Ha)

http://www.bironk.com/kopi-lampung/
http://www.bironk.com/robusta-coffee/
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Salah satu sektor usaha UMKM yang cukup berkembang dan 

berperan dalam perekonomian Lampung Barat adalah sektor UMKM yang 

ada hubungannya dengan perkebunan kopi. Hal ini karena Lampung Barat 

dikenal sebagai sentra penghasil kopi terbesar di Lampung.  Potensi 

perkebunan kopi seluas 59.357 hektar dan jumlah produksi mencapai 

52.644,9 ton/tahun namun sayangnya jumlah konsumsi baru mencapai 2.632 

ton atau baru mencapai ±5% dari total produksi kopi ±95% dipetik, dijemur 

dan dijual. Perkembangan saat ini terjadi, usaha-usaha off-farm seperti 

pengolahan biji kopi menjadi bubuk kopi siap konsumsi juga mengalami 

peningkatan meskipun belum signifikan.15 

Berdasarkan data yang ada saat ini, pelaku UKM kopi di Lampung 

Barat baru mencapai ±70 UKM, dengan total kapasitas produksi kopi olahan 

baru mencapai ± 123,03 ton per tahun. Masih kecilnya kapasitas produksi 

olahan kopi menjadi salah satu indikasi bahwa pelaku UKM kopi di 

Lampung Barat belum maksimal dalam mengolah bahan baku yang tersedia 

dan memasarkan kopi olahan siap konsumsi.16 

Berdasarkan Data Rekapitulasi Koperasi dan UKM dari tahun 2016 

hingga 2020 di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) berjumlah 6.789 

pelaku usaha. Dari 15 Kecamatan yang ada di Lambar, jumlah UMKM pada 

jenis sektor jasa sebanyak 1.348, sektor perdagangan 5.127 dan sektor 

industri sebanyak 444 dengan total pelaku usaha koperasi berjumlah 64. 

Jumlah pelaku usaha menurut klasifikasi mikro sebanyak 6.121, klasifikasi 

kecil 631 dan menengah sebanyak 3.17 

Hasil identifikasi pelaku UMKM Kopi tersebut yang terdata 

sebanyak 41 UMKM, yang melakukan usahanya di beberapa kecamatan.18 

 

 

 

 

                                                             
15Badan Pusat Statistik, Lampung (Lampung: Badan Pusat Statistik) 2020,h. 128. 
16ekonomikerakyatan.ugm.ac.id 
17Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Barat 2016-2020. 
18Ibid 
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Tabel I.2 

Pelaku UMKM Kopi di Lampung Barat 

 

Kecamatan 
Jumlah 
Pelaku 

Jenis Produk 

Balik Bukit 4 Kopi luwak 

Batu Brak 1 Kopi bubuk 

Air Hitam 14   Kopi bubuk 

Sukau 4   Kopi bubuk 

Kebun Tebu 2   Kopi bubuk 

Pagar Dewa 3 Kopi bubuk 

Sekincau 5 Kopi bubuk 

Suoh 2 Kopi bubuk 

Belalau 2 Kopi bubuk 

Way Tenong 1 Kopi bubuk 

Kebon Tebu 3 Kopi bubuk 

Total 41  

  Sumber: Disperindagpas, 2020 

 

UMKM Kopi di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 41 termasuk 

yang terdampak signifikan.  Pelaku UMKM Kopi mengalami perlambatan 

dan stagnisasi usaha akibat Wabah Covid 19. Terhambatnya jalur distribusi 

dan turunnya daya beli masyarakat menjadi penyebab utama. Belum lagi 

persoalan minimnya akses permodalan, teknologi, kemampuan SDM, 

jaringan usaha, dan tidak tersedianya gerai penjualan kopi di pusat-pusat 

keramaian, semisal Jakarta dan Bandar Lampung. Di saat situasi ekonomi 

terpuruk akibat Virus Corona, pelaku bisnis harus benar-benar jeli dalam 

mengambil keputusan. Diperlukan strategi yang tepat demi UMKM.  Salah 

satu cara yang bisa dilakukan adalah pelaku UMKM juga dituntut dapat 

menggunakan digital marketing dan memanfaatkan media sosial untuk 

menjangkau konsumen secara langsung dan dapat menekan biaya promosi. 

Digital marketing adalah adalah kegiatan promosi dan pencarian pasar 

melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana 

misalnya jejaring sosial. 
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Dengan adanya pandami covid-19 pelaku usaha UMKM kopi di 

Lampung Barat harus dapat menyesuaikan diri dengan membuka toko 

online/ berjualan melalui e-commerce. Dalam Penelitian Hardilawati, 2019b 

dan Setyorini et al., 2019 menyimpulkan bahwa e-commerce memiliki 

dampak positif terhadap peningkatan kinerja pemasaran dan pendapatan 

UMKM. Contoh adopsi sistem digital di era pandemi Covid-19 telah 

berhasil mengecap kesuksesan dengan melakukan pelebaran lini penjualan 

melalui online adalah Klinik Kopi Yogyakarta. Sejak menutup gerainya 

karena adanya pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 

Firmansyah justru mencatatkan kenaikan sebanyak 30% untuk produk biji 

kopi dan 20% untuk produk alat seduh kopi. Pembatasan tersebut 

nampaknya bukan menjadi soal, sebab sistem penjualan yang dilakukan 

Klinik Kopi langsung menyasar endconsumer. “Justru terjadi kenaikan 

penjualan, karena orang-orang banyak membuat kopi sendiri di rumah dan 

di kantor. Sehingga mereka membutuhkan biji kopi untuk diseduh.”19Akan 

tetapi berbeda hal nya dengan pelaku UMKM kopi yang ada di Lampung 

Barat berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan bahwa mereka para 

pelaku UMKM kopi seperti naviya coffe, fliwa coffe, wahyuni coffe, kopi 

rope mereka masih belum mengerti mengenai digital marketing sehingga 

dengan adanya covid-19 ini mereka mengalami dampak yang sangat 

signifikan, dimana mereka mengalami penurunan penjulan yang otomatis 

produksi kopi yang mereka produksi berkurang.20 

Menurut beberapa pendapat pelaku UMKM kopi seperti Suxmaco 

Coffe, Untung Coffe, Fliwa Coffe yang ada di Lampung Barat bahwa 

kondisi produksi kopi selama Pandami Covid-19 menurun, sebelum Covid-

19 para pelaku UMKM kopi dapat memproduksi kopi sekitar ±150-200 Kg. 

Namun dengan adanya Covid-19 mereka hanya bisa memproduksi kopi 50-

70 Kg dalam satu bulan, dikarenakan para konsumen yang tidak bisa 

langsung membeli atau datang ke gerai atau tokohnya langsung. Jadi para 

                                                             
19Anastasia Anggoro. “Klinik Kopi Adopsi Digital untuk Bertahan Saat Pandemi”, 

swa.co.id 
20 Wawancara pelaku UMKM kopi di Lampung Barat, 08 Juni 2021 
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pelaku UMKM kopi harus mempunyai strategi yang tepat agar dapat 

bertahan ditengah Pandami Covid-19.21 

Menyikapi fenomena di atas pelaku usaha diharapkan dapat 

menyesuaikan diri terkait perubahan perilaku konsumen yang cenderung 

selektif dan menahan diri untuk melakukan pembelian langsung selama 

Pandemi Covid 19 belum berakhir. Untuk itu strategi penjualan secara 

online melalui E-Commerce dan Digital Marketing menjadi hal yang wajib 

dilakukan demi keberlangsungan usaha di era 4.0 dan Pandemi Covid-19.22 

Agar konsumen bisa semakin mudah untuk mendapatkan produk yang 

mereka butuhkan dan lebih mudah. Jadi pelaku UMKM kopi di Lampung 

Barat kemudian dituntut untuk dapat meletakkan manajemen hubungan 

dengan pelanggan dan menjadikannya sebagai prioritas utama sehingga 

harus mampu memahami perilaku konsumen dalam perubahan pola 

transaksi yang relevan pada pasar yang sedang terjadi saat ini. Terutama 

dalam kondisi pandemi seperti ini, tiap-tiap pelaku UMKM kopi harus 

mengetahui segmentasi konsumen melalui analisa dari perilaku dan 

karakteristiknya agar dapat menciptakan strategi komunikasi pemasaran 

yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan juga menerapkan 

pendekatan emosional dengan konsumen. Salah satu alternatif yang cukup 

terlihat di pasaran digital adalah kemasan produk kopi yang dijual oleh 

masing-masing UMKM kopi di Lampung Barat. Terutama semenjak adanya 

pembatasan jam operasional, para pengusaha kopi di Lampung Barat saling 

menjual produk kopi dalam kemasan jumbo atau dalam kemasan kecil. Agar 

para pelaku produksi kopi tetap bias memproduksi dan mendaptkan 

penghasilan, sedangkan pelanggan pun tetap bisa membawa budaya ngopi 

dan merasakan sensasinya di rumah tanpa harus bolak-balik membeli kopi 

keluar dan pelanggan diluar kabupaten Lampung Barat bisa tetap 

membelinya tanpa harus datang langsung. 

                                                             
21Suxmaco Coffe, Wawancara Online (Riset) dengan pelaku UMKM kopi di Lampung 

Barat, 16 Februari 2021. 
22Yenny Sugiarti Peranan E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro 

Kecil Dan Menengah (Umkm) Sambal Di Jawa Timur, Kumawula, Vol. 3, No.2, Agustus 2020, 

Hal 298 – 309 DOI: https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i2.28181ISSN 2620-844X 
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Kegiatan usaha atau dagang sangat berkaitan dengan kegiatan 

pemasaran. Hal tersebut disebabkan oleh salah satu tujuan dari kegiatan 

usaha atau dagang itu sendiri adalah untuk memperoleh keuntungan, baik itu 

dalam bentuk kesetiaan pelanggan, keuntungan materi, atau hal lainnya. 

Lalu sebagai muslim, hendaknya melakukan strategi pemasaran yang sesuai 

dengan syariat Islam. Kesesuaian tersebut dapat ditinjau dari kehalalan 

produk, kesesuaian harga (tidak menimbun barang), hingga praktik promosi 

yang tidak melebih-lebihkan. Pemasaran dalam Islam juga merupakan 

bagian dari etika bisnis Islami yang juga memperhatikan aspek manajemen, 

sumber daya manusia, hukum, sosial, lingkungan dan keuangan. Dalam 

ajaran Islam, pemasaran merupakan salah satu bentuk muamalah yang 

diperbolehkan, dengan syarat sesuai dengan syariatsyariat Islam. Dengan 

kata lain, pemasaran syariah merupakan teknik marketing yang mana segala 

proses transaksinya terjaga dari hal-hal yang terlarang dari ketentuan syariat 

Islam. Singkatnya, Islamic marketing merupakan teknik pemasaran yang 

sejalan dengan ajaran Islam, dengan kata lain teknik Islamic marketing 

selalu mematuhi Firman Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad SAW.  

UMKM juga sangat erat kaitannya dengan berdagang, Berusaha atau 

berdagang suatu anjuran kepada umat islam. Allah menciptakan Rasul Nya 

sebagai pedagang adalah suatu  sindiran keras  kepada  ummat-Nya agar 

meniru Rasulullah. Berdagang adalah profesi yang mulia dalam Islam. 

Buktinya Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam sendiri adalah pedagang 

dan beliau memuji serta mendoakan para pedagang yang jujur. Rasulullah 

adalah pedagang ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri 

Syam dengan membawa modal dari Khadijah radhiallahu’anha yang ketika 

itu belum menjadi istri beliau. 

 

ا ٓ هٓأَفَا َءٓٓمَّ سهوِلَٓوِلِذيٓٓٱۡلقهَرىِٰٓمۡنٓأَۡهِلٓٓۦَعلَٰىَٓرسهوِلهِٓٓٱّللَّ ٓٱۡلقهۡربَىٰٓفَِللَِّهَٓوِللرَّ

َمىٰٓوَٓ ِكينِٓوَٓٓٱۡليَتَٰ ٓبَۡيَنٓٓٱۡبنِٱلسَّبِيلِٓوَٓٓٱۡلَمَسٰ ٓٓٱۡۡلَۡغِنيَا ءَِٓكۡيََٓلٓيَكهوَنٓدهولَةََۢ ۡمۚۡ ِمنكه

ٓ سهولٓهَوَما َٓءاتَٰىكهمه ٓٓٱلرَّ ذهوهه ٓفََٓٓوَمافَخه َٓعۡنهه َٓهوَٓٓٱنتَههوا ۚٓۡنََهٰىكهۡم ٓٓٱتَّقهوا ٱّللَّ َٓإِنَّ ٓٱّللَّ

٧ٓٓٓٱۡلِعقَابَِٓشِديدٓه
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Artnya: “Allah SWT melarang berputarnya harta hanya dikalangan atas 

(kaya) dari ayat dijelaskan aktivitas perekonomian harusnya melibatkan 
partisipasi aktif baik menengah atau bawah, sehingga usaha menolong dapat 

ditempuh melalui UMKM”. 

 

Telah dijelaskan bahwa Allah SWT melarang berputarnya harta 

(modal) hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Dari ayat ini kita bisa 

belajar bahwa aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi 

aktif dari kelompok masyarakat menengah bawah, yang notabenenya 

mayoritas penduduk di suatu negara. Rasulullah SAW dalam sabdanya 

menyatakan; “kalian akan ditolong oleh sebab kaum dhuafa di antara 

kalian”. Oleh karenanya kita mempunyai kewajiban menolong kaum lemah 

di negeri ini dengan mengembangkan UMKM secara bersama-sama. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kondisi UMKM Kopi Sebelum dan Ketika Pandami 

Covid-19 di Lampung Barat? 

2. Bagaimanakah strategi pengembangan melalui digital marketing dalam 

mempertahankan produksi kopi di Lampung Barat ditengah Pandemi 

Covid-19? 

3. Bagaimana kondisi dan strategi pengembangan digital marketing dalam 

mempertahankan produksi kopi ditengah Pandami Covid-19 

berdasarkan Perpesktif Ekonomi Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian: 

1. Guna mencari tau kondisi UMKM Kopi Sebelum dan Ketika Pandami 

Covid-19 di Lampung Barat. 

2. Guna mencari tau strategi pengembangan melalui digital marketing  

dalam mempertahankan produksi kopi di Lampung Barat ditengah 

Pandemi Covid-19. 

3. Guna mencari tau kondisi dan strategi pengembangan digital marketing 

dalam mempertahankan produksi kopiditengah Pandami Covid-19 

berdasarkan Perpesktif Ekonomi Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktisi 

Bermanfaat secara langsung bagipembaca dan peneliti sendiri dan  

sumbangsi pada UMKM kopi di Lampung Barat dalam menjalankan 

usahanya agar lebih maju,  berkembang dan bisa bertahan ditengah 

pandami covid-19. 

2. Manfaat Teoritis 

Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Pascasarjana UIN RIL 

khusunya jurusan Ekonomi Syariah dan  sebagai tambahan informasi 

serta wawasan terkait analisis kondisi serta strategi pengembangan 

digital marketing untuk mempertahankan produksi kopi ditengah 

pandami covid-19 dalam persfektif ekonomi islam. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Wabah Covid 19 menciptakan krisis multidimensi.UMKM Kopi di 

Kab.Lampung Barat turut terdampak  ditandai dengan lambatnya serta 

stagnisasi usaha, keterhambatnya jalur distribusi serta menurunnya daya  beli. 

Belum lagi minim nya aksess permodalan, teknologi, kemampuan SDM, 

relasi, dan takada gerai dipusat keramaian. 

Pelaku UMKM dituntut dapat melaksanakan  digital marketing serta 

memanfaatkan media sosial guna menjangkau konsumen srta mengurangi 

biaya promosi. Chandrra Bagus Sulistio, (Asistant VP Program Pemerintah, 

BNI Divisi Usaha Kecil 2) mengatakan petingnya  Digitalisasi UMKM, 

Digital Marketing serta koordinir guna mempersiapkan new normal, 

yaitu pertama, program kesehatan. Kedua, transaksi keuangan, ketiga, UMKM 

harus menerapkan online marketing. Terkait digitalisasi UMKM, perbankan 

dapat memberikan solusi secara komprehensif, yaitu toolstransaksi; 

 kedua,marketing online, ketiga, pemberian CSR bagi UMKM. 

UMKM erat kaitannya dengan berniaga, Berusaha atau berdagang 

suatu anjuran kepada umat islam. Adapun kerangka  pemikiran : 

 

Tabel 1.3 Kerangka pemikiran 

 

Al-Qur’an dan Al-Sunnah 

Pandami Covid-19 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Produksi 

1. Teori Produksi (Teori behavior) 

Pada tahun 1988, Ajzen mengembangkan Theory of Reasoned 

Action dengan menambahkan kepercayaan individu dan persepsi individu 

mengenai kontrol perilaku, yaitu kepercayaan bahwa individu dapat 

melakukan suatu perilaku didasari oleh kemampuan untuk melakukannya. 

Teori ini dinamai dengan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned 

Behaviour). Inti dari teori perilaku terencana mencakup 3 hal yaitu, 

keyakinan akan kemungkinan hasil serta evaluasi dari perilaku tersebut 

(behavioral beliefs), keyakinan akan norma yang diharapkan serta motivasi 

untuk memenuhi harapan yang diinginkan (normative beliefs), dan 

keyakinan tentang suatu faktor yang dapat mendukung atau menghalangi 

perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor tersebut (control beliefs).23 

Produksi UMKM memiliki kontribusi besar bagi perekonomian 

suatu negara. Dengan UMKM dapat membawa beberapa dampak positif 

bagi suatu negara, yaitu terciptanya lapangan kerja, serta peningkatan 

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang 

dipakai untuk memahami perilaku manusia dalam menjalankan bisnis 

yaitu dengan pendekatan teori perilaku terencana. Dalam teori perilaku 

terencana, seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya 

hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya. Teori ini tidak hanya 

menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia, tetapi juga pada 

keyakinan bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran 

individu tersebut atau suatu tingkah laku tidak hanya bergantung pada 

intensi seseorang, melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada dibawah 

kontrol dari individu, misalnya ketersediaan sumber dan kesempatan untuk 

menampilkan tingkah laku tersebut. 

                                                             
23Angelus Ewid, Perilaku Kreatif Dan Inovatif Pengepul Buah Durian Dalam Usaha 

Lempok Dan Tempoyak Di Kecamatan Bengkayang, JBEE : Jurnal Bisnis Ekonomi Dan 

Entrepreneurship, JBEE Volume 1 No 1 2019. 
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B. Teori Digital 

Menurut Urban Digital Marketing menggunakan internet dan teknologi 

informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing tradisional. 

Definisi ini berkonsentrasi pada seluruh marketing tradisional. Kita juga 

dapat menyatakan bahwa pendapat seperti “interactive marketing”, one-to-

one marketing dan “e-marketing” erat kaitannya dengan “digital 

marketing”.24 

Menurut Heidrick & Struggless Perkembangan dari digital marketing 

melalui web, telepon genggam dan perangkat games, menawarkan akses baru 

periklanan yang tidak digembor - gemborkan dan sangat berepengaruh. Jadi 

mengapa para marketer diseluruh asia tidak mengalihkan penggunan budget 

dari marketing tradisional seperti TV, Radio dan media cetak ke arah media 

teknologi baru dan media yang lebih interaktif. Adapun teori dari Digital 

Marketing, adalah: 

1. Content Marketing (Pemasaran Konten) Content Marketing adalah 

sebuah cara menjangkau hubungan dan mempertahankan pelanggan 

lewat konten-konten yang berbasis kepentingan pelanggan.  

2. Search Engine Marketing (Teknik Pemasaran Produk) Search Engine 

Marketing adalah sebuah cara mencari informasi produk melalui search 

engine atau mesin pencari dengan mengetikkan kata atau produk yang 

akan dibeli.  

3. Social Media Strategy (Strategi Sosial Media) Social Media Strategy 

adalah sebuah cara memasarkan produk melalui media social, seperti 

blog, facebook, twitter, dan lain-lain.  

4. Pull Consept (Menarik) Merupakan konsep yang menjelaskan bahwa 

konsumenlah yang aktif dalam pencarian informasi ataupun lainnya 

mengenai produk yang ingin dibelinya tersebut.  

5. Push Consept (Dorong) Merupakan konsep komunikasi yang dilakukan 

oleh pemasar kepada calon customer atau customer bisa melalui email, 

SMS atau RSS.  

 

                                                             
24 Bagas Ilham Lucyantoro Penerapan Strategi Digital Marketing, Teori Antrian Terhadap 

Tingkat Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Di Mybca Ciputra World Surabaya).  
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C. Produksi 

1. Definisi Produksi 

Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat 

dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga 

kerja, teknologi, manageril skill. Produksi merupakan usaha untuk 

meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk (form utility), 

memindahkan tempat (place ultility), dan menyimpan (store utility).25 

Dalam sebuah teori yang dikemukakan oleh Griffin (1984) bahwa 

produksi adalah segala sesuatu yang membawa faedah lebih. Produksi ini 

terjadi, karena ada kerja sama antar berbagai faktor produksi. Adapun 

empat faktor produksi yaitu: (1) modal, (2) tenaga kerja, (3) sumber daya 

fisik, (4) organisasi, pengusaha atau wirausahawan. Sadono sukirno pun 

berpendapat sama seperti Griffin yaitu faktor-faktor produksi dipengaruhi 

oleh beberapa variabel yaitu, tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian 

wirausahawaan.26 Selain itu Sukirno (2004) mengemukakan adalahsebagai 

aktivitas dalam menghasilkan output dengan menggunakan teknik 

produksi tertentu untuk mengolah atau memproses input sedemikian rupa. 

Elemen input dan output produksi merupakan elemen yang paling banyak 

mendapatkan perhatian dalam pembahasan teori produksi. Dalam teori 

produksi, elemen input masih dapat diuraikan berdasarkan jenis ataupun 

karakteristik input. 

a) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Produksi 

Faktor-faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam 

produksi barang dan jasa tenaga kerja, modal, kewirausahaan, sumber 

daya fisik, dan sumber daya informasi. 27 

Faktor produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang 

menunjukan hubungan antara tingkat ouput dan (kombinasi) 

penggunaan input.28Perbedaan utama sistem ekonomi terletak pada 

                                                             
25 Soeharno, Teori Mikro Ekonomi, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2009), h. 67. 

26Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada 2013), h. 193. 
27Ronald J. Ebert dan Ricky W. Griffin, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2014), 11. 
28Robert S Pyndick dan Daniel L Rubinfeld, Microeconomics (New York: Prentice Hall, 

2002), h. 178. 
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cara sistem itu mengelola faktor-faktor produksinya (factors of 

production), yaitu sumber daya yang digunakan oleh perusahaan-

perusahaan di suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Para 

ekonom sudah lama berfokus pada empat faktor produksi: tenaga kerja, 

modal, wirausahawan, dan sumber daya alam. Selain empat faktor 

standar tersebut, para ekonom memasukkan juga sumber daya 

informasi. Perlu diingat bahwa konsep faktor produksi juga dapat 

diterapkan pada sumber daya yang dikelola organisasi untuk 

memproduksi barang yang berwujud dan jasa yang tak berwujud.29 

Produksi adalah segala sesuatu yang membawa faedah lebih. 

Produksi ini terjadi, karena ada kerja sama antar berbagai faktor 

produksi. Adapun empat faktor produksi menurut Griffin yaitu: (1) 

modal, (2) tenaga kerja, (3) sumber daya fisik, (4) organisasi, 

pengusaha atau wirausahawan.30 

1) Modal 

Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil 

produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. 

Misalnya, orang membuat jala untuk mencari ikan. Dalam hal ini 

jala merupakan barang modal, karena jala merupakan hasil 

produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lain (ikan).31 

Modal menurut M.A Mannan adalah sarana produksi yang 

menghasilkan, bukan sebagai faktor produksi pokok, melainkan 

sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga kerja. Semua 

benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap 

sebagai modal termasuk barang-barang milik umum. 

Mubyarto menyatakan dalam usaha tani modal memiliki 

kedudukan yang penting, sehingga dalam proses suatu usaha tani 

akan mempunyai keuntungan tergantung besarnya sumbangan 

modal yang dikeluarkan dalam proses produksi. 

                                                             
29Ronald J. Ebert dan Ricky W. Griffin, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2014) h. 11 
30Ibid, Ihya Ulumudin, Jilid 4, h. 88. 
31Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2014), h. 113. 
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Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, 

berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya: 

(a) Berdasarkan sumbernya 

Modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal 

asing. Modal sendiri adalah yang berasal dari dalam perusahaan 

sendiri. Misalnya, setoran dari pemilik perusahaan. Sementara 

itu, modal asing adalah modal yang bersumber dari luar 

perusahaan. Misalnya, modal yang berupa pinjaman bank. 

(b) Berdasarkan bentuknya 

Modal dibagi menjadi dua: modal konkret dan modal 

abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara 

nyata dalam proses produksi. Misalnya, mesin, gedung, mobil, 

dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal 

abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi 

mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya, hak paten, nama 

baik, dan hak merek. 

(c) Berdasarkan pemilikannya 

Modal dibagi menjadi dua: modal individu dan modal 

masyarakat. Modal individu adalah modal yang bersumber dari 

perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi 

pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah 

modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk 

kepentingan umum dan proses produksi. Contohnya adalah 

rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau 

pelabuhan. 

(d) Berdasarkan sifatnya 

Modal dibagi menjadi dua: modal tetap dan modal lancar. 

Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara 

berulang-ulang. Misalnya, mesin-mesin dan bangunan pabrik. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan modal lancar adalah 
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modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. 

Misalnya, bahan-bahan baku. 

2) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja menurut M.A. Mannan adalah segala kegiatan 

manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam 

proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun 

faedah suatu barang.32 

Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menurut tingkatan 

(kualitasnya) yang terbagi atas: 

(a) Tenaga kerja terdidik (skilled labour) Adalah tenaga kerja yang 

memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal, 

seperti guru, dokter pengacara, akuntan, psikologi, peneliti. 

(b) Tenaga kerja terlatih (trained labour) Adalah tenaga kerja yang 

memperoleh keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. 

Misalnya, montir, tukang kayu, tukang ukir, sopir, teknisi. 

(c) Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih (unskilled an 

untrained labour) Adalah tenaga kerja yang mengandalkan 

kekuatan jasmani daripada rohani, seperti tenaga kuli pikul, 

tukang sapu, pemulung, buruh tani. 

3) Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam menurut Griffin adalah segala sesuatu yang 

disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam meliputi segala 

sesuatu yang ada didalam bumi, seperti: 

(a) Tanah, tumbuhan, hewan 

(b) Udara, sinar matahari, hujan 

(c) Bahan tambang dan lain sebagainya. 

4) Wirausahawan 

Wirausahawan menurut M.A. Mannan adalah keahlian 

untuk keterampilan yang digunakan seseorang dalam 

mengkoordinir faktor-faktor produksi. 

                                                             
32Ibid, h. 115. 
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Sumber daya pengusaha yang disebut juga kewirausahaan. 

Berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi 

dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara 

efektif dan efesien. Pengusaha berkaitan dengan managemen. 

Sebagai pemicu proses produksi, pengusaha perlu memiliki 

kemampuan yang dapat diandalkan. 

Untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor 

produksi, pengusaha harus mempunyai kemampuan merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan usaha.33 

 

b) Jenis Teori Produksi 

(1) Teori Produksi dengan Satu Faktor Berubah 

Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang 

hubungan diantara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah 

tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat 

produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut dimisalkan 

bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu 

modal dan tanah jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan, 

teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya 

faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja.34 

(2) Teori Produksi Dengan Dua Faktor Berubah 

Terdapat dua jenis faktor produksi yang dapat diubah 

jumlahnya, contoh yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan 

modal, di contohkan pula bahwa kedua faktor produksi yang dapat 

berubah ini dapat dipertukar-tukarkan penggunaannya; yaitu tenaga 

kerja dapat menggantikan modal atau sebaliknya.35 

 

 

 

                                                             
33Ibid, h. 116. 
34Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 195. 
35Ibid, h. 199. 
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(3) Teori Biaya 

Biaya atau ongkos produksi adalah semua pengeluaran 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi 

dan bahan mentah yang akan digunakan untuk produksi. 

Ada tiga fenomena yang biasanya muncul akibat 

penambahan faktor produksi yang berkaitan dengan output 

produksi yaitu: 

(a) Skala hasil yang tetap (costan retrun to scale) yaitu kenaikan 

output memiliki proporsi yang sama dengan penambahan 

input. 

(b) Skala hasil yang meningkat (increasing return to scale) yaitu 

kenaikan output memiliki proporsi yang lebih besar 

dibandingkan dengan penambahan input. 

(c) Skala hasil yang menurun (decreasing return to scale) yaitu 

kenaikan output memiliki proporsi yang lebih kecil 

dibandingkan dengan penambahan input. 

Kegiatan produksi terdiri dari 3 komponen yaitu input, 

diproses dan ouput, dimana output diproses menjadi output. 

Bentuk hubungan antara input dan output tersebut 

digambarkan dalam satu fungsi yang dinamakan fungsi 

prduksi. 36 

 

2. Produksi dalam Islam 

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan 

jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi 

adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi 

produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian 

produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta 

karakterkarakter yang melekat padanya. Beberapa ahli ekonomi Islam 

memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, 

                                                             
36Ibid, 200. 
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meskipun substansinya sama. Berikut pengertian produksi menurut para 

ekonomi muslim kontemporer.  

a. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai 

usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik 

materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu 

kebahagiaan dunia dan akhirat.37 

b. Mannan menekankan pentingnya motif altruisme (altruism) bagi 

produsen yang Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep 

Pareto Optimality dan Given Demand Hypothesis yang banyak 

dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional.  

c. Rahman menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi 

(distribusi produksi secaraa merata).  

d. Al-Haq menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi 

kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardlu kifayah, yaitu 

kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. 

e. Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang 

dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan / 

kemanfaatan (mashlahah) bagi masyarakat. Dalam pandangannya 

sebagai produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi 

masyarakat maka ia telah bertindak Islami.38 

Dalam definisi-definisi tersebut di atas terlihat sekali bahwa 

kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam pada akhirnya 

mengerucut pada manusia dan eksistensinya, meskipun definisi-definisi 

tersebut berusaha mengelaborasi dari perspektif yang berbeda. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan 

dengan moral Islam, harus menjadi fokus atau target dari kegiataan 

produksi. Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan 

mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan 

                                                             
37Monzer Kahf, Ekonom Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 45. 
38Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), hlm. 230-231. 
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mashlahah bagi manusia. Produksi juga mencakup aspek tujuan 

kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat 

pada proses dan hasilnya.39 

Adapun surah yang menjelaskan tentang produksi yaitu dalam 

Surah As-Sajdah ayat 27 sebagai berikut: 

 

ٓٓأَوَٓ ٓنَسهوقه ٓأَنَّا ٓيََرۡوا  ٓٓٱۡلَما ءَٓلَۡم زِٓٱۡلجٓهۡرِضٓٱۡۡلَٓإِلَى ٓبِهِٓفَنهٓٓره آَزۡرعٓ ٓۦۡخِرجه

ٓأَفََلٓ ۡمۚۡ ۡمَٓوأَنفهسههه هه مه أَۡنعَٰ ِٓمۡنهٓه ٢٧ٓٓوَنِٓصرٓهيهبۡٓٓتَۡأكهله
 

Artinya:“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya 

kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu 
kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang dari padanya makan 

hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak 

memperhatikan”.40 

 
Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk berfikir dalam 

pemanfaatan sumber daya alam dan proses terjadinya hujan. Jelas 

sekali menunjukkan adanya suatu siklus produksi dari proses turunnya 

hujan, tumbuh tanaman, menghasilkan dedaunan dan buah-buahan 

yang segar setelah di disiram dengan air hujan dan pada akhirnya oleh 

manusia dan hewan untuk konsumsi. Siklus rantai makanan yang 

berkesinambungan seperti telah dijelakan secara baik dalam ayat ini. 

Tentunya pula harus disertai dengan prinsip efisiensi dalam 

memanfaatkan seluruh batas kemungkinan produksinya. 

Produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan-

bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. 

Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, 

sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta 

kecakapan. Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai 

atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor 

produksi. Seorang produsen dalam menghasilkan suatu produk harus 

mengetahui jenis atau macam-macam dari faktor produksi. Macam 

                                                             
39Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Rajawali, 2013), h. 230-231. 
40 Departemen agama RI, As-Sajadah (32) 27, ( Bandung : CV Penerbit Diponegoro 2015) 

cetakan 8 
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faktor produksi secara teori terbagi menjadi empat, yaitu sebagai 

berikut:  

1) Sumber Daya Alam  

Allah Swt menciptakan alam yang di dalamnya 

mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan 

manusia. Manusia sebagai mahluk Allah hanya bisa mengubah 

kekayaan tersebut menjadi barang kapital atau pemenuhan yang 

lain. Menurut ekonomi Islam jika alam dikembangkan dengan 

kemampuan dan tekhnologi yang baik, maka Alam dan kekayaan 

yang terkandung di dalamnya tidak akan terbatas. Berbeda dengan 

pandangan ilmu ekonomi konvensional, yang menyatakan 

kekayaan alam terbatas karena kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas. Islam memandang kebutuhan manusialah yang terbatas 

dan hawa nafsu yang tidak terbatas.  

2) Tenaga Kerja  

Tenaga kerja menentukan kualitas dan kuantitas suatu 

produksi. Dalam Islam tenaga kerja tidak terlepas dari moral dan 

etika dalam melakukan produksi agar tidak merugikan orang lain. 

Dan sebagai tenaga kerja mereka memiliki hak untuk 

mendapatkan gaji atas kerja yang telah mereka lakukan. Bahkan 

Allah Swt mengancam tidak akan memberikan perlindungan di 

hari kiamat pada orang yang tidak memberikan upah pada 

pekerjanya. Memberikan upah yang layak dalam syariat Islam 

tidaklah mudah, para ahli memiliki perbedaan pendapat mengenai 

upah ini, ada yang berpendapat penentuan upah adalah standart 

cukup, maksudnya sebatas dapat memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Ada juga yang berpendapat penentuan upah bergantung pada 

konstribusi mereka pada produksi. Sebagian berpendapat 

penentuan upah dengan melihat manfaat yang diberikan dan tidak 

menzalimi pekerja. Menurut al-Nabani berpendapat penentuan 

upah berdasarkan keahliannya.  

3) Modal  
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Modal adalah segala kekayaan baik yang berwujud uang 

maupun bukan uang (gedung, mesin, perabotan dan kekayaan 

fisik lainnya) yang dapat digunakan dalam menghasilkan output. 

Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya dan 

bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan 

bisnis alternatif seperti Mudhārabah, Musyārakah, dan lain-lain.  

4) Organisasi (manajemen)  

Dalam sebuah produksi hendaknya terdapat sebuah 

organisasi untuk mengatur kegiatan dalam perusahaan. Dengan 

adanya organisasi setiap kegiatan produksi memiliki penanggung 

jawab untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Diharapkan 

semua individu dalam sebuah organisasi melakukan tugasnya 

dengan baik sesuai dengan tugas yang diberikan. 

 

D. UMKM 

1. Definisi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha 

produktif yang berdiri sendiri disemua sektor ekonomi.41Pengusaha mikro 

didefinisikan sebagai orang atau badan usaha yang menjual barang atau 

jasa langsung pada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhannya.42 

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR 

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

Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai 

bagian intergal ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan 

potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang 

makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Di Indonesia, definisi 

UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2008 tentang UMKM43 Adapun pengertiannya sebagai berikut:  

                                                             
41Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia (UMKM); Isu-isu 

Penting, (Jakarta: LP3ES, 2012), h.11 
42Sri Murwati, Muhammad Sholahuddin, Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah untuk 

Usaha Mikro dii Wonogiri, Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Snacall , (Surakarta: 

23 Maret 2013), h.301 
43Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 , Definisi UMKM 
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a) Usaha Mikro  

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang 

memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling 

banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan 

tahunan (omzet/tahunan) paling banyak Rp 300.000.00,- (tiga ratus 

juta rupiah)  

b) Usaha Kecil  

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 

perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. 

Kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih (tidak 

termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp.500.000.000,- (lima 

puluh jua rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima 

puluh jua rupiah) sampai yang paling banyak Rp 500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari 

Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

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

c) Usaha Menengah  

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. 

Kriteria dari usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih (tidak 

termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 10.000.000.000,- 

(sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahunan) 

lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan yang paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh 

milyar rupiah).   
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Selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 

ada pula kriteria Usaha Mikro kecil Menengah dari sudut pandang 

yang berbeda, pengelompokan kriteria tersebut adalah:44 

1) Livelihood Activities (UMKM sektor informal), merupakan Usaha 

Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk 

mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. 

Contohnya adalah pedagang kaki lima.  

2) Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 

memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.  

3) Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah 

yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima 

pekerjaan subkontrak dan ekspor.  

4) Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 

telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan formasi 

menjadi usaha Besar (UB). 

 

2. Peranan UMKM 

Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah mikro saja 

seperti kekacauan harga, monopoli, dan eksternalitas yang memerlukan 

intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup 

makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Di negara-negara 

berkembang, terdapat tiga masalah besar pembangunan ekonomi , antara 

lain kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus 

meningkat dan terus meningkat. 

Di negara sedang berkembang khususnya di Asia, Afrika dan 

Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari 

persfektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok 

miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta 

pengembangan ekonomi pedesaan. 

                                                             
44Gunawan Sumodiningrat, dkk, Menuju Ekonomi Berdikari (Pemberdayaan UMKM 

dengan konsep OPOP,OVOP-OVOC), h.86. 
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Berikut beberapa peran penting Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi 

juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan:  

a) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan dalam 

memberikan pelayana ekonomi secara luas kepada masyarakat, 

mendororong pertumbuhan ekonmi.  

b) Krisis moneter 1998 dan krisis 2008-2009, UMKM tetap bertahan dari 

goncangan krisis sebanyak 96%.  

c) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menciptakan unit-

unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang 

mendukung pendapatan rumah tangga.  

d) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki fleksibilitas 

yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih 

besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh 

informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku 

usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu 

jaringan pasar. Menurut Tulus Tambunan dalam bukunya Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Dalam hal pemasaran, 

UMKM pada umumnya tidak mempunyai sumber-sumber daya untuk 

mencari, mengembangkan atau memperluas pasar-pasar mereka 

sendiri. Sebaiknya, mereka sangat tergantung pada mitra dagang 

mereka untuk memasarkan produk-produk mereka, atau tergantung 

pada konsumen yang datang langsung ke tempat. 

e) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, sering kali 

dikaitkan dengan masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan 

distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara 

daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. 

Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan 

masalah tersebut diatas.  
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Pengembangan ekonomi terdapat beberapa tahapan untuk 

mencapai tujuan yang digunakan dalam pemberdayaan yang 

dilakukan antara lain:  

1) Direct Contact (bertatap muka langsung dengan sasaran). Metode 

ini adalah dengan menyampaikan ide khusus dan berfikir untuk 

memecahkan masalah. Metode ini dipandang dapat merangsang 

minat masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat dan menjadikan mereka berfikir bahwa hal ini amat 

baik kalu mereka sendiri yang memikirkan dan memecahkan 

masalah yang mereka hadapi.  

2) Demonstrasi Hasil yaitu masyarakat mengerjakan apa yang 

mereka kerjakan dengan cara-cara yang mereka kerjakan. Hasil 

yang diharapkan akan dicapai apabila masyarakat mengikuti cara-

cara yang lama yang mereka kuasai.  

3) Demonstrasi Proses adalah memperlihatkan kepada orang lain 

bagaimana memperkembangkan sesuatu yang mereka kerjakan 

sekarang atau mengajari mereka menggunakam sesuatu alat baru. 

Dalam hal ini unsur-unsur peran UMKM dapat dijadikan 

indikator terbentuknya sebuah standar umum untuk menciptakan 

UMKM yang efektif dan efesien. Disisi lain, faktor subjek 

masyarakat sebagai pelaku yang digunakan untuk 

membandingkan perubahan keadaan atau memantau hasil dari 

suatu kegiatan, proyek program dalam rentang waktu tertentu. 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi UMKM 

1. Kualitas Sumber Daya manusia  

Menurut Joesron, kualitas sumber daya manusia adalah potensi, 

kekuatan, atau kemampuan yang ada dalam diri manusia yang 

menentukan sikap dan kualitas manusia untuk dapat berprestasi dan 

menjadikan organisasinya tetap hidup dan berjalan. Sedangkan 

menurut Soekidjo, kualitas sumber daya manusia meliputi aspek fisik 

dan non fisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan 
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ketrampilan. Kasanudin mengukur kualitas sumber daya manusia 

berdasarkan produktivitas, sikap dan perilaku, komunikasi, dan 

relationship. 

2. Sistem Produksi  

Sistem produksi merupakan kumpulan dari sub sistem yang saling 

berinteraksi dengan tujuan mentransformasi input produksi menjadi 

output produksi. Input produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, 

tenaga kerja, modal dan informasi. Sedangkan output produksi 

merupakan produk yang dihasilkan berikut sampingannya seperti 

limbah, informasi, dan sebagainya. 

3. Sistem Pengelolaan Keuangan 

Pengertian sistem pengelolaan keuangan menurut Baridwan adalah 

suatu kerangka dari prosedur-prosedur yangsaling berhubungan yang 

disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk 

melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan 

keuangan. 

4. Strategi Pemasaran 

Menurut Tull dan Kahle dalamTjiptono, Strategi pemasaran penting 

untuk membantu meningkatkan daya saing perusahaan dalam 

menghadapi era globalisasidan liberalisasi. Strategi pemasaran 

merupakan alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan. Sedemikian hingga, strategi pemasaran yang 

digunakan dapat memandu para manajer ataupun pemilik perusahaan 

dalam melakukan taktik dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan 

tujuan perusahaan. 

5. Sistem Kemitraan 

Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling 

menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusahaan 

menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan 

pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, 
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menguntungkan dan memperkuat. Sedangkan menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No.44 tahun1997, kemitraan adalah 

kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau 

dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha 

Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Untuk 

perkembangan usaha kecil yang signifikan diperlukan kemitraan antara 

usaha kecil, pemasok, pemerintah, pengusaha, lembaga keuangan dan 

sentra. 

6. Kualitas Infrastruktur dan Regulasi 

Usaha Kecil membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah 

seperti undang undang dan peraturan pemerintah. Regulasi merupakan 

seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 

dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok 

masyarakat. Selain regulasi, pemerintah dapat mendukung 

perkembangan usaha kecil melalui perbaikan infrastruktur. Merujuk 

pada publikasi World Development Report, infrastruktur berperan 

penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan 

tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Identifikasi terhadap 

program pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan 

bahwa pada umumnya program ditargetkan dalam jangka menengah 

dengan fokus padapeningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas 

manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, 

kereta api, pelabuhan,dan bandara).45 

 

2. UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Teuku Syarif UMKM mengemukakan bahwa suatu kegiatan 

ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat dan terbukti mampu 

bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. 

                                                             
45Mega Mirasaputri Cahyanti, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PerkembanganUsaha 

Kecil Sektor Industri Pengolahan Di KotaMalang, JIBEKA VOLUME 11 NOMOR 2 FEBRUARI 

2017: 73– 79 
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Pengembangan UMKM apabila dikembangkan dan diawasi dengan baik 

sesuai dengan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seorang pembisnis 

muslim, maka akan mampu menciptakan sektor yang handal dan mampu 

bersaing di dunia seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah 

kita hadapi saat ini. 

Dalam perekonomian Islam, UMKM adalah suatu usaha manusia 

yang menopang kehidupan dan ibadah serta bergerak menuju 

kesejahteraan masyarakat.Perintah tersebut berlaku untuk semua orang, 

dan tidak ada diskriminasi.46Artinya dalam ekonomi islam, kegiatan bisnis 

merupakan kegiatan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Mengingat pada 

zaman dahulu Nabi Muhammad SAW juga melakukan berdagang dan 

menjadi pengusaha sukses. Beberapa karakteristik Usaha Mikro antara 

lain: Usaha Mikro memiliki pengaruh yang bersifat ketuhanan/ilahiah 

(Nizhamunrabbaniyun), karena dasar pengaturannya pada ketetapan Allah 

SWT. 

a. Usaha mikro berbentuk akidah (iqtishadun aqdiyyun), karena 

perekonomian Islam lahir dari aqidah islamiyah yang semua halnya 

harus dipertanggungjawabkan.  

b. Berkarakter ta’abudi, UMKM memiliki tatanan berdasarkan ketuhanan.  

c. Tidak terkait erat dengan akhlak (murtabthub bil-akhlaqi), di dalam 

ekonomi islam tidak ada prediksi maupun pemetakan antara akhlak dan 

ekonomi.  

d. Elastic (al-murunah), Sumber asasi Ekonomi berdasarkan Al-Qur’an 

dan Al-Hadist.  

e. Objektif (al-Maudhu-iyyah), maksudnya objektif dalam melakukan 

aktivitas ekonomi, yaitu tidak membeda-bedakan pada setiap pelaku 

ekonomi.  

f. Realistis (al-waqi’iyyah), harus disesuaikan juga dengan praktik 

ekonomi.  

                                                             
46Sedinadia Putri, Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: 

Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19, Journal of 

Economic Studies  

Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2020. 
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g. Harta pada hakikatnya adalah Allah SWT, dari prinsip ini berarti 

kekayaan yang dimiliki seseorang tidak mutlak.  

h. Kemampuan mengelola aset (tarsyid istikhdam al-mal). 

Firman Allah SWT: 

 

َٓٓوقهِلِۡعَملهوا ٓ هٓفََسيََرى َٓوَرسٓهٓٱّللَّ ۡؤِمنهٓٱوَٓٓۥولهههَٓعَملَكهۡم َٓوَستهَردُّونَٓٓوَنٓهۡلمه

ِلِمٓ دَةِٓوَٓٓٱۡلغَۡيبِٓإِلَٰىَٓعٰ َهٰ هكٓهٓٱلشَّ ١٠٥ٓٓۡعَملهوَنٓنتهۡمٓتََٓمآكٓهمٓبِٓفَيهنَب ِئ
 

 
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”(At-
Taubah ayat 105)47 

 

Berdasarkan Qs. At-Taubah [14]: 105 dapat diketahui bahwa 

derajat tertinggi bukanlah seorang bangsawan melainkan orang yang 

mau berusaha dan bekerja. Dihadapan Allah orang yang bekerja 

dipandang memiliki derajat yang tinggi. Kemudian Allah akan memberi 

pahala berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, dan dinilai sebagai 

amalan yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Cara-cara 

menjalankan bisnis menurut Syariah antara lain:  

1) Niat baik  

Dalam bermuamalah atau berwirausaha dituntut agar selalu 

berpedoman pada tujuan mencari ridho allah.  

2) Berinteraksi dengan akhlak  

Dalam ekonomi Islam akhlak menempati posisi yang paling 

tinggi. Akhlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan 

muslim adalah toleran, menepati janji, jujur, dan amanah.  

3) Mempercayai takdir dan ridha Allah Pengusaha harus mempercayai 

takdir dan ridha Allah, agar nantinya ketika mendapatkan 

keuntungan selalu bersyukur dan tidak gembira secara berlebih-

lebihan.  
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4) Kerja sebagai ibadah, di dalam Islam bekerja memiliki posisi 

nomor dua setelah sholat. 

Adapun hadits yang menganjurkan umat Islam untuk bekerja 

adalah: “Tidak ada seseorang yang memakan satu makananpun yang 

lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan 

sesungguhnya Nabi Allah Daud asmemakan makanan dari hasil 

usahanya sendiri” (Hadits Riwayat Bukhari). 

5) Menjaga aturan syar’ah Allah membebaskan umat islam dalam 

berwirausaha, perdagangan atau bisnis apapun selama tidak ada 

larangan. 

Islam mengajarkan semua proses usaha yang dijalankan dalam 

mencapai keberlangsungan usaha tersebut harus sesuai syar’i. 

Dengan menjunjung nilainilai spritual di dalam berbagai sisi 

hingga pencapaian keberlangsungan usaha dalam bisnis islam 

memegang satu dimensi yaitu rahmatan lill alamin (memberi 

rahmat bagi seluruh alam), memberikan sesuatu untuk kemajuan 

peradaban dunia, serta bermuara pada mencari ridhoallah SWT, 

nilai-nilai didalam prinsip syariah menjadi semacam spirit (ruh) 

dalam setiap tindakan dan transaksi bisnis yang terjadi sepanjang 

proses. 

Faktor berkah dan mencari ridho Allah SWT menjadi hal yang 

penting dalam pencapaian keberlangsungan usaha di dalam bisnis 

yang berlandaskan prinsip syariah. Karena prinsip-prinsip tersebut 

dapat digunakan landasan orientasi bisnis agar senantiasa berada di 

dalam koridor syariat islam. Keberlangsungan usaha ada beberapa 

jenis yaitu keberlangsungan permodalan, keberlangsungan sumber 

daya manusia, keberlangsungan produksi dan keberlangsungan 

pemasaran untuk meningkatkan pendapatan yang diridhoi allah.48 

Para pengusaha muslim ini memiliki arti keberlangsungan 

usaha masing-masing. Diantaranya ada yang berpendapat 

kemampuan untuk beritikat baik terhadap semua komponen yang 

                                                             
48Abdus Sami, Dampak Shodaqoh Pada Keberlangsungan Usaha, Jurnal JESTT, Vol. 
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mempengaruhi berjalannya bisnis, terus menerus dalam jangka 

panjang untuk meningkatkan pendapatan yang diridhoi allah. 

Adapun Al-Qur’an yang membahas tentang berusaha adapun 

dalam surat An-Najm ayat 39-41: 

 

ٓٓ َٓسعَٰى َٓما ٓإَِلَّ ِن نَسٰ ِٓلۡۡلِ ٓلَّۡيَس ٓيهَرٰىٓٓۥَسۡعيَههٓٓأَنَّٓو٣٩ََٓٓوأَن َسۡوَف

ٓيهۡجَزٰىهٓه٤٠ٓٓ ٤١ٓٓٓٱۡلَجَزا َءٱۡۡلَۡوفَىٰٓثهمَّ
ٓ

 
Artinya:”dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan 

diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya 
dengan balasan yang paling sempurna”.49 

 

 

E. Manajemen Bisnis Syariah 

Menurut Philip Kotler 1967 Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik 

produk dan nilai dengan orang lain. 

Secara konseptual teorities kata manajemen berasal dari bahasa Inggris 

yang terdiri atas dua kata “man” dan “age”, yang biasa dimaknai sebagai usia 

di mana seseorang menjadi laki-laki. Secara historis, laki-laki memang 

memegang tanggung  jawab utama untuk mengelola bisnis keluarga serta 

seluruh kewajiban keluarga selain  bisnis. Manajemen juga bisa diartikan 

sebagai seni karena menjadi pemanfaat dan  organisator dari bakat manusia 

(the art getting things done through people). Manajemen  

selain disebut sebagai seni, juga bisa disebut sebagai ilmu karena merupakan  

pengetahuan yang terorganisasi dalam mempraktikkan manajemen.50 

Manajemen juga sering diartikan dari kata to manage yang secara 

umum berarti mengurusi. Menurut Stonner, manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari 

                                                             
49 Departemen agama RI, An-Najm (53) 39-41, ( Bandung : CV Penerbit Diponegoro 2015) 
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Business and Economic Ethics; Mengacu Pada Al-Qur’an dalam Bisnis, Keuangan, dan  

Ekonomi, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 
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anggota organisasi dan dari sumber- sumber organisasi lainnya untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.51  

Dalam perspektif Islam, manajemen merupakan suatu kebutuhan yang 

tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam pada kehidupan 

pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen sering 

dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Akan tetapi 

secara umum tidak ada pengertian baku apa yang disebut sebagai manajemen 

Islami. Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah Idara yang berarti 

“berkeliling” atau “lingkaran”. Dalam konteks bisnis bisa dimaknai bahwa 

“bisnis berjalan pada siklusnya”, sehingga manajemen bisa diartikan 

kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai dengan rencana.52 

Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumudin menjelaskan pengertian 

`Khuluq` (etika) suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul 

perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. 

Dengan demikian etika bisnis dalam syari’at Islam adalah akhlak dalam 

menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam 

melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini 

sebagai sesuatu yang baik dan benar.53 

Sedangkan A. Riawan Amin mendefenisikan manajemen dalam Islam 

sebagai “Getting God will done by the people” atau melaksanakan keridaan 

Allah SWT melalui orang. Sementara Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan 

Faisar, Ananda Arfa, menyatakan bahwa manajemen dalam perspektif Islam 

memiliki dua pengertian, yaitu sebagai ilmu, dan sebagai aktivitas. Sebagai 

ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak 

berkaitan dengan nilai, peradaban sehingga hokum mempelajarinya adalah 

fardu kifayah.54 Sedangkan sebagai aktivitas ia terikat pada aturan dan nilai 

atau hadlarah Islam. Di lihat dari sisi bisnis Islam, maka diartikan sebagai 

suatu bentuk bisnis yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Oleh 

                                                             
51 Ibid 
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53 Hasan, Ali. Manajemen Bisnis Syari’ah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. h, 171. 
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karena itu, praktiknya dalam Islam itu bersifat universal, artinya semua 

negara dapat melakukan atau mengadopsi sistem bisnis Islam dalam hal 

sebagai berikut:  

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan 

pemberian jasa yang dipercayakan kepadanya.  

2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan 

jasa kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan 

investasi maupun modal kerja.  

3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang 

lazim dilakukan oleh bisnis Islami. 

Sedangkan manajemen bisnis syari’ah adalah proses dalam 

menjalankan unit usaha, organisasi atau kelompok, dengan nilai-nilai 

Islam yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadist guna untuk mencapai 

sebuah tujuan bisnis yang Islami yang meliputi tentang: Manajemen 

Sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan 

(finance) dan teknologi untuk menciptakan atau membuat produk yang 

memiliki nilai untuk memperoleh keuntungan.55 

Islam sebagai agama rahmatan lil alamien telah meletakkan pondasi 

yang tepat terhadap dunia bisnis. Bisnis merupakan suatu bentuk ibadah 

dalam rangka memakmurkan bumi dan isinya sesuai dengan yang 

diinginkan Allah SWT yang telah mengangkat mereka sebagai wakil 

(khalifah)-Nya di bumi. Selain itu, dalam konsep Islam dimensi keimanan 

(esensi), dimensi bentuk yang berupa ritual wajib dan sunnah termasuk 

dalam bidang bisnis dan manajemennya, serta dimensi ekspresi yang 

berupa tata hubungan antara manusia dan makhluk lain terjalin menjadi 

satu kesatuan yang tak terpisahkan. 

Kehidupan umat manusia ditandai dengan gerak untuk selalu berubah. 

Aktivitas bisnis adalah gerak dinamis yang tiada henti, sumber daya bisnis 

akan berkembang karena dikelola dan diputar. Kondisi ini memacu 

manusia sebagai agama untuk merumuskan manajemen. Islam 
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memberikan panduan kepada manusia dalam melakukan aktivitas bisnis 

antara lain: 

a) Planning, yaitu melakukan perencanaan/gambaran dari sesuatu 

kegiatan yang akan dilakukan dengan waktu dan metode yang sudah 

ditentukanm.  

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara 

mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang 

dicintai Allah SWT. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur 

segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas 

merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. 

Begitu juga dalam Al-Qur’an Surah Al-Insyirah ayat 6-7:  

آٓٱۡلعهۡسرَِٓمَعٓٓإِنَّٓ  ٧ٓٓٱنَصۡبٓفَإِذَآفََرۡغَتٓف٦َٓٓٓيهۡسر 

Artinya:“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada 

Tuhanlah hendaknya kamu berharap”.56 

 

Ayat ini menjelaskan bila kesulitan itu dihadapi dengan tekad yang 

sungguh-sungguh dan berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran 

untuk melepaskan diri darinya, tekun dan sabar serta tidak mengeluh 

atas kelambatan datangnya kemudahan, pasti kemudahan itu akan tiba. 

Sesudah menyatakan nikmat-nikmat-Nya kepada Nabi Muhammad 

dan janji-Nya akan menyelamatkan beliau dari bahaya-bahaya yang 

menimpa, Allah memerintahkan kepadanya agar menyukuri nikmat-

nikmat tersebut dengan tekun beramal saleh sambil bertawakal kepada-

Nya. Bila telah selesai mengerjakan suatu amal perbuatan, maka 

hendaklah beliau mengerjakan amal perbuatan lainnya. Sebab, dalam 

keadaan terus beramal, beliau akan menemui ketenangan jiwa dan 

kelapangan hati. Ayat ini menganjurkan agar Nabi saw tetap rajin dan 

terus-menerus tekun beramal.57 
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b) Organization; melakukan pengorganisasian tentang fungsi setiap 

orang, hubungan kerja baik secara vertikal atau horizontal. Allah SWT 

berfirman:  

 

وا ٓ َٓٓوٱۡعتَِصمه ِٓبَِحۡبِل ٓتَفَرَّٓٓٱّللَّ َٓوََل ا ٓقهَٓجِميع  ووَٓوا ۚۡ ٓٓا ٓٱۡذكهره ِٓنِۡعَمَت ٓٱّللَّ

ٓ ٓبَۡيَن ٓفَأَلََّف ٓأَۡعدَا ء  ٓكهنتهۡم ٓإِۡذ ٓفَأَصۡٓوبِكٓهلهٓقهَٓعلَۡيكهۡم ٓبِنِۡعَمتِٓۡم آٓۦ ٓهَِٓبۡحتهم ن  إِۡخَوٰ

َنٓ ۡفَرٖةٓم ِ ِلَكٓيهبَي ِنٓهكَٓٓۡنَهآ م ِٓكهمٓذَٓفَأَنقَٓٓٱلنَّارَِٓوكهنتهۡمَٓعلَٰىَٓشفَآحه هٓٓذَٰ لَكهۡمٓٓٱّللَّ

تِهِٓ ١٠٣ٓٓلَعَلَّكهۡمٓتَۡهتَدهوَنٓٓۦَءايَٰ
 

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, 

dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka 

Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, 

orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, 
lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. 

(QS. Ali-Imran: 103).58  

 

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam aktivitas bisnis, manusia 

dilarang bermusuh-musuhan. Hendaknya bersatu-padu dalam bekerja 

dan memegang komitmen untuk menggapai cita-cita yang diinginkan 

sejalan dengan aturan-aturan syariah. Allah SWT berfirman:  

 

ََٓٓلٓ هٓيهَكل ِفه ٓلَهَٓٓٱّللَّ ۡسعََهاۚۡ ٓوه ٓإَِلَّ َٓمآبَۡتَٓوعَٓآَكسَٓآمَٓنَۡفًسا ٓبَۡتٓ ٱۡكتَسَٓلَۡيَها

أَۡوٓأَۡخطَٓ  ٓ إِنٓنَِّسينَا  ٓ ٓأَۡٓربَّنَآََلٓتهَؤاِخۡذنَا آََلٓتَۡحِمۡلَٓعلَٓبَّنَآوَٓرَٓنَاۚۡ إِۡصر   ٓ ۡينَا

َٓحَمۡلتَههٓ َٓربَّٓٓٱلَِّذينََٓعلَىٓٓۥَكَما َٓمآََلَٓطآتهَحم َِٓوََلٓٓانَِمنٓقَۡبِلنَاۚۡ ٓلَنَآۡلنَا قَةَ

ٓوَٓٓٱۡعفٓهوَٓٓٓۦهبِهِٓ ٓوَٓٓٱۡغِفۡرَٓعنَّا ٓمَٓأَٓٓٱۡرَحۡمنَا ۚٓۡلَنَا ٓفَٓۡولَٰىنَنَت ۡرَناا َٓعلَىٓٱنصه

ِفِرينَٓٓٱۡلقَۡومِٓ  ٢٨٦ٓٓٱۡلَكٰ
 

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka 
berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa 

atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada 

kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 

sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa 
yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; 
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dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami 

terhadap kaum yang kafir". (QS. Al-Baqarah: 286).59 
 

Dilansir dari kemenag.go.id Ayat ini menjelaskan bahwa manusia 

tidak perlu mengkhawatirkan tanggung jawabnya atas beragama. 

Manusia hanya perlu yakin akan mendapatkan pahala dari setiap 

kebaikan yang dilakukan meskipun baru dalam bentuk niat. Dia juga 

mendapat siksa atas kejahatan yang diperbuatnya dalam bentuk nyata. 

Tidak ada yang berat dalam beragama, dan tidak perlu ada 

kekhawatiran tentang tanggung jawab atas bisikan-bisikan hati, 

sebab Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia, yakni setiap manusia, mendapat pahala dari  

kebajikan yang dikerjakannya walaupun baru dalam bentuk niat dan 

belum wujud dalam kenyataan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan  

yang diperbuatnya dan wujud dalam bentuk nyata.60 

c) Coordination. Melakukan pengaturan sebagai upaya untuk mencapai 

hasil yang baik dengan seimbang, termasuk diantara langkah-langkah 

bersama untuk mengaplikasikan planning dengan mengharapkan 

tujuan yang diidamkan. Allah berfirman: 

ٓٓٱلَِّذينَٓٓيَٰ أَيَُّها لهوا َٓءاَمنهوا  ٓٓٱۡدخه َٓوََلٓا فَّٓكَٓٓۡلمِٓٱلس ِٓفِي طهَوٰٓٓة  ٓخه ِتٓتَتَّبِعهوا 
ِنۚٓۡ ٓٓۥإِنَّههٓٓٱلشَّۡيَطٰ بِينّٞ ٓمُّ ٢٠٨ٓٓلَكهۡمَٓعدهو ّٞ

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 

208).  

 

Ulama berbeda pendapat mengenai tafsir kata ‘al-silm’ dalam ayat 

tersebut, sebagian memaknainya dengan Islam. Pendapat ini dikritik 

oleh Fakhruddin al-Razi, karena dinilai tahsil al-hasil (redundant), 

dengan penjelasan bahwa ayat tersebut menyapa orang beriman, iman 

adalah Islam, dan tidak mungkin orang beriman diperintah masuk 

Islam. Karena itu ulama lain menafsirinya dengan kepasrahan, 

                                                             
59 Departemen agama RI, Al Baqarah (2) 208, ( Bandung : CV Penerbit Diponegoro 2015) 

cetakan 8. 
60www.kemenag.go.id 

https://waqfeya.com/book.php?bid=1372
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perdamaian, ketaatan dan ketundukan. Imam Sufyan al-Tsauri 

menyampaikan tafsir yang sedikit berbeda, dengan mengatakan bahwa 

makna ‘al-silm’ adalah kebajikan secara umum. 

Terminologi Islam Kaffah menjadi istilah yang cukup populer 

dalam kehidupan sosial-politik keagamaan kita akhir-akhir ini. Istilah 

ini, yang diusung di antaranya oleh kelompok teroris Jamaah Islamiyah 

(JI) dan kelompok khilafah Hizbut Tahrir dipropagandakan sebagai 

keharusan menerapkan Islam secara 100% dengan tekstualis, 

simplikatif, rigid, simbolik dan formalistik. 

Secara sempit, Islam Kaffah adalah propaganda keharusan 

menjadikan agama sebagai formalitas sistem politik negara. Lihat saja 

misalnya dalam pernyataan ke-10 dari prinsip dasar JI yang 

menyatakan, “Pengamalan Islam kita adalah secara murni dan kafah 

dengan sistem jamaah (komunitas), kemudian daulah (Negara), 

kemudian khilafah.” 

d) Controling, yaitu; senantiasa melakukan pengamatan dan penelitian 

terhadap jalannya planning. Dalam pandangan Islam menjadi syarat 

mutlak bagi pimpinan untuk lebih baik dari anggotanya, sehingga 

kontrol yang ia lakukan akan efektif. Allah berfirman:  

َِٓمآفِيٓٓحََٓسبَّٓ تِّٓلِلَّ َوٰ ٓٱۡۡلََٓوَمآفِيٓٓٱلسََّمٰ  ١ٓٓٱۡلَحِكيمٓهِٓزيزٓهٱۡلعََٓوَٓوهٓهٓۡرِضه

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu 

mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?.” (QS. Ash-Shaff: 1).61 
 

An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-

Syawi menafsirkan yaitu Allah mengabarkan bahwa segala sesuatu di 

langit maupun di bumi bertasbih kepada Allah dan mensucikan-Nya 

dari apa yang tidak pantas bagi Allah, dari sifat-sifat-Nya yang kurang 

dan cacat. Kemudian Allah mengabarkan bahwa Allah Maha Gagah 

yang tak dapat dikalahkan, Yang Maha Bijaksan atas apa yang Allah 

perbuat. Pada ayat ini terdapat petunjuk untuk bertasbih pada setiap 

waktu. 

                                                             
61 Departemen agama RI, Ash Shaff (61) 1, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro 2015) 

cetakan 8 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terminologi
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e) Motivation, yaitu; menggerakan kinerja semaksimal mungkin dengan 

hati sukarela, ikhlas dan mengharap ridha Allah SWT. Allah SWT 

berfirman:  

َٓمآَسعَٰىٓٓ ِنٓإَِلَّ نَسٰ ٣٩َٓٓوأَنٓلَّۡيَسِٓلۡۡلِ
 

Artinya:“Dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain dari apa 
yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm: 39).62 

 

Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berikhtiar dan 

melakukan amal ibadah selama hidup di dunia. Menurut Tafsir 

Kemenag, ayat ini juga menjelaskan bahwa segala amal ibadah 

manusia di dunia akan dibalas Allah SWT setelah hari kiamat 

datang.63  

f) Leading, yakni; melakukan pengaturan, memimpin segala aktifitas 

kepada tujuan. Allah SWT berfirman: 

ٓٓٱلَِّذيَٓوههوَٓ ئَِف
َٓخلَٰ  ٓبََٓوَرفَٓٓٱۡۡلَۡرِضَٓجعَلَكهۡم ٓفَۡوٓۡعضََٓع ٓبَۡعٖضٓكهۡم َق

ٓإِنَّٓ َءاتَٰىكهۡم   ٓ ٖتٓل ِيَۡبلهَوكهۡمٓفِيَٓما ٓٓۥههَٓوإِنَّٓٓٱۡلِعقَابَِٓٓٓسِريعٓهبَّكَٓٓرَٓدََرَجٰ لَغَفهورّٞ

ٓ ِحيمهَۢ  ١٦٥ٓرَّ
Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah 

di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, 
untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia 

Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am: 165).64 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa dan Dialah yang menjadikan kamu 

penguasa-penguasa di bumi) jamak dari kata khalifah; yakni sebagian 

di antara kamu mengganti sebagian lainnya di dalam masalah 

kekhalifahan ini (dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian 

yang lain beberapa derajat) dengan harta benda, kedudukan dan lain 

sebagainya (untuk mengujimu) untuk mencobamu (tentang apa yang 

diberikan kepadamu) artinya Dia memberi kamu agar jelas siapakah di 

antara kamu yang taat dan siapakah yang maksiat. (Sesungguhnya 

                                                             
62 Departemen agama RI, An-Najm (53) 39, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro 2015) 

cetakan 8 
63 www.kemenag.go.id 

64 Departemen agama RI, Al-An’am (6) 165, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro 2015) 

cetakan 8 
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Tuhanmu itu adalah amat cepat siksaan-Nya) terhadap orang-orang 

yang berbuat maksiat kepada-Nya (dan sesungguhnya Dia Maha 

Pengampun) terhadap orang-orang mukmin (lagi Maha Penyayang.") 

terhadap mereka. 

Keenam panduan tersebut merupakan fondasi utama bagi setiap 

muslim dalam melakukan aktivitas bisnis. Tujuannya agar aktivitas 

bisnis yang dilakukan sejalan dengan aturan-aturan syariah dan 

menghasilkan maslahah bagi setiap manusia. Selain itu, setiap kaum 

muslim harus menyakini bahwa Allah SWT menjadikan dan 

menyediakan bumi dengan segala isinya untuk dikelola sebagai 

investasi umat manusia.65 

Bisnis Islami merupakan unit usaha, dimana menjalankan 

usahanya berpatokan kepada prinsip-prinsip syariah Islam, dengan 

mengacu kepada Al-Qur’an dan hadis. Prinsip Islam dimaksudkan di 

sini adalah beroperasi atau dalam menjalankan praktik bisnis 

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya cara 

bermuamalah secara Islam, misalnya, menjauhi praktik yang 

mengandung riba (bunga), dzulm (merugikan hak orang lain), gharar 

(tipuan), dharar (bahaya), dan jahalah (ketidakjelasan) serta praktik-

praktik mendzalimi orang lain lainnya. 

Menurut Humayon Dar sebagaiman dikutip A. Riawan Amien 

dan Tim FEBS FEUI bahwa Islamic Management setidaknya dibangun 

atas 8 (delapan) prinsip, yaitu66 :  

1) Manejer diperlukan untuk identifikasi dan/atau mendefenisikan 

fungsi objektif dari perusahaan dan digunakan untuk membuat 

strategi operasi yang konsisten. Untuk memastikan pemenuhan 

terhadap aturan syariah, manajemen mengadopsi pernyataan misi 

yang menegaskan bahwa karakter dari perusahaan tetap dominan.  

                                                             
65Nova Yanti Maleha, Manajemen Bisnis Dalam Islam, Jurnal ECONOMICA SHARIA 

Volume 1 Nomor 2 Edisi Februari 2016. 
66Amin, A. Riawan dan Tim PEBS FEUI, 2010, Menggagas Manajemen Syariah; Teori 

dan Praktik The Celestial Management, Jakarta: Selemba Empat. 
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2) Defenisi dari hak-hak yang jelas dan tidak ambigu serta spesifikasi 

tanggung jawab dari masing-masing kelompok pelaku dalam 

perusahaan adalah penting demi penggunaan sumber daya yang 

efektif dan efisien. Tujuannya untuk menghindari moral hazard dan 

pemenuhan kepentingan pribadi yang terjadi setiap hari dalam 

realitas bisnis  

3) Pengakuan dan perlindungan hak dari seluruh pihak yang 

berkepentingan (stakeholders), dan tidak hanya kepentingan 

pemegang saham (shareholders), merupakan fundamental menurut 

cara Islam dalam mengelola bisnis.  

4) Manajer harus mengumpulkan, memproses, meng-update dan 

memperlihatkan, kapan pun hal itu diperlukan, informasi dalam 

operasional bisnis untuk kebermanfaatan pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) dari perusahaan.  

5) Merencanakan mekanisme insentif seperti profit yang berhubungan 

dengan paket remunerasi dan bonus yang berhubungan dengan 

kinerja dan monitoring yang efektif adalah penting untuk 

pengelolaan yang sukses.  

6) Pembuatan keputusan yang merupakan proses horizontal di mana 

hal ini dengan kualifikasi yang benar setelah dikonsultasikan 

dengan pemimpin.  

7) Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui persuasi, 

edukasi, dan penciptaan lingkungan yang tepat dalam sebuah 

perusahaan merupakan hal yang fundamental dalam manajemen 

Islam. 

8) Minimalisasi transaksi dan monitoring biaya penting bagi daya 

saing perusahaan Islam dalam pasar yang didominasi oleh 

perusahaan konvensional.  

Sedangkan Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar 

Ananda Arfa, menambahkan prinsip manajemen bisnis dalam 

Islam dalam konteks hubungan antara pengusaha dan pekerja. 

Menurutnya, Islam menekankan beberapa hal sebagai berikut:  
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(a) Islam menganjurkan agar pekerja diberi gaji yang layak dan 

tidak membebani dengan pekerjaan di luar batas 

kemampuannya. 

(b) Majikan menetapkan gaji bagi pekerjanya sebelum 

memperkerjakan mereka secara transparan dan rasional.  

(c) Majikan harus membayar gaji pekerja tepat pada waktunya. 

(d) Pekerja tidak boleh melakukan pekerjaan yang bertentangan 

dan merugikan kepentingan perusahaan.  

(e) Pada awal perjanjian harus ditetapkan mengenai deskripsi 

pekerjaan seperti bentuk/jenis pekerjaan, lama bekerja, tugas 

dan tanggung jawab, sanksi, jenjang karier, dan sebagainya 

secara lengkap dan transparan serta disepakati kedua belah 

pihak. 

Menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir 

Sula dalam bukunya syariah marketing setidaknya ada 9 etika 

yang harus menjadi prinsip- prinsip dasar bagi para pelaku 

usaha dalam memanajemen bisnisnya,67 yakni sebagai berikut:  

(1) Memiliki kepribadian spiritual (taqwa). Seorang muslim 

diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, bahkan dalam 

suasana mereka sedang sibuk beraktivitas. Ia hendaknya 

sadar penuh dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang 

telah ditentukan oleh Allah. Kesadaran akan Allah ini 

hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu (driving force) 

dalam segala tindakan. Misalnya saja, ia harus 

menghentikan aktivitas bisnisnya saat datang panggilan 

shalat, demikian juga dengan kewajiban-kewajiban yang 

lain.  

(2) Berprilaku baik dan simpatik (Shidq) Berprilaku baik, 

sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti 

dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan 

                                                             
67Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula, 2006, Syariah Marketing, Bandung: 

Mizan. 
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nilai yang tinggi dan mencakup semua sisi manusia. Sifat 

ini adalah sifat yang harus dimiliki kaum muslim.  

(3) Berlaku adil dalam berbisnis (Al-Adl) Islam telah 

mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung 

kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang 

teraplikasikan dalam setiap pergaulan dagang dan kontrak-

kontrak bisnis.  

(4) Bersikap melayani dan rendah hati (khidmah) Sikap 

melayani dan rendah hati merupakan sikap utama dari 

seorang pebisnis. Tanpa sikap melayani dan rendah hati, 

yang melekat pada kepribadiannya, dia bukanlah seorang 

yang berjiwa pebisnis. 

(5) Menepati janji dan tidak curang Menepati janji atau amanah 

dalam Islam merukan sifat dan sikap utama yang harus 

dimiliki kaum muslim.  

(6) Jujur dan terpercaya (Al-Amanah) Kejujuran merupakan 

akhak yang harus menghiasi manajemen bisnis syariah 

dalam setiap gerak langkahnya. Menurut Muhammad Ibn 

Ahmad al-Shahih, kejujuran yang hakiki itu terletak pada 

muamalah mereka. Jika ingin mengetahui sejauh mana 

tingkat kejujuran seorang sahabat, ajaklah kerja sama dalam 

bisnis. Di sana akan kelihatan sifat-sifat aslinya, terutama 

dalam hal kejujuran. 

(7) Tidak suka berburuk sangka (Su’uzh-zhann) Islam sangat 

melarang pelaku usaha berburuk sangka terhadap pelaku 

usaha lain, hanya bermotifkan persaingan bisnis.  

(8) Tidak suka menjelek-jelekkan (Ghibah) Menjelek-jelekkan 

(Ghibah) merupakan salah satu penyakit hati yang harus 

dihindari pelaku usaha.  

(9) Tidak melakukan suap (risywah) merupakan perbuatan 

haram dan termasuk dalam kategori makan harta orang lain 

dengan cara batil. Memberikan sejumlah uang dengan 



50 
 

maksud agar dapat memenangkan tender suatu bisnis, atau 

memberikan sejumlah uang kepada hakim atau penguasa 

agar dimenangkan suatu perkara atau di ringankan 

hukuman merupakan tindakan berkategori suap (risywah). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen bisnis merupakan sesuatu yang sangat penting 

dalam Islam. Islam telah mengatur bahwa dalam 

menjalankan aktivitas bisnis harus berpatokan kepada 

prinsip-prinsip syariah Islam, dengan mengacu kepada Al-

Qur’an dan hadis. Kegagalan manajemen bisnis 

konvensional dalam menghasilkan dan menciptakan 

manusia yang berpihak kepada kejujuran, kebahagiaan, dan 

memanusiakan manusia. Karena berorientasi laba, sehingga 

miskin nilai dan moral spiritual, menjadikan manajemen 

bisnis Islam solusi sekaligus counter terhadap model 

manajemen yang gagal tersebut. Islam memberikan 

panduan bagi setiap muslim dalam mengatur bisnisnya 

seperti planning, organization; coordination, controling, 

motivation, dan leading dan aturan-aturan lainnya yang ada 

dalam Al-Qur’an dan sunnah. 

 

F. Digital Marketing 

1. Definisi Digital Marketing 

Teori digital (1990) mengemukakan bahwa sebuah konsep 

pemahaman dari perkembangan Zaman mengenai Teknologi dan Sains, 

dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis ,dan dari semua yang 

bersifat rumit menjadi ringkas. Menurutnya, teori digital selalu berkaitan 

erat dengan media, karena media terus berkembang seiring dengan 

majunya teknologi dari media lama sampai media terbaru, sehingga 

mempermudah manusia dalam segala bidang yang berkaitan dengan 

Teori Digital.  
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In simple terms, digital marketing is the promotions of products or 

brands via one or more forms of electronic media. Digital marketing is 

often reffered to as online marketing, internet marketing or web 

marketing. It does not include more traditional forms of marketing such 

as radio,TV, billboard, and print as they do not offer instant feedback and 

report.68 

Terjemah bebas definisi diatas, dalam istilah sederhana digital 

marketing adalah promosi produk atau merek melalui satu atau lebih 

bentuk media elektronik. Digital marketing sering disebut juga online 

marketing, internet marketing atau web marketing. Meskipun dibuat 

dengan komputer dan bentuknya elektronik, promosi melalui radio, 

televisi, dan cetak digital dalam bentuk billboard atau spanduk tidak 

termasuk digital marketing karena tidak menawarkan umpan balik dan 

laporan secara instan. Digital marketing kadang disebut juga sebagai 

online marketing, internet marketing, atau cyber marketing. Menjalankan 

promosi melalui beberapa saluran seperti iklan dan publikasi dapat 

dilakukan secara konvensional offline/luring (luar jaringan) dan digital 

online/daring (dalam jaringan). Promosi iklan konvensional antara lain 

dilakukan melalui media cetak dan media luar ruang seperti spanduk, 

baliho, spanduk, dan lain-lain. Promosi iklan digital dapat dilakukan 

internet dan perangkat bergerak (mobile devices) seperti hp (handphone) 

dan tablet (tablet pc) dalam bentuk halaman web, pengiriman email, 

video streaming, dan komunikasi melalui media sosial dengan aplikasi 

(applications atau apps) Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-

lain.69 

Pemasaran digital (digital marketing) juga dapat diartikan sebagai 

suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan 

                                                             
68Rusmanto Maryanto, Pengantar Digital Marketing: Modul Praktikum Manajemen 

Pemasaran Berbasis IT (Jakarta : Rusmanto self-Publishing, 2017). h, 2. 
69Rusmanto Maryanto.h. 3. 
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media digital yang dapat menjangkau konsumensecara tepat waktu, 

pribadi, dan relevan.70 

 

2. Komponen dan Bentuk Digital Marketing 

Adapun komponen/bentuk digital marketing diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Sosial Media 

Menurut Zimmerman & Sahli media sosial adalah rangkaian jasa 

online yang menfasilitasi komunikasi dua arah dan berbagi berbagai 

konten yang dapat memberikan komponen yang produktif bagi 

keseluruhan strategi marketing. Jasa yang diberikan social media ini 

dapat meningkatkan visibiltas online perusahaan, menguatkan 

hubungan dengan klien dan juga memperluas word of mouth.71 

Media sosial adalah istilah umum untuk perangkat lunak dan 

layanan berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk dapat 

saling berkumpul secara online dan saling bertukar, mendiskusikan, 

berkomunikasi dan berpartisipasi dalam bentuk interaksi sosial. 

Interaksi itu dapat mencakup teks, audio, gambar, video dan media 

lainnya, secara individu atau dalam kombinasi apapun.Adapun 

beberapa contoh sosial media diantaranya: 

1) Instagram 

Menurut Diamond Instagram merupakan aplikasi yang 

dengan mudahnya dapat berbagi foto di berbagai platform sosial 

dengan diberikannya fitur caption atau keterangan foto yang 

membuat Instagram sebagai media sosial yang populer. Dengan 

memiliki keterangan di bawah foto menjadi daya tarik, dan jika 

orang tidak membaca keterangan foto setidaknya mereka melihat 

foto sebelum pindah ke laman lain.72 

                                                             
70https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_digital, diakses pada 19 February 202, pukul 

09.47 WIB. 
71Zimmerman, J., & Sahlin, D. (2010). Social Media Marketing All-In-One For dummies 

(R. Senninger, Ed.). Indianapolis: Wiley Publishing. 
72Evans, D. (2012). Social Media Marketing An Hour A Day (2nd ed.). Indianapolis: John 

& Wiley Sons, Inc. 



53 
 

Instagram merupakan sebuah apikasi berbagi foto dan video 

yang memungkinkan pengguna mengambi foto, mengambil 

video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai 

layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri. Aplikasi 

ini sudah banyak digunakan oleh pengguna dalam berbagai aspek, 

salah satunya yaitu sebagai saranan promosi.73 

2) Facebook 

Menurut Laila Hardi banyak kegunaan menguntungkan 

yang didapatkan dari internet dalam berbagai bidang seperti 

bisnis, akademis (pendidikan), pemerintah, organisasi, dan lain 

sebagainya.74 Jadi Facebook merupakan layanan jejaring sosial 

yang memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif yang dapat 

digunakan oleh pengguna yang dapat digunakan untuk 

berinteraksi antara satu dengan yang lain yang baik yang memiliki 

ketertarikan yang sama maupun tidak.75 

Facebook mulai diluncurkan pada bulan Februari 2004 oleh 

Mark Zuckenberg dan kawankawan. Sejak awal kemunculannya, 

Facebook sudah mengalahkan kemunculan Friendster. Beberapa 

aplikasi pada Facebook yang tidak ada pada Friendster menjadi 

daya tarik Facebook. 

3) YouTube 

YouTube adalah situs web berbagi yang memungkinkan 

pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Berbagai 

konten video dapat diunggah dalam situs ini termasuk konten 

amatir seperti blog video, video orisinil pendek dan video 

pendidikan.76 

                                                             
73https://id.m.wikipedia.org/wiki/Instagram, diakses pada 19 February 2021, pukul 17.45 

WIB. 
74L. H. Nasution,Pemanfaatan Internet Guna Mendukung Kegiatan Perkuliahan 

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unimed. Medan: USU Repository, 2006, hlm 10 
75https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook, diakses pada 19 February 2021, pukul 17.47 

WIB. 
76 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Youtube, diakses pada 19 February 2021, pukul 17.45 

WIB. 
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YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi 

video) populer yang didirikan pada Februari 2005 oleh tiga orang 

bekas karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan 

Jawed Karim. Pada 9 Oktober 2006 diumumkan bahwa YouTube 

telah dibeli Google dengan harga US$1,65 miliar.77 

4) Twitter 

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh Twitter Inc., yang menawarkan jaringan sosial 

berupa mikroblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk 

mengirim dan membaca pesan yang disebut tweets. Tweets adalah 

teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman 

profil pengguna. Twitter diperkenalkan kepada publik pada bulan 

Juli 2006 oleh perusahaan Odeo, yang kemudian bertransformasi 

menjadi Twitter.com. Jejaring sosial ini merupakan kompetitor 

utama dari Facebook.78 

Twitter merupakan salah satu dari sekian banyak media 

sosial yang menarik perhatian pengguna internet. Hal tersebut 

disebabkan penggunaannya yang mudah guna saling bertukar 

informasi sehingga setiap individu di planet ini dapat saling 

terhubung.79 

5) Email 

Email merupakan singkatan dari electronic mail. Email 

merupakan Sebuah fasilitas komunikasi dalam internet yang 

berfungsi mengirimkan surat secara elektronik serta dapat 

mengjangkau ke seluruh dunia. Melalui email, kita dapat 

mengirimkan surat elektronik, baik berupa teks maupun gabungan 

                                                             
77 Mira Ziveria , Pemanfaatan Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Efektif Pendukung 

Kegiatan Perkuliahan di Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe, 

Kalbiscentia,Volume 4 Nomor 2 Agustus 2017. 
78 https://id.m.wikipedia.org/wiki/tweeter, diakses pada 19 February 2021, pukul 17.45 

WIB. 
79 MADCOMS.2010. Facebook, Twitter dan Plurk dalam Satu Genggaman. Yogyakarta: 

Penerbit ANDI 
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dengan gambar yang dikirimkan dari satu alamat email ke alamat 

lain di jaringan internet.80 

b. Social Network 

Social network atau layanan jaringan sosial adalah layanan 

online, platform, situs yang berfokus pada pembangunan hubungan 

sosial dan mencerminkan jaringan sosial atau hubungan sosial 

antara orang-orang, yang memiliki kepentingan dan/ atau kegiatan 

yang sama.81 Contohnya adalah Gojek dan Grab. 

c. S.E.O 

”Search Engine Optimization (S.E.O) atau optimisasi mesin 

pencari adalah sebuah proses untuk memengaruhi tingkat 

keterlihatan (visibilitas) sebuah situs atau sebuah halaman situs 

pada hasil pencarian alami (sering disebut juga dengan “pencarian 

tak-berbayar, pencarian non-iklan, atau pencarian organik‟) dari 

sebuah mesin pencari.”82Contohnya adalah website resmi restoran 

fast food. 

 

 

d. Affiliate Marketing   

Affiliate marketing yaitu berafiliasi dengan website suatu 

perusahaan atau organisasi yang berbasis metode pay per click, 

seperti: google adsense.83 

 

G. Indikator Digital Marketing 

1) Transaction / Cost  

                                                             
80Yeni Susilowati, Modul E-Commerce : Teaching Factory For Student, (Bandung: 

Mutiara Publisher, 2019).h. 96. 
81Jonathan Sarwono dan K. Prihartono, Perdagangan Online : Cara Bisnis Di Internet, 

(Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2012).h. 71. 
82R. Wulan Ayodya, UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital, (Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, 2020).h. 164. 
83Nufian S. Febriani, Wayan Weda Asmara Dewi, Teori dan Praktis : Riset Komunikasi 

Pemasaran Terpadu, (Malang: UB Press, 2018).h. 40. 
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Merupakan salah satu teknik promosi yang memliki tingkat 

efisiensi yang tinggi sehingga dapat menekan biaya dan waktu 

transaksi. 

2) Incentive Program 

Program-program yang menarik tentu menjadi keunggulan 

dalam setiap promosi yang dilakukan. Program-program ini juga 

diharapkan agar dapat memberikan nilai yang lebih  kepada 

perusahaan. 

3) Site Design 

Merupakan tampilan menarik dalam media digital marketing 

yang dapat memberikan nilai positif bagi perusahaan. 

4) Interactive 

Merupakan hubungan dua arah antara pihak perusahaan 

dengan konsumen yang dapat memberikan info dan dapat diterima 

dengan baik dan jelas.84 

 

2. Digital Marketing dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Kemajuan teknologi informasi telah memanjakan umat manusia. 

Berbagai hal yang dahulu seakan mustahil dilakukan, kini dengan mudah 

terlaksana. Dahulu, praktik perdagangan banyak dibatasi waktu, tempat, 

ruang, dan lainnya. Namun kini batasan-batasan itu dapat dilampaui. 

Keterbatasan ruang tidak lagi menjadi soal, sebagaimana perbedaan waktu 

tidak lagi menghambat Anda untuk menjalankan berbagai perniagaan. 

Dengan demikian, secara logis kapasitas perniagaan Anda dan juga 

hasilnya semakin berlipat ganda. Di antara kemajuan teknologi 

informatika yang banyak membantu perdagangan ialah internet. Dengan 

memanfaatkan jaringan online, Anda dapat memasarkan barang sebanyak 

mungkin, dan mendapatkan konsumen sebanyak mungkin pula. Jual beli 

adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan 

                                                             
84Daniel Laksana And Diah Dharmayanti, Pengaruh Digital Marketing terhadap 

Organizational Performance Dengan intellectual capital Dan perceived Quality Sebagai Variabel 

Intervening Pada Industri Hotel Bintang Empat Di Jawa Timur, (Jurnal Manajemen Pemasaran, 

Vol. 12, No. 1, April 2018).h. 13. 
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tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan 

alat tukar seperti uang. Sedangkan pemasaran adalah suatu aktivitas, 

serangkaian institusi, dan proses menciptakan, mengomunikasikan, 

menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi 

pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Walau demikian, bukan 

berarti kita bebas menjalankan perniagaan sesuka hati. Berbagai batasan 

yang berlaku dalam syariat tetap harus indahkan, agar perniagaan online 

yang kita jalankan sejalan dengan syariat Allah „Azza wa Jalla.85 

Rasulullah adalah seorang syariah marketer yang sukses 

dikarenakan kejujuran dan keadilan dalam mengadakan aktivitas 

bisnisnya. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk berdagang dan 

berbisnis karena akan menimbulkan sikap kemandirian dan kesejahteraan 

bagi diri dan keluarga tanpa tergantung ataupun menjadi beban orang 

lain:86“berdaganglah kamu, sebab dari sepuluh bagian penghidupan, 

sembilan diantaranay dihasilkan dari berdagang” dan juga dalam Surah 

An Naba ayat 11 : 

آٓٱلنََّهارََٓوَجعَۡلنَآٓ  ١١َٓمعَاش 

Artinya:“Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan”.(QS. 
An Naba 11).87 

Ayat ini menjelaskan bahwa kami menjadikannya terang 

benderang agar manusia dapat melakukan aktiyitasnya untuk mencari 

upaya penghidupan dengan bekerja, berniaga, dan melakukan urusan 

lainnya.  

Al-Qur’an sendiri memberikan motivasi untuk berbisnis 

sebagaimana tercantum dalam surah al Baqarah ayat 2: 

ِلكَٓ بٓهٓذَٰ تَِّقينَٓٓٱۡلِكتَٰ ىٓل ِۡلمه ٓههد  ٓفِيِهَۛ  ٢ََٓٓلَٓرۡيَبَۛ

                                                             
85https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefoxbd&ei=Nt0eX8qcG7W_3LU

PiOqz6A0&q=digital+marketing+dalam+ekonomi+islam+kompasiana.com&oq=digital+marketin

g+dalam+ekonomi+islam+kompasiana.com&gs. Diakses pada 19 februari 2021, pukul 19.00 

WIB. 
86Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula.Syariah Marketing. (Bandung, Mizan, 2006). 

h.. 50 
87 Departemen agama RI, An-Nabal (78) 11, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro 2015) 

cetakan 8 

https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefoxbd&
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Artinya:“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Tuhan mu “ (QS. al Baqarah: 2).88 
 

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, makna Surat Al-

Baqarah ayat 2 adalah “Ini kitab Al-Qur'an maksudnya–tidak perlu 

diragukan bahwa ia diturunkan dari sisi Allah,” seperti keterangan pada 

Surat As-Sajdah ayat 1 dan 2. “Hudan” atau hidayah dikhususkan bagi 

orang bertakwa sesuai dengan keterangan Surat.  

 

H. Kopi 

1. Pengertian Kopi 

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah 

lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. 

Kopi berasal dari Afrika, yaitu daerah pegunungan di Etopia. Namun, 

kopi sendiri baru dikenal oleh masyarakat dunia setelah tanaman tersebut 

dikembangkan di luar daerah asalnya, yaitu Yaman di bagian selatan 

Arab. 

Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman 

berkhasiat dan berenergi. Pertama kali ditemukan oleh Bangsa Etiopia di 

benua Afrika sekitar 3000 tahun (1000 SM) yang lalu. Kopi kemudian 

terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman paling 

populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. 

Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400 ribu ton kopi 

per tahunnya. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga 

dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, 

dan berbagai penyakit jantung.89 

 

2. Jenis-jenis Kopi 

                                                             
88 Departemen agama RI, Al-Baqarah (2) 2, ( Bandung : CV Penerbit Diponegoro 2015) 

cetakan 8. 
89Silvi Wulandari, Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Ke Putusan 

Petani Melakukan Pengolahan Basah Pada Produk Kopi Beras (Ose) Di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember, (Skripsi Program Sosial Ekonomi Pertanian atau 

AgribisnisFakultas PertanianUniversitas Jember 2011), h. 9. 
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Varietas kopi merujuk kepada subspesies kopi. Biji kopi dari dua 

tempat yang berbeda biasanya juga memiliki karakter yang berbeda, baik 

dari aroma (dari aroma jeruk sampai aroma tanah), kandungan kafein, 

rasa dan tingkat keasaman. Ciri-ciri ini tergantung pada tempat tumbuhan 

kopi itu tumbuh, proses produksi dan perbedaan genetika subspesies 

kopi. Terdapat dua jenis kopi yang telah dibudidayakan di provinsi 

Lampung yakni kopi arabika dan kopi robusta.90 

a) Kopi Arabika 

Kopi arabika masuk ke Indonesia pada tahun 1696 yang 

dibawa oleh perusahaan dagang Dutch East India. Kopi arabika 

merupakan kopi yang paling banyak dikembangkan di dunia maupun 

di Indonesia khususnya. Kopi ini ditanam pada dataran tinggi yang 

memiliki iklim kering sekitar 1350-1850 meter dari permukaan laut. 

Sedangkan di Indonesia sendiri kopi ini dapat tumbuh subur di 

daerah tinggi sampai ketinggian 1200 meter diatas permukaan laut. 

Jenis kopi ini cenderung tidak tahan serangan penyakit karat daun 

(Hemileia vastatrix), namun kopi ini memiliki tingkat aroma dan 

rasa yang kuat.91 

 

 

b) Kopi Robusta 

Kopi robusta atau yang disebut dengan Coffea canephora, 

pada awalnya hanya dikenal sebagai semak atau tanaman liar yang 

mampu tumbuh hingga beberapa meter tingginya. Hingga akhirnya 

kopi robusta pertama kali ditemukan di Kongo pada tahun 1898 oleh 

Emil Laurent. Namun terlepas dari itu ada yang menyatakan jenis 

kopi robusta ini telah ditemukan lebih dahulu oleh dua orang 

pengembara Inggris bernama Richard dan John Speake pada tahun 

1862.92 

                                                             
90 Rahmat Rukmana, Untung Selangit Dari Agribisnis Kopi, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2014), h. 43. 
91Ibid, h. 51. 
92Ibid, h. 69. 
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Kopi robusta banyak dibudidayakan di Afrika dan Asia. Kopi 

robustadapat dikatakan sebagai kopi kelas 2, karena rasanya yang 

lebih pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein dalam kadar yang 

jauh lebih banyak. Selain itu, cakupan daerah tumbuh kopi 

robustalebih luas dari pada kopi arabika yang harus ditumbuhkan 

pada ketinggian tertentu. Kopi ini dapat ditumbuhkan di dataran 

rendah sampai ketinggian 1.000 meter diatas permuakaan laut. kopi 

jenis ini lebih resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Hal ini 

menjadikan kopi robusta lebih murah. 

c) Kopi Luwak 

Kopi luwak merupakan kopi dengan harga jual tertinggi di 

dunia. Proses terbentuknya dan rasanya yang sangat unik menjadi 

alasan utama tingginya harga jual kopi jenis ini. Pada dasarnya, kopi 

ini merupakan kopi jenis arabika. Biji kopi ini kemudian dimakan 

oleh luwak atau sejenis musang, akan tetapi, tidak semua bagian biji 

kopi ini dapat dicerna oleh hewan ini. Bagian dalam biji ini 

kemudian akan keluar bersama kotorannya, karena telah bertahan 

lama di dalam saluran pencernaan luwak, biji kopi ini telah 

mengalami fermentasi singkat oleh bakteri alami di dalam perutnya 

yang memberikan cita rasa tambahan yang unik. 

 

 

3. Proses Pengolahan Kopi 

1. Pengolahan secara kering  

Metode pengolahan cara kering cocok untuk pengolahan 

ditingkat petani dengan lahan yang tidak luas atau kapasitas olahan 

yang kecil. Untuk perkebunan besar pengolahan kopi cara kering 

hanya khusus untuk kopi buah yang berwarna hijau, kopi yang 

mengambang, dan kopi yang terserang bubuk. Perbedaan mengenai 

cara pengolahan yang dilakukan oleh petani dan yang dilakukan oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Musang
https://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
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perkebunan-perkebunan menyebabkan perbedaan mutu kopi yang 

dihasilkan.93 

Para petani kopi umumnya hanya mengenal cara pengolahan 

kering. Prinsip pengolahan ini adalah buah kopi yang sudah dipetik 

lalu dikeringkan dengan panas matahari sampai buahnya menjadi 

kering, selama 14 sampai 20 hari. Kopi yang telah dikeringkan dapat 

disimpan sebagai kopi glondongan dan sebelum dijual kopi tersebut 

ditumbuk atau dikupas dengan huller untuk menghilangkan kulit 

tanduk dan kulit arinya. 

2. Pengolahan secara basah 

Buah kopi yang sudah dipetik selanjutnya dimasukan kedalam 

pulper untuk melepaskan kulit buahnya. Dari mesin pulper buah yang 

sudah terlepas kulitnya kemudian dibiarkan ke bak dan direndam 

selama beberapa hari untuk fermentasi. Setelah direndam buah kopi 

lalu dicuci bersih dan akhinya dikeringkan. Pengeringan dilakukan 

dengan dijemur dipanas matahari atau dengan menggunakan mesin 

pengering. Kemudian dimasukan ke mesin huller atau ditumbuk untuk 

menghilangkan kulit tanduknya, akhirnya dilakukan sortasi. 

Perbedaan mengenai cara pengolahan kopi yang dilakukan oleh petani 

(tradisional) dan yang dilakukan oleh perkebunan (modern) 

menyebabkan terjadinya perbedaan mutu kopi yang dihasilkan.94 

 

I. Coronavirus 

Coronavirus adalah virus RNA sense positif yang diselimuti dengan 

diameter mulai dari 60 nm hingga 140 nm dengan tonjolan seperti paku di 

permukaannya sehingga memberikan tampilan seperti mahkota di bawah 

mikroskop elektron; maka nama coronavirus.95 Empat virus corona yakni 

HKU1, NL63, 229E dan OC43 telah beredar pada manusia, dan umumnya 

menyebabkan penyakit pernapasan ringan.  

                                                             
93Ibid, h. 207. 
94Ibid, h. 213. 
95 Richman DD, Whitley RJ, Hayden FG. Virologi Klinis, edisi ke-4. Washington: ASM 

Pers; 2016 
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Ada dua peristiwa dalam dua dekade terakhir di mana persilangan 

virus betacorona hewan ke manusia telah mengakibatkan penyakit parah. 

Contoh pertama adalah pada tahun 2002-2003 ketika coronavirus baru dari 

β genera dan asalnya pada kelelawar disilangkan ke manusia melalui 

perantara kucing luwak kelapa sawit di provinsi Guangdong, Cina. Ini virus, 

yang ditetapkan sebagai coronavirus sindrom pernafasan akut yang parah 

mempengaruhi 8422 orang sebagian besar di Cina dan Hong Kong dan 

menyebabkan 916 kematian (tingkat kematian 11%) sebelum dikendalikan. 

Hampir satu dekade kemudian pada tahun 2012, coronavirus sindrom 

pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV), juga berasal dari kelelawar, 

muncul di Arab Saudi dengan unta dromedaris sebagai inang perantara dan 

mempengaruhi 2.494 orang dan menyebabkan 858 kematian (tingkat 

kematian 34%).96 

Pada Desember 2019, orang dewasa di Wuhan, ibu kota provinsi 

Hubei dan pusat transportasi utama China mulai datang ke rumah sakit 

setempat dengan pneumonia parah yang tidak diketahui penyebabnya. 

Banyak dari kasus awal memiliki paparan umum ke pasar makanan laut 

grosir Huanan yang juga memperdagangkan hewan hidup. Sistem 

pengawasan (diterapkan setelah wabah SARS) diaktifkan dan sampel 

pernapasan pasien dikirim ke laboratorium rujukan untuk penyelidikan 

etiologi. Pada 31 Desember 2019, China memberi tahu wabah tersebut ke 

Organisasi Kesehatan Dunia dan pada 1 Januari pasar makanan laut Huanan 

ditutup. Pada 7 Januari, virus tersebut diidentifikasi sebagai coronavirus 

yang memiliki >95% homologi dengan coronavirus kelelawar dan >70% 

kemiripan dengan SARSCoV. Sampel lingkungan dari pasar makanan laut 

Huanan juga dinyatakan positif. Jumlah kasus mulai meningkat secara 

eksponensial, beberapa di antaranya tidak terpapar ke pasar hewan hidup, 

menunjukkan fakta bahwa penularan dari manusia ke manusia sedang 

terjadi. Kasus fatal pertama dilaporkan pada 11 Januari 2020. Migrasi besar-

besaran orang Tionghoa selama Tahun Baru Imlek memicu epidemi. Kasus 

di provinsi lain di Cina, negara lain (Thailand, Jepang, dan Korea Selatan 

                                                             
96Virus Corona Sindrom Pernafasan Timur Tengah. Tersedia di:https :// www .who .int/ 

emergencies/mers-cov/en/. Diakses 16 Juni 2021. 
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secara berurutan) dilaporkan pada orang yang kembali dari Wuhan. 

Penularan ke petugas kesehatan yang merawat pasien dijelaskan pada 20 

Januari 2020. Pada 23 Januari, 11 juta penduduk Wuhan dikunci dengan 

pembatasan masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Segera penguncian ini 

diperluas ke kota-kota lain di provinsi Hubei.97  

Kasus COVID-19 di negara-negara di luar China dilaporkan pada 

mereka yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke China yang menunjukkan 

bahwa penularan lokal dari manusia ke manusia terjadi di negara-negara ini. 

Bandara di berbagai negara termasuk India menerapkan mekanisme 

penyaringan untuk mendeteksi orang bergejala yang kembali dari China dan 

menempatkan mereka dalam isolasi dan menguji mereka untuk COVID-19. 

Segera terlihat bahwa infeksi dapat ditularkan dari orang tanpa gejala dan 

juga sebelum timbulnya gejala. Oleh karena itu, negara-negara termasuk 

India yang mengevakuasi warganya dari Wuhan melalui penerbangan 

khusus atau memiliki pelancong yang kembali dari China, menempatkan 

semua orang yang bergejala atau sebaliknya dalam isolasi selama 14 hari 

dan menguji mereka untuk virus tersebut.98 

Kasus terus meningkat secara eksponensial dan studi pemodelan 

melaporkan waktu penggandaan epidemi 1,8 hari [10]. Faktanya pada 12 

Februari, China mengubah definisi kasus yang dikonfirmasi untuk 

memasukkan pasien dengan tes molekuler negatif / tertunda tetapi dengan 

fitur klinis, radiologis, dan epidemiologis COVID-19 yang mengarah ke 

peningkatan kasus sebesar 15.000 dalam satu hari. Pada 05/03/2020 96.000 

kasus di seluruh dunia (80.000 di Cina) dan 87 negara lain dan 1 alat angkut 

internasional (696, di kapal pesiar Diamond Princess yang diparkir di lepas 

pantai Jepang) telah dilaporkan. Penting untuk dicatat bahwa sementara 

jumlah kasus baru telah berkurang di China akhir-akhir ini, mereka telah 

meningkat secara eksponensial di negara lain termasuk Korea Selatan, Italia, 

dan Iran. Dari mereka yang terinfeksi, 20% dalam kondisi kritis, 25% telah 

                                                             
97Huang C, Wang Y, Li X, dkk. Gambaran klinis pasien yang terinfeksi coronavirus novel 

2019 di Wuhan, Cina. Lanset. 2020;395: 497-506. 
98Rothe C, Schunk M, Sothmann P, dkk. Penularan infeksi 2019nCoV dari kontak tanpa 

gejala di Jerman. N Engl J Med. 2020.https://doi.org/10.1056/NEJMc2001468. 
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pulih, dan 3310 (3013 di Cina dan 297 di negara lain) telah meninggal. 

India, yang hanya melaporkan 3 kasus hingga 2/3/2020, juga melihat 

lonjakan kasus yang tiba-tiba. Pada 5/3/2020, 29 kasus telah dilaporkan; 

kebanyakan di Delhi, Jaipur dan Agra di turis Italia dan kontak mereka. Satu 

kasus dilaporkan pada seorang India yang melakukan perjalanan kembali 

dari Wina dan mengekspos sejumlah besar anak sekolah di pesta ulang 

tahun di sebuah hotel kota. Banyak dari kontak kasus ini telah dikarantina. 

Angka-angka ini mungkin meremehkan orang yang terinfeksi dan 

meninggal karena keterbatasan pengawasan dan pengujian. Meskipun 

SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar, hewan perantara yang digunakan 

untuk menyeberang ke manusia tidak pasti. Trenggiling dan ular adalah 

tersangka saat ini.99 

Penyebaran virus corona di Indonesia terus meningkat drastis sejak 

diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret lalu dan 2020. Pada bulan 

April, virus corona telah menyebar dan menginfeksi lebih dari 5.000 orang 

(Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19, 2020). Akibat wabah 

tersebut, angka kematian di Indonesia cukup tinggi dengan total 582 

kematian dengan Case Fatality Rate (CFR) 8,9% pada 19 April 2020 

(Kementerian Kesehatan RI, 2020). Persentase kematian akibat virus corona 

di Indonesia melebihi CFR global sebesar 5,85% pada 19 April, 2020 

(Worldometer, 2020). Apalagi jika melihat tren kenaikan spread per hari 

mulai 25 Maret, 2020 hingga 19 April Tahun 2020, rata-rata lebih dari 100 

orang setiap hari positif terinfeksi virus corona (Kemenkes RI, 2020). Jika 

dampak negatif dari pandemi terus berlanjut, pemerintah memiliki tanggung 

jawab yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah ini.  

Beban pemerintah adalah bahwa pemerintah perlu mengambil 

tindakan atau merespon lebih keras untuk menyelesaikan masalah virus 

corona. mendesak Pemerintah harus mengambil langkah-langkah responsif 

untuk menghasilkan kebijakan berdasarkan data yang akurat. Memang, 

sejak pekan kedua Maret hingga pekan pertama April, Pemerintah 

mengeluarkan imbauan dini untuk menghindari penyebaran virus, seperti 

                                                             
99Li Q, Guan X, Wu P, dkk. Dinamika penularan awal di Wuhan, Cina, dari pneumonia 

yang terinfeksi virus corona baru. N Engl J Med.2020. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001316. 
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kebijakan social distancing dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar 

(PSBB). Namun, pemerintah menghadapi banyak masalah dalam 

menanggapi pandemi ini (Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2020). 

kondisi, itu Masalah utama yang dihadapi pemerintah Indonesia saat 

merespon hingga pandemi antara lain ketidakmampuan pemerintah 

mengelola informasi dan minimnya akses publik terhadap data terkait 

penyebaran corona. Minimnya informasi menyebabkan kebingungan di 

kalangan masyarakat dan Pemerintah sendiri di tingkat pusat dan daerah. 

Lebih lanjut, minimnya keterbukaan informasi juga memunculkan berbagai 

permasalahan baru, seperti panic buying, stigma negatif pada pasien positif 

corona, dan penolakan status ODP.100 

 

J. Penelitian Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam tesis. 

Penelitian ini mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah 

yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, perbedaan 

terhadap hasil kajian terdahulu perlu dimunculkan dalam penelitian ini, 

sehingga dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda 

dengan penelitian-penelitian yang telah ada.101 

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti mengutip sumber dari berbagai 

penelitian sebelumnya baik dari buku, tesis, jurnal, maupun artikel yang 

terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan telihat dari 

sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat 

suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan yang penelitian yang penelitilakukan: 

1. Fadilah Nur Azizah (2020), Univarsitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, dengan judul jurnal “Strategi UMKM untuk Meningkatkan 

Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal. Vol. 

                                                             
100Sofia Al Farizi, Transparansi Data dan Penyebaran Informasi: Masalah Pencegahan 

Virus Corona di Indonesia, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Vol 8 No 1 Edisi Khusus 

2020. 
101Zuhairi, Et.Al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.39. 



66 
 

5, No. 1, December 2020”. Permasalahan yang diteliti adalah apakah 

dampak dari diberlakukannya PSBB bagi UMKM, dan Bagaimanakah 

strategi yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam meningkatkan 

perekonomian akibat pandemi Covid-19 pada saat New Normal. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa perlu adanya 

langkah cepat, tepat dan nyata dari pemerintah maupun pelaku usaha 

untuk menanggulangi kerugian yang telah terjadi akibat pandemi serta 

melakukan pembaharuan dan evaluasi mengenai siklus usaha mengikuti 

keadaan yang tengah terjadi agar usaha dapat terus bertahan dan 

berkembang.102 

2. Gregorius Rio Alfrian (2020), Universitas Pembangunan Jaya, dengan 

judul jurnal “Strategi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) 

Bertahan pada Kondisi Pandemik Covid 19 Di Indonesia. Vol. 6 No. 2 

(2020)”. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah strategi yang 

dapat diterapkan UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat empat strategi bertahan 

untuk UMKM yaitu, 1) melakukan pemasaran dengan digital marketing, 

2) memperkuat SDM, 3) melakuan inovasi kreatif dan 4) peningkatan 

pelayanan kepada konsumen. Dengan strategi-staregi tersebut 

diharapakan UMKM di Indonesia dapat bertahan dan selamat dari 

kondisi krisis akibat pandemik COVID-19.103 

3. Andi Amri (2020), universitas hasanuddin, dengan judul jurnal “dampak 

covid-19 terhadap umkm di indonesia. Vol 2 no. 1, juni 2020”. 

Permasalahan yang diteliti adalah penurunan omzet bagi para pelaku 

UMKM dan koperasi  dan perubahan model bisnis dari konvensional 

menjadi digitalisasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

perkembangan digital dalam globalisasi sangat berpengaruh pada roda 

ekonomi termasuk pasar ritel. Karena virus corona, satu persatu pasar 

                                                             
102Fadilah Nur Azizah, Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama 

Pandemi Covid-19 pada saat New Normal, OECONOMICUS Journal of EconomicsVol. 5, No. 1, 

December 2020. 
103Gregorius Rio Alfrian, Universitas Pembangunan Jaya, Strategi Usaha Mikro, Kecil, 

Dan Menengah (Umkm) Bertahan pada Kondisi Pandemik Covid 19 Di Indonesia, Vol. 6 No. 2 

(2020). 
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ritel modern, skala besar, mikro, hingga kecil mulai mengalami 

penurunan penghasilan. Meskipun dengan menghadirkan kemudahan 

berbelanja pada kenyataannya di era digital orang tetap enggan dan lebih 

suka melakukan aktivitas belanja online atau menggunakan aplikasi 

media. Banyak keuntungan yang ditawarkan cara belanja online. 

Beberapa langkah untuk dapat mempertahankan eksistensinya di pasar 

di era digital seperti, refokus pelanggan dan industri rethinking, 

merancang strategi sosial dan digital dan mengembangkan kapabilitas 

organisasi.104 

4. Siti Indah Purwaning Yuwana (2020), Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Jember, dengan judul jurnal“Coronanomics: Strategi Revitalisasi 

UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi Covid-19. 

Vol. 2, No. 1, 2020”. Permasalahan yang diteliti adalah untuk melihat 

sejauh mana pentingnya penerapan pemasaran dan transaksi digital pada 

keberlangsungan usaha UMKM di Kabupaten Jember pada masa 

pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini adalah membuktikan bahwa 

penerapan pemasaran dan transaksi secara digital memberikan pengaruh 

positif pada keberlangsungan UMKM di Kabupaten Jember dengan 

tetap memperhatikan aturan social distancing, sehingga dianggap perlu 

untuk diterapkan di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu, perlu 

dukungan Pemerintah dalam hal percepatan revitalisasi digitalisasi pada 

UMKM, baik dari segi kebijakan maupun keberpihakan program untuk 

UMKM. Peneliti di akhir memberikan beberapa alternatif program yang 

bisa dijalankan sebagai bentuk inisiasi ketahanan ekonomi bangsa 

melalui Revitalisasi UMKM.105 

5. Anava Salsa Nur Savitri (2020), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

IAIN Salatiga, dengan judul jurnal “dampak dan strategi usaha mikro 

kecil dan menengah di masa pandemi dan era new normal. Vol.1 No.7 

Desember 2020”. Permasalahan yang diteliti adalah dampak dan strategi 

                                                             
104Andi amri , universitas hasanuddin, dampak covid-19 terhadap umkm di indonesia, 

Jurnal Brand, Vol 2 no. 1, juni 2020. 
105Siti Indah Purwaning Yuwana, “Coronanomics: Strategi Revitalisasi UMKM 

Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi Covid-19”, Journal of Technopreneurship on 

Economics and Business Review Vol. 2, No. 1, 2020. 
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada masa pandemi dan era new 

normal. Hasil penelitian ini adalah dampak pandemi Covid-19 terhadap 

perekonomian dialami oleh seluruh negara didunia, termasuk Indonesia. 

UMKM dalam halini juga merasakan dampak besar dalam krisis ini, 

kebijakan pemerintah serta banyak strategi telah diupayakan untuk tetap 

bangkit ditengah krisis ini. Dampak yang dirasakan UMKM secara garis 

besar adalah menurunnya penjualan sehingga menyebabkan omset atau 

penghasilan turun drastis. Upaya pemerintah dalam hal ini membantu 

UMKM adalah secara langsung memberikan kelonggaran kredit, serta 

memberikan suntikan modal dan tak terkecuali Bantuan Langsung Tunai 

terhadap pelaku UMKM. Strategi UMKM kedepan adalah harus bisa 

beradaptasi sehingga menyesuaikan terhadap dunia marketing dengan 

segala system yang serba online saat ini dengan tetap memperhatikan 

protokol kesehatan meskipundi era new normal.106 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka 

penelitian yang akan peneliti lakukan belum pernah diteliti sebelumnya, 

karena dalam penelitian diatas walaupun sama-sama membahas tentang 

kondisi UMKM dan strategi pengembangan digital marketing ditengan 

pandami covid-19 namun didalam penelitian tersebut hanya membahas 

secara umum tentang UMKM dan strategi nya ditengah pandami covid-

19 dan tidak mencantumkan dalam perspektif Ekonomi Islamnya. 

Sedangkan dalam penelitian saya akan mengakaji tentang bagaimana 

kondisi dan strategi pengembangan digital marketing dalam 

mempertahankan produksi kopi ditengah Pandami Covid-19 dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. Sebagaimana peneliti melakukan penelitian 

yang berbeda dan belum ada yang membahas tentang kondisi dan 

strategi pengembangan melalui digital marketing untuk 

mempertahankan produksi kopi di tengah pandami covid-19 

menurutperspektif  Ekonomi Islam sehingga peneliti ingin mengetahui, 

bagaimana kondisi dan strategi digital marketing untuk mempertahankan 

produksi kopi ditengah pandami. Dan bagaimana pandangan Ekonomi 

                                                             
106Anava Salsa Nur Savitri, dampak dan strategi usaha mikro kecil dan menengah di 

masa pandemi dan era new normal.JIP Vol.1 No.7 Desember 2020. 
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