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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perkembangan 

globalisasi yang terjadi saat ini dan berdampak pada kemajuan 

teknologi, kemajuan telekomunikasi, dan pendapatan ekonomi. 

Kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi yang 

terjadi saat ini sangat mendukung pelaku bisnis agar tidak lagi 

mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun dan untuk 

menunjang aktivitas bisnisnya. Terdapat 9  pelaku usaha Sentra 

Industri Keripik Pisang yang mengunakan E-commerce, dari tahun 

2018-2021 pendapatan yang diperoleh para pelaku usaha yang 

mengunakan E-commerce bersifat fluktuatif.Jika pelaku usaha yang 

berada di kawasan Sentra Industri Keripik Pisang Bandar Lampung 

dapat menggunakan E-commerce dengan baik, hal ini tentu saja bisa 

menambah kenaikan pendapatan yang bisa diperoleh oleh para pelaku 

usaha. 

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu pemanfaatan dan 

strategi pemasaran e-commerce dalam pandangan ekonomi islam. 

Tujuannya untuk mengetahui manfaat e-commerce dan strategi 

pemasaran dalam pandangan islam.Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek 

penelitian. Dan Pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi pada para produsen 

dan penjual disentra industri keripik pisang Bandar lampung. Data 

yang terkumpul kemudian di analisis. 

Secara keseluruhan hasil analisis E-commerce berpengaruh 

signifikan terhadap Perluasan pemasaran produk  dengan nilai 

signifikan Sistem E-commerce . Berdasarkan pandangan Ekonomi 

Islam, bahwa penggunaan E-commerce pada sentra industri bahwa 

manusia harus berusaha merubah keadaannya agar lebih baik seperti 

halnya pengunaan E-commerce memberikan dampak perubahan 

terhadap usaha. Sehinga bagi pemerintah maupun masyarakat untuk 

terus membantu mempromosikan produk keripik sentra industri ini 

agar dikenal oleh wisatawan dari luar daerah dan memberikan 

pelatihan. 

 

Kata kunci: E-Commerce, Strategi Pemasaran, Persektif Ekonomi 

Islam 
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ABSTRACK 

  

This research is motivated by the development of globalization 

that is happening today and has an impact on technological progress, 

telecommunications progress, and economic income. Advances in 

technology, computers, and telecommunications that are currently 

happening are very supportive of business people so that they no 

longer have difficulty in obtaining information. anything and to 

support its business activities. There are 31 business actors in the 

Banana Chips Industry Center that use E-commerce, from 2016-2020 

the income earned by business actors who use E-commerce is volatile. 

If business actors in the Banana Chips Industry Center area of 

Bandar Lampung can use E-commerce well, this of course can 

increase the income that can be obtained by business actors.  

The formulation of the problem studied is the use and marketing 

strategy of e-commerce in the view of Islamic economics.This study 

uses a qualitative research approach, namely research that intends to 

understand the phenomena experienced by the research subjects. And 

the data collection in this study used the methods of observation, 

interviews, and documentation on producers and sellers in the Bandar 

Lampung banana chip industry. The collected data is then analyzed. 

Overall, the results of the E-commerce analysis have a 

significant effect on the expansion of product marketing with a 

significant value for the E-commerce system. Based on the view of 

Islamic Economics, that the use of E-commerce in industrial centers 

that humans must try to change the situation for the better as well as 

the use of E-commerce has an impact on changes in business.So for 

the government and the community to continue to help promote this 

industrial center chip product to be known by tourists from outside the 

region and provide training. 

 

 

Keywords: E-Commerce, Marketing Strategy, Islamic Economic 

Perspective 
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MOTTO 

 

                             

                             

               
 

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu 

menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan 

diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak 

ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar- Rad: 11)” 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 Penegasan judul dimaksudkan dalam  rangka mempertegas pokok 

bahasan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan pengertian atau istilah yang terkandung dalam judul 

skripsi ini. Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam 

istilah judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalah 

pahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. 

Adapun judul dalam penilitian ini adalah “ANALISIS 

PEMANFAATAN E-COMMERCE DAN STRATEGI 

PEMASARAN PADA USAHA KECIL MIKRO 

BERDASARKAN  PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

“(Studi Pada Pedagang Keripik Pisang di Gang PU Kedaton 

Kota Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu 

mendapat penjelasan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karang 

pembuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab, musibah, duduk perkara).
1
 Jadi maksud 

analisis pada penelitian ini adalah mencari pemahaman lebih 

mendalam terhadap suatu hal untuk ditemukan kebenarannya, 

yaitu pada pemanfaatan E-Commerce dalam strategi 

pemasaran terhadap usaha mikro kecil dan menengah. 

2. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam 

memanfaatkan sesuatu yang berguna.
2
 Jadi pemanfaatan yang 

dimaksud dalam penelitian ini menggunakan sesuatu hal 

untuk mendapatkan hal yang berguna, yaitu pemanfaatan E-

Commerce. 

3. E-Commerce adalah suatu konsep yang menjelaskan proses 

pembelian, penjualan, dan pertukaran produk, servis dan 

                                                           
1Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&G, Bandung. 

Alfabeta, 2009. h. 243. 
2Harisyah, Muhammad azwar “Pemanfaatan Jurnal Elektronik Oleh 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar” Jurnal Ilmu 

Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah Vol.3 No.1 Thn. 2015. 
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informasi melalui jaringan yaitu internet.
3
 Berdasarkan hal itu 

maka e-commerceyang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

usaha yang menggunakan metode penjualan melalui 

marketplacedan media sosialdalam strategi pemasaran 

terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang ditujukan 

pada usaha sentra keripik pisang di Gg. PU Kota Bandar 

Lampung. 

4. Strategi merupakan proses keputusan perusahaan yang 

digunakan untuk menentukan arah dan sasaran sebuah tujuan.
4
 

Adapun istilah Pemasaran merupakan suatu aktifitas yang 

saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen, 

melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dan 

jasa yang bernilai, serta mengembangkan promosi, distribusi, 

pelayanan dan harga agar kebutuhan konsumen dapat 

terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu.
5
 

5. Usaha Kecil Mikro atau UKM yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu suatu ekonomi produktif yang bekerja 

dalam bidang memproduksi atau menghasilkan olahan dari 

bahan baku pisang menjadi keripik pisang dan lain 

sebagainya. UKM yang dimaksud berpusat pada Sentra 

Keripik Pisang Gang PU Kab/Kota Bandar Lampung. Usaha 

mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh 

perorangan atau suatu badan usaha milik perorangan yang 

telah memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan 

usaha yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh perorangan atau 

suatu badan usaha yang bukan menjadi anak perusahaan 

lainnya. Usaha menengah merupakan sebuah usaha ekonomi 

yang produktif dan berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan 

atau badan usaha yang bukan anak perusahaan lainnya. 

                                                           
3Susilo, M. Kurniati, R. dan Kasmawi. “Rancang Bangun Website Toko 

Online Menggunakan Metoda Waterfall”.Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi 

Jaringan Vol.2 No.2 Thn 2018. Politeknik Negri Bengkalis. h 18 
4Anisa Yusrin Nanda”analisis strategi pemasaran yang efektif bagi 

pengguna e-commerce”. Jurnal Manajemen dan Inovasi( MANOVA) 1 vol 1. No.1. 

thn 2018.h 15. 
5Anisa Yusrin Nanda”analisis strategi pemasaran yang efektif bagi 

pengguna e-commerce” , h. 14 



 3 

6. Perspektif Ekonomi Islam adalah cara melihat atau sudut 

pandang yang mempelajari aktivitas yang berkaitan dengan 

jual beli barang dan jasa yang disesuaikan pada sudut pandang 

ekonomi islam yang diatur oleh agama islam yang bersumber 

dari Al-Qur’an dan Al-Hadist.
6
 

 Berdasarkan penegasan judul diatas bahwa penulis ingin 

mengkaji lebih dalam tentang pemanfaatan media E-commerce 

dalam starategi pemasaran pada usaha  mikro kecil dan menengah 

yaitu pada pedagang keripik pisang yang ada di wilayah gang PU 

kota Bandar Lampung. 

 

B. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin 

canggih, saat ini penggunaan internet sudah tidak asing lagi untuk 

memasarkan suatu produk.Suatu usaha yang dilakukan untuk 

melakukan pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan 

media internet dapat disebut juga media sosial. Dunia bisnis atau 

usaha merupakan kegiatan atau usaha yang paling banyak 

diminati dikalangan masyarakat.Karena saat ini banyak sekali 

bermunculan trend bisnis yang unik dan menarik.Kemajuan 

dalam bidang teknologi, pembisnis tidak perlu lagi mengalami 

kesulitan dalam mencari informasi apapun mengenai kegiatan 

atau aktivitas bisnisnya.Bahkan dengan adanya teknologi dan 

juga internet, pelaku bisnis lebih mudah memperoleh informasi 

yang tepat dan relevan. Penggunaan teknologi dan internet dalam 

dunia bisnis ini berubah fungsi, dari yang sebelumnya sebagai 

alat pertukaran informasi menjadi alat untuk mewujudkan strategi 

bisnisnya.
7
 

Perubahan dalam peluang bisnis yang baru di dorong dengan 

perkembangan penggunaan teknologi dan internet. Dimana 

peluang ini juga disadari oleh para pelaku bisnis untuk 

memanfaatkan adanya internet dalam proses berbisnis. 

                                                           
6 Suhardi Lubis K,Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 

h.36 
7Anisa Yusri Nanda,”Analisis Strategi Pemasaran Yang Efektif Bagi 

Pengguna E-commerce”,jurnal Manajemen dan inovasi (MANOVA),Vol.1, No.1, 

2018, h.12  
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Penggunaan internet dalam proses berbisnis akan terus 

mengalami perkembangan. Mulai dari pertukaran informasi 

secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis, pemasaran, 

penjualan, hingga pelayanan pelanggan. Dengan adanya 

teknologi dan internet yang semakin berkembang, diharapkan 

dapat memberikan manfaat besar kepada dunia bisnis yang 

kompetitif. 

Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan perkembangan 

pesat teknologi, telah memberi kesan kepada persaingan yang 

sangat hebat di kalangan pengusaha-pengusaha dan seterusnya 

mengakibatkan perubahan ekonomi dunia yang sangat pesat. 

Selain itu, Dalam penjualan produk juga harus menerima 

kenyataan akan perkembangan teknologi yang cendrung akan 

berdampak pada margin keuntungan.
8
 Seiring dengan 

perkembangan zaman, peningkatan teknologi menyebabkan 

pergeseran pola komunikasi antara produsen dan konsumen. 

Konsumen akan mencari informasi tentang produk yang akan 

dibeli dengan membandingkan produk sejenis menggunakan 

sarana informasi teknologi tanpa harus turun lansung ke lapangan 

seperti penjualan online. 

Transformasi digital bukan sekedar menggunakan investasi 

teknologi digital secara langsung, tetapi harus mampu mengubah 

model bisnis menjadi lebih efisien, membawa kearah nilai 

kreativitas untuk karyawan sehingga mampu bersaing ditengah 

perubahan ekonomi digital yang begitu cepat.
9
 Dengan demikian 

semakin banyaknya usaha mikro yang terlibat dalam ekonomi 

digital melalui e-commerce, dan media sosial.Usaha mikro dapat 

bertumbuh cepat dari segi pendapatan serta menjadi lebih inovatif 

dan lebih kompetitif untuk menghadapi persaingan diera 

teknologi dan digitalisasi.
10

 

                                                           
8Anisa Yusri Nanda,”Analisis Strategi Pemasaran Yang Efektif Bagi 

Pengguna E-commerce”, h.303 
9Indah Dwi Pratiwi, “Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro 

Melalui Marketing Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pusat 

Layanan Usaha Terpadu Dan Pelaku Industri Kerajinan Tapis di Bandar Lampung), 

(Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.12  
10Indah Dwi Pratiwi, “Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro 

Melalui Marketing Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam.h.13 



 5 

E-commerce adalah melakukan bisnis, membuat, mengelola 

dan meluaskan hubungan komersial secara online. E-commerce 

yang sukses melibatkan pembayaran, pengembangan dan 

perencanaan produk, mengelola produksi atau manufaktur, 

pemasaran serta penjualan. Dengan memanfaatkan e-commerce 

peluang pangsa pasar penjualan tidak lagi hanya fokus kepada 

masyarakat atau konsumen di lokasi tertentu saja, tetapi dapat 

menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, tidak lagi ada batasan 

geografis antar daerah satu dengan daerah lainnya. Selain itu, 

produk-produk perusahaan dapat dengan mudah dikenalkan 

kepada semua orang yang ada di dunia ini dengan catatan 

tentunya harus memiliki kemampuan akses internet. Membahas 

mengenai hal tersebut pemanfaatan E-Commerce adalah solusi 

yang praktis di era saat ini, E-Commerce atau lebih dikenal 

sebutan online shopping adalah pelaksanaan perniagaan berupa 

transaksi penjualan, pembelian, pemasaran, pembayaran, maupun 

promosi suatu produk barang dan jasa dilakukan dengan 

memanfaatkan komunikasi elektronik digital atau komunikasi 

data. Selain itu bentuk perniagaan ini juga dapat dilakukan secara 

global, yaitu dengan menggunakan jaringan internet. Elektronik 

commerce merujuk secara umum kepada semua bentuk transaksi 

yang berkaitan dengan aktivitas comersial, baik organisasi 

maupun individual, yang berdasarkan pada pemrosesan dan 

transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan 

gambar melalui media sosial seperti facebook, instagram , 

whatsapp, Shopee, Toko pedia, Lazada.
11

  

Untuk meningkatkan daya tarik konsumen, tentu 

memerlukan strategi pemasaran yang baik dan mengikuti arus 

globalisasi atau perkembangan zaman.Dalam arus globalisasi, 

jenis-jenis pemasaran sudah beragam.Salah satu yang paling 

sering diperbincangkan adalah pemasaran secara online baik 

melalui website tertentu atau melalui aplikasi tertentu.Strategi 

adalah rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang di dasari 

                                                           
11 Vika Widyaningsih, “Pembangunan Website E-Commerce Pada Toko 

Pelangi Baby Shop” Jurnal Ilmiah Computer Dan Informatika (KOMPUTA), 

Vol.1.Bulan.2015  
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pada riset pasar, perencanaan produk, penilaian dan perencanaan 

penjualan serta distribusi.
12

 Dimana strategi dalam hal ini dapat 

digunakan untuk kemanjuan dalam pemasaran dengan 

menggunakan promosi atau pengenalan suatu barang melalui 

jejaring sosial internet.Strategi ini diyakini mampu untuk menarik 

pelanggan lebih banyak karena mudah dijangkau melalui aplikasi 

whatsapp, facebook, instagram, shopee, toko pedia, lazada dan 

lain sebagainya. 

Seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan teknologi 

menyebabkan pergeseran pola komunikasi antara produsen dan 

konsumen. Konsumen akan mencari informasi tentang produk 

yang akan dibeli dengan membandingkan produk sejenis 

menggunakan sarana informasi teknologi tanpa harus turun 

lansung ke lapangan seperti penjualan online. E-Commerce 

belakangan ini digemari oleh kalangan produsen baik besar 

maupun kecil serta penjual seceran umumnya. Hal ini karena 

promosi melalui media online lebih mudah menjangkau 

konsumen dalam hal memperkenalkan atau menjual 

produknya.E-Commerce mempermudah antara konsumen dan 

produsen dalam melakukan transaksi. E-Commerce ini juga 

dilakukan oleh banyak pelaku usaha di Bandar Lampung. Banyak 

pelaku usaha yang melakukan strategi pemasaran dengan sistem 

ini baik usaha penjualan barang maupun jasa. Hal ini seperti 

industri makanan di Kota Bandar Lampung yang telah banyak 

menggunakan sistem online tak terkecuali industri olahan keripik 

pisang. 

                                                           
12 Hasan Alwi, DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005) 
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Sumber: Databoks.2021 

Gambar 1.1 

Data Pengguna E-Commerce di Lampung Pada Tahun 2017-2020 

 

Berdasarkan data yang tercantum pada gambar 1.1 bahwa 

digtalisasi sistem penggunaan e-commerce dapat mendorong 

pesatnya transaksi ekonomi digital melalu E-commerce. Pada 

tahun 2017-2020 mengalami kenaikan sebanyak 29,6% dari 

205,6 ribu menjadi 266,3 ribu pengguna. Sejalan dengan pesatnya 

penggunaan e-commerce tersebut pembayaran secara digital juga 

meningkat pesat dalam jual beli secara online yang tercermin dari 

volume penggunaan uang elektronik dalam transaksi e-

commerce.Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-

peneliti terdahulu mengenai pemanfaatan e-commerce dan 

strategi pemasaran pada usaha mikro krcil dan menengah. 

Menurut Shabur Miftah Maulana dan kawan-kawan, 

bahwasannya kendala yang di hadapi dalam pemanfaatan e-

commerce adalah minimnya sumber daya manusia yang 

memahami dalam bidang penggunaan e-commerce secara 

maksimal, serta masih banyak pembeli yang masih kurang 

percaya akan tingkat keamanan belanja secara online.
13

 

Berdasarkan pandangan islam bekerja dan berusaha untuk 

mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik serta mendapatkan 

                                                           
13 Shabur Mifta Maulana, Heru Susilo, dan Riyadi, “Implementasi E-

commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota 

Malang), Jurnal Administrasi Bisnis(JAB), Vol.29, No.1, Thn. 2015, h.8 
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kebahagian di dunia dan di akhirat merupakan  salah satu 

perintah yang dianjurkan dalam islam. Banyak jenis usaha atau 

pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia baik secara individu 

maupun secara kelompok, dengan tidak melanggar segala aturan 

syariat islam agar mendapatkan keberkahan dalam hidup dunia 

dan akhirat. Bekerja dan berusaha harus dilandasi dengan prinsip-

prinsip ekonomi islam dan juga prilaku profesional yang 

dibenarkan oleh Allah SWT sesuai dengan Al-Qur‟an dan Hadits. 

Al Qur‟an dan Hadits berisi berbagai petunjuk mengenai apa saja 

yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan 

Allah SWT. Salah satunya adalah petunjuk dalam 

bermuamalah.Berbisnis yang benar salah satu bagian dari 

muamalah yang diajarkan dalam AlQur‟an dan Hadits.
14

 

Islam juga mengajarkan untuk berwirausaha.Sifat-sifat dasar 

dalam berwirausaha terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur‟an serta 

Haditshadits Rasulullah SAW. Berikut ini adalah beberapa ayat-

ayat dalam Al-Qur‟an yang berkaitan dengan berwiraausaha atau 

bekerja: 

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an Surat at-Taubah ayat 105 

sebagai berikut: 

                              

                          
“Dan katakana “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, beitu juga Rasulnya dan orang-orang 

mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-

Nya kepada kamu yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. At-

Taubah [9]: 105)  

 

                                                           
14  Hasnah Rimiyati & Mujiati Munawaroh, “Pengaruh Penerapan Nilai-

Nilai Kewirausahaan Islami Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Pada Pengusaha 

UMKM Muslim Di Kota Yogyakarta),” Jurnal Manajemen Bisnis,Vol.7,No.2, 

(2016),h.132,  https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934. 18 

https://doi.org/https:/doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934.%2018
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  Ayat diatas menunjukan bahwa ada beberapa aspek yang 

diperoleh dari bekerja, yaitu secara ekonomi orang yang bekerja 

dan berwirausaha dapat mempunyai kekayaan sehingga tidak 

menjadi orang miskin, tetapi orang kaya yang secara mandiri 

dapat memenuhi kebutuhhan hidupnya, tanpa harus meminta-

minta kepada orang lain. 

  Permasalahan hadir ketika penggunaan e-commerce 

mengalami peningkatan namun tidak diiringi dengan peningkatan 

pendapatan. Hal ini dikarenakan  sebagian masyarakat ada 

beberapa  yang masih kurang paham dengan apa itu E-

Commerce, faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya 

pengetahuan sumber daya manusia tentang bagaimana cara 

penggunaannya, masyarakat luas berpikir jika menggunakan 

transaksi jual beli online masih sulit untuk dimengerti. Hal ini di 

dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Shabur Miftah 

Maulana dan kawan-kawan, bahwasannya kendala yang di hadapi 

dalam pemanfaatan e-commerce adalah minimnya sumber daya 

manusia yang memahami dalam bidang penggunaan e-commerce 

secara maksimal, serta masih banyak pembeli yang masih kurang 

percaya akan tingkat keamanan belanja secara online.
15

 

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Shabur Miftah 

Maulana dan kawan-kawan, terletak pada variabel yang 

digunakan bahwasannya variabel yang saya gunakan adalah 

variabel pemanfaatan e-commerce dalam strategi pemasaran 

sedangkan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya lebih 

mengarah pada implementasi penggunaan e-commerce. 

  Dalam hal ini Sentra Industri Keripik Pisang di gang PU 

Kota Bandar Lampung memerlukan adanya perubahan dalam 

memasarkan produknya, dengan memperhatikan sumber daya 

manusianya agar produk yang mereka jual dapat mengalami 

peningkatan nilai produksi. Seiring dengan perkembangan 

zaman, pengguna internet di seluruh dunia kian makin 

bertambah, pemasaran dengan memanfaatkan E-Commerce 

                                                           
15 Shabur Mifta Maulana, Heru Susilo, dan Riyadi, “Implementasi E-

commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota 

Malang), Jurnal Administrasi Bisnis(JAB), Vol.29, No.1, Thn. 2015, h.8 
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diharapkan dapat membantu para pelaku usaha dalam 

meningkatkan usahanya. Maka dari itu berdasarkan hal yang 

telah dipaparkan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ANALISIS PEMANFAATAN E-

COMMERCE DAN STRATEGI PEMASARAN PADA 

USAHA KECIL MIKRO BERDASARKAN PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM“ (Studi Pada Pedagang Keripik Pisang 

Di Gang PU Kedaton Kota Bandar Lampung)” 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Sub Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan-

batasan pada penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas 

dan tetap fokus pada rumusan masalah penelitian. Selain itu 

Fokus penelitian juga berfungsi untuk menghindari kemungkinan 

pembahas yang menyimpang dari pokok permasalahan yang teah 

di tentukan. 

Fokus  masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan E-Commerce 

dalam strategi pemasaran yang digunakan oleh para pelaku 

UKM keripik pisang Gg. PU Kedaton Kota Bandar Lampung. 

2. Objek dari penelitian ini pada pelaku UKM sentra keripik 

pisang di Gang PU Kedaton Kota Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka 

permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut, yaitu : 

1. Bagaimana Strategi Pemasaran dan pemanfaatan e-commerce 

pada UKM keripik pisang di gang PU Kedaton Kota Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana pemanfaatan e-commerce dalam strategi 

pemasaran pada UKM pedagang keripik pisang di gang PU 

kedaton Kota Bandar Lampung berdasarkan perspektif 

ekonomi islam? 
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E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dengan uraian rumusan masalah diatas maka 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran dan 

pemanfaatan e-commerce yang digunakan pada UKM keripik 

pisang di gang PU Kedaton Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan e-commerce 

dalam strategi pemasaran pada UKM pedagang keripik pisang 

di gang PU kedaton Kota Bandar Lampung berdasarkan 

perspektif ekonomi islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hal terpenting dalam sebuah penelitian adalah manfaat 

yang dapat dirasakan atau setelah terungkapnya hasil dari 

penelitian tersebut.Penulis mengharapkan adanya kegunaan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

 Diharapkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis 

dapat berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian 

selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang 

pengembangan Ilmu Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Bagi penulis penelitian ini akan memberikan manfaat 

bagi penulisan berupa pemahaman mendalam mengenai 

pemanfaatan e-commerce pada strategi pemasaran UMKM 

dalam meningkatkan penjualan dalam perspektif ekonomi 

islam. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam 

melakukan pembinaan yang dibutuhkan pada UKM keripik 

pisang di gang PU Kedaton Kota Bandar Lampung dalam 

memanfaatkan media digital e-commerce. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

strategi pemasaran dalam memanfaatkan e-commerce pada 
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usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan perspektif 

ekonomi islam serta dapat digunakan sebagai masukan 

pada penelitian yang akan datang dengan topic 

pembahasan yang sama. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka) 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan tinjauan 

pustaka, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

“Analisis Pemanfaatan E-commerce dalam Strategi Pemasaran 

pada Usaha Kecil Mikro Berdasarkan Perspektif Ekonomi 

Islam”, yaitu: 

Tabel 1.1 

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka) 

No Penulis Judul Metodelogi Hasil 

1 Dimas 

Hendika 

Wibowo, 

Zainul 

Arifin, 

Sunarti.
16

 

Analisis Strategi 

Pemasaran Untuk 

Meningkatkan 

Daya Saing 

Umkm (Studi 

Pada Batik 

Diajeng Solo) 

Model 

penelitian ini 

adalah model 

pendekatan 

kualitatif, 

denan studi 

lapangan dan  

studi 

kepustakaan 

 

Batik diajeng 

solo mnggunakan 

sistm strategi 

pemasara 

marketing mix 

dalam penelitian 

ini sehingga 

dapat melihat 

empat faktor 

yaitu harga, 

tempat, lokasi, 

promosi. 

 

2 Ratna Sari, 

Enjah Pipit 

Fitriyadi, 

Budi 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Usaha Kecil 

Menengah (Ukm) 

Metode 

Penelitian yang 

digunakan 

adalah 

Untuk 

mengarahkan 

Usaha Kecil 

Menengah 

                                                           
16 Ayu Widya Purnama, Teri Ade Putra. “Perancangan Sistem Penjualan 

Berbasis Web (E-Commerce) pada toko DMX Factory Outlet Dengan Menggunakan 

Bahasa Pemrograman PHP-MYSQL Dan Java Script”, Riset dan E-Jurnal Manajemen 

Informatika Komputer, Vol.5, No.1. Thn.2020,  h. 129 
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Apriyanto, 

Joko 

Trianto, 

Ahmad 

Fikri 

Zulfikar
17

 

Melalui E-

COMMERCEDan 

Promosi Jejaring 

Sosial Media 

(Studi Kasus: 

Kelurahan 

Gunung Sindur 

Kabupaten 

Bogor) 

pendekatan 

Kualitatif. 

(UKM) agar 

dapat 

meningkatkan 

penghasilan, 

perlu diadakan 

pelatihan 

pemanfaatan E-

COMMERCE 

sebagai solusi 

alternatif dalam 

inovasi 

pemasaran 

dengan tujuan 

untuk menjaring 

potensi pasar 

yang lebih besar. 

 

3 Anisa 

Yusrin 

Nanda
18

 

Analisis Strategi 

Pemasaran Yang 

Efektif Bagi 

Pengguna E-

COMMERCE 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

dalam jurnal ini 

yaitu studi 

deskriptif 

kualitatif, yaitu 

menggunakan 

studi literature 

dengan 

menggunakan 

jurnal, buku, 

atau web yang 

E-COMMERCE 

merupakan 

sebuah aplikasi 

e-bisnis yang 

berkaitan dengan 

transaksi, 

pemasaran, 

pertukaran data 

elektronik, dan 

lain sebagainya. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

megetahui 

                                                           
17 Ratna Sari, Enjah Pipit Fitriyadi, Budi Apriyanto, Joko Trianto, Dan 

Ahmad Fikri Zulfikar, “Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (Ukm) 

Melalui E-Commerce Dan Promosi Jejaring Sosial Media (Studi Kasus: Kelurahan 

Gunung Sindur Kabupaten Bogor)”, Jurnal Abdi Masyarakat  Program Studi Teknik 

Informatika  Universitas Pamulang ,Vol,1, No.1 Thn.2016, h.83 
18 Anisa Yusrin Nanda, ”Analisis Strategi Pemasaran yang Efektif bagi 

Pengguna E- Commerce”, Jurnal Manajemen dan Inovasi( MANOVA), Vol.I. No.1, 

Thn. 2018, h.11  
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mendukung 

dengan judul 

penelitian. 

strategi yang 

efektif yang 

dapat digunakan 

oleh pengguna E-

COMMERCE 

dalam 

memasarkan atau 

menjualkan 

produknya. 

4 Christian 

Sri 

Kusuma 

Aditya
19

 

Pengembangan 

Sistem E-

COMMERCE 

Dalam 

Peningkatan 

Strategi 

Pemasaran 

Online Pada 

Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

(Ukm) 

Metodologi 

pengembangan 

yang digunakan 

adalah 

prototyping 

karena 

pendekatannya 

yang cepat dan 

bertahap 

sehingga segera 

dapat 

dievaluasi oleh 

mitra. 

Peluang 

meningkatkan 

penjualan dapat 

dilakukan dengan 

menggunakan 

sistem E-

COMMERCE 

dikarenakan 

memiliki daya 

jangkau 

pemasaran yang 

lebih luas 

melalui 

pemesanan 

online. Konsep 

yang diusulkan 

pada program 

pengabdian ini 

adalah 

pengembangan 

E-COMMERCE 

yang disesuaikan 

dengan 

                                                           
19 Christian Sri Kusuma Aditya, “Pengembangan Sistem E-Commerce 

Dalam Peningkatan Strategi Pemasaran Online Pada Usaha Mikro Kecil Menengah 

(Umkm)”, Seminar Nasional Teknologi Dan Rekayasa (Sentra), Vol.1, No.1, Thn. 

2020, h.287 
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kebutuhan bisnis 

mitra 

AISHALIHA. 

AISHALIHA 

adalah sebuah 

Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

(UKM) yang 

menjual pakaian 

syari dan khimar 

untuk muslimah 

yang berada di 

wilayah Kota 

Malang. 

 

5 Amanda 

Mastisia 

Rakanita
20

 

Pemanfaatan E-

commerce dalam 

Meningkatkan 

Daya Saing UKM 

di Desa 

Karangsari 

Kecamatan 

Karangtengah 

Kabupaten 

Demak 

Metode dalam 

penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

kualitatif, 

sampel yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

Purposive 

Sampling. 

Dapat 

disimpulkan 

bahwa  desa 

karangsari 

memiliki banyak 

potensi yang 

sudah cukup 

berkembang di 

bidang UKM dan 

menjadi aset 

daerah. 

 

6.  Shabur 

Miftah 

Maulana, 

Heru 

Implementasi e-

commerce 

sebagai media 

penjualan online 

Metode yang 

digunkan 

dalam 

penelitian ini 

Dapat 

disimpulkan hasil 

penelitian ini 

bahwa 

                                                           
20Amanda Mastisia Rakanita, “Pemanfaatan E-commerce dalam 

Meningkatkan Daya Saing UMKM di desa Karangsari Kecamatan Karang Tengah 

Kabupaten Demak”. Jurnal EKBIS, Vol.1, Thn. 2019, h.1 
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Susilo, 

Riyadi
21

 

(studi kasus pada 

toko pastbrik kota 

malang) 

adalah 

kualitatif. 

menggunakan 

impelementasi e-

commerce 

dengan 

menggunakan 

software 

opencart pada 

toko pastbrik 

malang akan 

dapat membantu 

mengurangi 

biaya yang 

dikeluarkan serta 

dapat 

menyampaikan 

informasi secara 

detail dan cepat 

mengenai produk 

kepada 

pelanggan.  

 

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini akan 

meneliti mengenai pemanfaatan e-commerce dan strategi 

pemasaran pada usaha kecil mikro berdasarkan perspektif 

ekonomi islam. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini 

adalah: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pemanfaatan e-commerce, startegi pemasaran, dan UKM. 

b. Objek penelitian yang digunakan ialah sentra keripik 

pisang di gang PU Kedaton Kota Bandar Lampung. 

 

 

                                                           
21

Shabur Mifta Maulana, Heru Susilo, dan Riyadi, “Implementasi E-

commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota 

Malang), Jurnal Administrasi Bisnis(JAB), Vol.29, No.1, Thn. 2015, h.1 
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Berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan 

E-Commerce Dan Strategi Pemasaran Pada Usaha Kecil Mikro  

Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang 

Keripik Pisang Gang PU Kedaton Kota Bandar 

Lampung)”.Merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis Penelitian  

 Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian secara langsung di 

lapangan.Penelitian ini meneliti pemanfaatan E-Commerce 

pada ukm keripik pisang Gang PU Kedaton Kota Bandar 

Lampung. 

b. Sifat Penelitian  

 Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam 

penelitian kualitatif. Menggambarkan atau memaparkan 

peristiwa yang terjadi di lapangan, tidak untuk mencari 

hubungan antara variabel. Dalam penelitian ini penulis 

menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait 

dengan pembahasan, dimana tehnik ini menggambarkan 

tentang pemanfaaran E-Commerce dalam strategi 

pemasaran pada usaha mikro keci dan menengah 

berdasarkan perspektif ekonomi islam.  

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer  

  Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau 

kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau 

perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, 

subjek penelitian atau (informan) yang diberkaitan dengan 

variabel yang diteliti.
22

 

                                                           
22 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi 

Revisi (Jakarta: Rieneka Cipta 2010), h.22   
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  Sumber data dari penelitian ini berasal dari lokasi 

penelitian.Yang diperoleh melalui wawancara kepada para 

pelaku UKM di Kota Bandar Lampung dengan 

menggunakan daftar pertanyaan.Dalam mencari informasi 

mengenai pemanfaatan E-Commerce dalam peningkatan 

penjualan umkm keripik pisang di Bandar Lampung, 

penulis menggunakan data ini sebagai sumber data utama 

dalam mendapatkan informasi. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
23

 Dalam 

hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari literature-literature  dan berbagai macam 

sumber lainnya seperti ruang lingkup pemasaran, jurnal, 

artikel, berita, internet, dan sumber-sumber lainnya yang 

mendukung dan berhubungan dengan penelitian. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

  Observasi merupakan pengamatan pencatatan dengan 

sistematika atas fenomena yang diselidiki secara langsung 

ataupun tidak langsung.
24

Adapun observasi dalam 

penelitian adalah observasi partisipan dengan mengamati 

secara langsung kegiatan di sentra keripik pisang Gang PU 

Bandar Lampung. 

b. Wawancara 

  Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawanara (Interviewee) yang memberikan jawaban 

                                                           
23Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi 

Revisi.h.22 
24 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1997), h.136 
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atas pertanyaan itu.
25

Alat yang digunakan pada teknik 

wawancara dalam penelitian ini adalah interview 

guide.Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 

pelaku UKM keripik pisang di Gg. PU kedaton Kota 

Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data 

dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar berupa 

foto yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan 

dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumen.
26

 

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
27

 Dalam penelitian ini 

populasi yang menjadi objek penelitian adalah 32 sentra 

UKM keripik pisang di Gang PU Kedaton Kota Bandar 

Lampung yaitu, keripik arabar , keripik lampung, keripik 

cesy lia, keripik dua dara, keripik nisa,  keripik fino, 

keripik bu mery, keripik suheri, keripik wagiman, 

keripikzom-zom family, keripik lateb jaya, keripik puri 

jaya, keripik rizka, keripik royyan, keripik alibaba, keripik 

yaya, keripik lala, keripik saudagar, keripik shaqila , 

keripik rossa, keripik kurnia usaha kecil, keripik karya 

mandiri, keripik asa-cipto roso,  keripik siger, keripik 

askha jaya , keripik alinda, keripik rona jaya, keripik 

sumber rezeki , keripik shinta, rojo keripik, keripik nayla, 

keripik mahkota. 

                                                           
25 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar), (Jakarta: Bina 

Aksara, 1989), h. 91 
26 Rully Indrawan dan Popy Yuniawati, Metodelogi Penelitian Kualitatif, 

Kuantitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan, 

(Bandung: Refika Aitama,2014), h. 139 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Manjemen, (Bandung: Alfabeta, Cet ke- 5) 

2016 h. 148 
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b. Sampel 

  Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut atau wakil populasi yang 

diteliti.
28

 Populasi yang diambil/ditentukan  berdasarkan 

karakteristik dan teknik tertentu. Teknik sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik  Purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.  

 Adapun kriteria dalam pengambilan sampel ini: 

1) Jumlah keseluruhan sentra industri keripik pisang di 

Gg. PU kedaton kota Bandar Lampung terdiri dari 32 

outlet. 

2) Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan e-commerce  

di sentra industri keripik pisang di Gg. PU kedaton 

kota Bandar lampung sebanyak 9 orang yaitu, rona 

jaya, lateb, sumber rezeki, arabar, siger, rossa, nisa, 

askha jaya, keripik shinta.  

 

5. Teknik Analisis Data 

  Untuk mencapai tujuan penelitian, analisis ini 

menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang 

telah dilakukan di sentra UKM keripik pisang Bandar 

Lampung.Definisi metode penelitian kualitatif yang 

dikemukakan oleh para ahli yakni penelitian kualitatif 

didefinisikan sebagai metodelogi yang menyediakan alat-alat 

dalam memahami arti secara mendalam yang berkaitan 

dengan fenomena yang kompleks dan prosesnya dalam praktik 

kehidupan sosial.
29

Menurut Miles dan Huberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

                                                           
28

 Suharmisi Arikunto, prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktik, (Jakarta:Renika Cipta, 2014), h.173  

29Helaludin Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif, (Sekolah Tinggi 

Theologia Jaffary, 2019), h.19 
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dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.
30

 

a. Data Reduction (reduksi data) 

 Data yang diperoleh dari lapangan  jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, 

kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data.
31

 

b. Data Display (Penyajian Data) 

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan 

dalam banyak bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antara kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami. 

c. Conclusion Drawing atau Verification 

 Langkang ketiga dalam analisis data kualitatif menurut 

Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat di 

percaya (kredibel). 

 

                                                           
30

Sugiyono, Metode Penelitian Manjemen, (Bandung: Alfabeta, Cet ke- 5) 

2016 h. 246 
31Sugiyono, Metode Penelitian Manjemen, h. .247 
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pada penulisan skripsi dalam penelitian ini 

disusun dalam bentuk sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi ini berisi cover skripsi, halaman 

sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, tujuan penelitian, 

kajian penelitian terdahulu dan sistemastika pendahuluan. 

2. Bagian Subtansi 

Bagian inti skripsi ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatan 

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan 

sistematika pendahuluan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi teori-teori mengenai e-commerce, 

jneis-jenis e-commerce, peranan e-commerce, 

pemanfaatan e-commerce, kelebihan dan kekurangan 

e-commerce, pengertian pemasaran, bauran 

pemasaran, pengertian UKM, ciri-ciri UKM, dan 

karakteristik UKM. 

 

BAB III  DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian 

yang menyangkut sejarah Sentra UKM Keripik 

Pisang, Struktur organisasi sentra UKM keripik 

pisang, perkembangan sentra UKM keripik Pisang 

dan penyajian fakta dan data penelitian termasuk juga 

data jumlah sentra keripik pisang yang memanfaatkan 

e-commerce dan hasil wawancara. 
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BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini, menganalisis temuan penelitian dalam 

hal bagaimana strategi yang digunakan dalam 

pemanfaatan e-commerce yang dilakukan oleh pelaku 

UKM keripik pisang dalam perspektif ekonomi islam. 

 

BAB  V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis serta rekomendasi penulis 

untuk tempat penelitian. 

 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar 

rujukan dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Keagenan (Agency Teory) 

Menurut Arifin Teori Keagenan (Agency Teory) 

menjelaskan hubungan antara principal dan agent yang saling 

berkaitan dengan agent harus menjalankan wewenang sesuai 

dengan keinginan dan atas namaprincipal. Principaladalah pihak 

yang memberikan madat atau tugas kepada agen untuk 

menjalankan amanah yang diberikan principal kepadanya.
32

 

Menurut Halim dan Abdullah Agency Teory ini menjelaskan 

tentang hubungan prinsial dan agen ini berakar dari teori 

ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi.Teori 

principal-agent menganalisis susunan kontratual diantara dua 

atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak 

principal membuat suatu kontak baik secara implisit maupun 

eksplisit dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa 

bertindak atau melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh pihak 

prinsipal (dalam hal ini pendelegasian wewenang). 

Hubungan Prinsipal-agen terjadi apabila yang dilakukan 

seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika 

seseorang sangat bergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh 

atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-

kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, 

seperti norma, perilaku konsep kontrak.
33

 

Teori keagenan ini telah banyak digunakan secara luas baik 

disektor privat maupun disektor publik.Penggunaan teori 

keagenan sektor publik bagi negara yang demokrasi memiliki 

hubungan keagenan antara masyarakat dan pemerintah atau 

hubngan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah.Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap 

pemerintah daerah, namun pemerintah daerah juga harus 

                                                           
32 Zainal Arifin, “Hubungan Antara Coporate Govermence Dan Variabel 

Pengaturan Masalah Agensi”, Jurnal Studi bisnis, Vol.1,  No.10,  Thn. 2005, h. 39-55 
33 Abdul Halim, Syukri Abdullah, “ Hubungan Dan Masalah Keagenan Di 

Pemerintah Daerah” Jurnal Akutansi Pemerintah”. Vol.2, No.1, Thn. 2006, h.54-56 



 26 

mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah 

pusat.
34

 

Dalam penelitian ini prinsipal adalah Para Pelaku UKM 

Keripik Pisang Bandar Lampung dan Agent adalah Masyarakat 

dan disini kita dapat melihat bagaimana kedua pihak ini dapat 

bekerjasama dalam menggunakan E-commerce untuk meningkat 

penjualan Keripik Pisang Bandar Lampung. 

 

B. Pemanfaatan E-commerce 

1. Definisi E-commerce 

Kata e dalam e-commerce ini berarti elektronik yang 

artinya kegiatan pemasaran yang dimaksut dilaksanakan 

secara elektronik lewat internet. E-Commerce merupakan 

proses pembelian dan menjual atau tukar menukar produk, 

jasa atau informasi melalui Komputer. E-Commerce iyalah 

penggunaan internet untuk transaksi bisnis atau secara lebih 

formal e-commerce di definisikan sebagai transaksi 

perdagangan yang dimungkinkan secara digital antara 

organisasi dengan organisasi atau individual dengan 

individual.
35

E-Commerce adalah penggunaan jaringan 

komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. 

Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan 

internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli 

dan menjual produk.
36

 

  Laudon menjelaskan e-commerce adalah suatu proses 

membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh 

konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan 

komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-Commerce 

adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, 

                                                           
34 Riri Zelmiyaanti, “Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan 

Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia”, Universitas Islam’45 

Bekasi.JRAK. Vol.7 No. 1 Febuari 2016, h.11 
35Jonatan Sarwono dan K Prihartono, A.H “Perdagangan Online Cara Bisnis 

di Internet” (PT.Gramedia, Jakarta. 2012). 
36Mcleod Reymon dan George P. Schel” Sistem Informasi Manajemen” 

(Salemba Empat, Jakarta: 2009) 
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manufaktur dan pedagang perantara dengan menggunakan 

jaringan-jaringan komputer yaitu internet.
37

 

  Menurut Kolter dan Amstrong e-commerce adalah 

saluran online yang dapat di jangkau seseorang melalui 

komputer, yang digunakan oleh pembisnis dalam melakukan  

aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk 

mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan 

komputer yang dalam prosesnya di awali dengan memberi 

jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. 

  Menurut Wong, e-commerce adalah proses jual beli dan 

memasarkan barang serta jasa melalui sistem elektronik, 

seperti radio, televisi, dan jaringan computer atau internet.  

Dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah  media 

elektronik yang dapat digunakan untuk kegiatan proses jual 

beli suatu barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

  Dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa 

e-commerce merupakan proses transaksi bisnis berupa 

pembelian dan penjualan produk, barang dan jasa yang 

menggunakan jaringan komputer yaitu internet dari produsen 

ke konsumen. 

   

2. Definisi Pemanfaatan E-commerce 

Menrut kamus besar bahasa Indonesia, pemanfaatan 

merupakan proses, cara, maupun perbuatan memanfaatkan 

pemanfaatan yang dimaksut disini adalah memanfaatkan 

teknologi dalam proses bisnis untuk merebut pasar dengan 

cara-cara yang dapat menarik konsumen misalnya, pelayanan 

konsumen dengan teknologi canggih via whatsapp, shoppe, 

instagram maupun web. 

David, Adam, Nelson Dan Todd mendefinisikan persepsi 

kemanfaatan (perceived usefulness) merupakan tingkat 

kepercayaan seseorang terhadap penggunaan suatu obyek 

tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang 

menggunakannya. perceived usefulness merupakan ukuran 

                                                           
37

Al Fadila Darma Nasri “pengaruh penerapan E-commerce terhadap 

Perkembangan usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Thn. 2020, h.14 
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dimana pengguna suatu teknologi atau sistem informasi 

percaya dengan memanfaatkannya maka akan mendatangkan 

manfaat bagi orang yang menggunakannya. 

Banyak pelaku bisnis berasumsi bahwa penggunaan e-

commerce hanya membuang waktu, tenaga, dan biaya. 

Pemanfaatan e-commerce atau sering kita sebut dengan jual 

beli online bagi UKM sebenarnya akan memberikan 

fleksibilitas dalam produksi karena dapat memberikan 

informasi pengiriman yang lebih cepat kepada pelanggan, 

mengirimkan dan menerima penawaran secara cepat serta 

dapat mendukung transaksi pembayaran elektronik (emoney). 

Hal ini dapat memberikan dorongan kepada UKM dalam 

meningkatkan daya saingnya. 

  Kemanfaatan dapat terbagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

a. Menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job 

easier) 

b. Bermanfaat (usefull) 

c. Menambah produktivitas (increase produktivity) 

d. Mempertinggi efektivitas (enhance effectiveness) 

e. Mengembangkan kinerja pekerjaan atau usaha 

(improve job performance) 

  Teknologi sistem informasi dalam pemanfaatannya, 

maka jika seseorang merasa bahwa penggunaan teknologi 

atau sistem informasi akan dapat meningkatkan kinerjanya, 

maka orang itu akan terus menggunakan teknologi tersebut.  

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemanfaatan e-commerce merupakan proses pemanfaatan 

jaringan komputer atau internet untuk melakukan transaksi 

jual beli prod uk barang dan jasa serta kegiatan bisnis baik itu 

pemasaran, pengembangan, maupun pengiriman dengan 

tujuan meningkatkan pendapatan usaha. 

  

3. Jenis-jenis E-commerce 

 Perdagangan elektronik, umumnya ditulis sebagai e-

commerce, adalah perdagangan produk-produk atau jasa 

dengan menggunakan jaringan komputer, khususnya 
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memanfaatkan teknologi Internet.Perdagangan elektronik 

modern biasanya menggunakan dan sosial media. 

Tabel 2.1 

Bentuk-Bentuk Interaksi di Dunia Bisnis 

No Nama Penjelasan 

1. B2B (Business to 

Business) 

Transaksi bisnis antara pelaku 

bisnis dengan pelaku bisnis 

lainnya. Dapat berupa kesepakatan 

spesifik yang mendukung 

kelancaran bisnis. 

2. B2C (Business to 

Consumer)  

Aktivitas yang dilakukan produsen 

kepada konsumen secara langsung. 

3. C2C (Consumer 

to Consumer)  

Aktivitas bisnis (penjualan) yang 

dilakukan oleh individu 

(konsumen) kepada individu 

(konsumen) lainnya.   

4. C2B (Consumer 

to Business) 

C2B merupakan model bisnis 

dimana konsumen (individu) 

menciptakan dan membentuk nilai 

akan proses bisnis. 

5. B2G (Busines to 

Government)  

Merupakan turunan dari B2B, 

perbedaannya proses ini terjadi 

antara pelaku bisnis dan instansi 

pemerintah   

6. G2C 

(Government to 

Consumer)  

 

Merupakan hubungan atau 

interaksi antara pemerintah dengan 

masyarakat. Konsumen, dalam hal 

ini masyarakat, dapat dengan 

mudah menjangkau pemerintah 

sehingga memmperoleh 

kemudahan dalam pelayanan 

sehari-hari. 

  Sumber: Sandhausen
38

 

                                                           
38

Mahir Pradana, “Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce  Di 

Indonesia”, Jurnal  Neo-bis,Vol.9 No.2 (2015), h.36 
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Pertumbuhan belanja online juga telah mempengaruhi 

struktur industri.E-commerce telah merevolusi cara 

bertransaksi berbagai bisnis, seperti toko buku dan agen 

perjalanan. Umumnya, perusahaan besar dapat menggunakan 

skala ekonomi dan menawarkan harga yang lebih 

rendah.Individu atau pelaku bisnis yang terlibat dalam e-

commerce, baik itu pembeli maupun penjual mengandalkan 

teknologi berbasis internet untuk melaksanakan transaksi 

mereka.e-commerce memiliki kemampuan untuk 

memungkinkan transaksi kapan saja dan di mana saja. 

Tabel 2.2 

Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia 

No Jenis Website  

E-Commerce 

Penjelasan Contoh 

diIndonesia) 

Kelompok 

Interaksi 

  

1

. 

Listing / iklan 

baris 

Berfungsi sebagai 

sebuah platform 

yang mana para 

individu dapat 

memasang barang 

jualan mereka 

secara gratis. 

Pendapatan 

diperoleh dari 

iklan premium. 

Jenis iklan baris 

seperti ini cocok 

bagi penjual yang 

hanya ingin 

menjual barang 

dengan kuantitas 

kecil. 

OLX, 

berniaga.com  

B2C, C2C 

  

2

. 

Online 

Marketplace 

Ini adalah model 

bisnis dimana 

website yang 

bersangkutan 

tidak hanya 

tokopedia.com, 

bukalapak.com 

 

C2C 
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membantu 

mempromosikan 

barang dagangan 

saja, tapi juga 

memfasilitasi 

transaksi uang 

secara online. 

Seluruh transaksi 

online harus 

difasilitasi oleh 

website yang 

bersangkutan 

       

3

. 

Shopping 

Mall  

Model bisnis ini 

mirip dengan 

marketplace, tapi 

penjual yang bisa 

berjualan disana 

haruslah penjual 

atau brand 

ternama karena 

proses verifikasi 

yang ketat. 

blibli.com, 

zalora.com 

B2B, B2C 

 4. Toko Online  Model bisnis ini 

cukup sederhana, 

yakni sebuah toko 

online dengan 

alamat website 

(domain) sendiri 

di mana penjual 

memiliki stok 

produk dan 

menjualnya 

secara online 

kepada pembeli. 

lazada.com, 

bhinneka.com 

B2C 

 5. Toko online 

di media 

Banyak penjual di 

Indonesia yang 

Siapapun yang 

berjualan 

C2C 
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sosial  menggunakan 

situs media sosial 

seperti Facebook, 

Twitter dan 

Instagram untuk 

mempromosikan 

barang dagangan 

mereka.  

dengan media 

sosial 

Sumber:
39

 

 

  E-Commerce memungkinkan untuk meningkatkan 

keseluruhan nilai bisnis perusahaan. Oleh karena itu, sangat 

perlu untuk memahami ciri-ciri dan jenis-jenis bisnis e-

commerce yang berbeda-beda.Namun, biaya kesempatan bisa 

terjadi, jika strategi lokal tidak cocok untuk pasar baru, 

perusahaan bisa kehilangan pelanggan potensial.Ada juga 

beberapa bisnis online yang menggunakan beberapa model 

bisnis di atas pada saat bersamaan. Contohnya jenis-jenis 

bisnis yang memiliki toko-toko online  B2C mereka sendiri 

serta marketplace yang memverifikasi penjualnya terlebih 

dahulu Membandingkan situs e-commerce satu dengan yang 

lainnya hanya dapat dilakukan apabila mereka memiliki 

model bisnis yang serupa. 

 

4. Peranan E-commerce dalam UKM 

Usaha Kecil Mikro (UKM) memiliki peran yang sangat 

penting dalam keseimbangan masalah kesenjangan sosial di 

masyarakat.Selain dapat mensejahterakan karena telah 

memproduksi suatu produk yang berpotensi meningkatkan 

pertumbuhan usaha masyarakat, UKM pastinya dapat 

menyerap tenaga kerja dengan sangat baik.Digitalisasi UKM 

salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini hal ini 

dapat menjadi peluang bagi UKM untuk beralih pada bisnis 

digital.Digitalisasi menjadi solusi yang tepat untuk 

beradaptasi dan mempertahankan bisnis, perkembangan 

                                                           
39

Ibid. h.37
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teknologi informasi dan internet menggeser pemasaran 

menjadi berbasis digital.Sehingga terjadi perubahan strategi 

pemasaran dalam memasarkan produk barang dan jasa dari 

pemasaran konvensional menjadi pemasaran digital.
40

 

Dengan memanfaatan berbagai media pemasaran melalui 

e-commerce yang telah ada untuk dapat memasarkan produk 

mereka.Marketplace salah satu model e-commerce yang dapat 

dimanfaatkan oleh UKM untuk memasarkan produknya 

dimana marketplace dapat berfungsi sebagai perantara antara 

penjual dan pembeli.Penjual dapat langsung melayani 

pembelian.Semua aktifitas seperti pengelolaan website sudah 

diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti shopee, dan 

lazada adalah dua contoh marketplace yang terkenal di 

Indonesia. Pemanfaatan e-commerce bagi perusahaan kecil 

seperti pelaku usaha UKM memberikan fleksibilitas dalam 

melaksanakan kegiatan produksi, memungkinkan pengiriman 

ke pelanggan lebih cepat, pelanggan atau konsumen suatu 

bisnis/usaha tidak perlu susah payah untuk datang ke outlet 

untuk membeli produk barang dan jasa. Produsen atau 

distributor  cukup posting di marketplace untuk menawarkan 

produknya dan konsumen dapat mengajukan pertanyaan 

terkait produk dan melakukan pembelian. Dengan demikian, 

pelaku usaha UKM tidak hanya berorientasi pada pembeli saja 

tetapi masyarakat luas.
41

 

Pemanfaatan teknologi oleh UKM juga terkait dengan 

pemakaian paradigma kualitas apa yang dimengerti dan 

digunakan oleh UKM tersebut. UKM yang paham mengenai 

kualitas yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi tidak sensitif 

pada biaya dan waktu pengerjaan tidak akan peduli terhadap 

kebutuhan teknologi. Sebaliknya, UKM yang sensitive pada 

keinginan pelanggan akan kinerja, biaya, dan waktu 

                                                           
40Hadion Wijoyo, Aris Ariyanto, fery wongso,Irjus Indrawan, Musnaini< 

Mada faisal Akbar, Nia Agraini, Suherman, Suryanti, Wiara Sanchia Gravita Ryana 

Devi. “Strataegi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi ” (Sumarta Barat: Insan 

Cendikia Mandiri, 2021). h.119 
41Hadion Wijoyo, Aris Ariyanto, fery wongso,Irjus Indrawan, Musnaini< 

Mada faisal Akbar, Nia Agraini, Suherman, Suryanti, Wiara Sanchia Gravita Ryana 

Devi. “Strataegi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi ”. h.120 
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pengiriman akan menggunakan teknologi seoptimal mungkin 

untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Pemanfaatan 

teknologi akan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan 

kreativitas produksinya serta menjawab masalah-masalah 

dasar UKM, yaitu:
42

 

a. Ketidak mampuan mengetahui pasar nonlokal dan 

mengaksesnya 

b. Kalah bersaing dalam  mendapatkan informasi kondisi 

dan peluang di pasar nonlokal 

c. Kesulitan memenuhi permintaan, karena kekurang 

sepakatan dalam memenuhi produk yang berkualitas. 

 

5. Kelebihan dan Kekurangan E-commerce 

a. Kelebihan E-commerce 

Berikut ini adalah poin-poin yang dapat menjadikan 

e-commerce sebagai sebuah peluang yang sangat 

menjanjikan terutama dalam hal transaksi penjualan 

dalam dunia digital : 

1) Menambah pelanggan  

2) Memperluas area pemasaran produk 

3) Meningkatkan merk (brand) 

4) Biaya hosting web (domain) yang jauh lebih murah 

daripada biaya sewa toko dalam bentuk fisik, hal ini 

berarti dapat menurunkan tingkat biaya operasional  

5) Kemudahan dalam hal pemesanan produk karena bisa 

dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh masing-

masing konsumen 

6) Kemudahan dalam hal pembayaran tanpa perlu 

menggunakan uang tunai, melainkan pembayaran 

transfer via ATM (Automatic Teller Machine), 

menggunakan bantuan pihak ketiga, maupun 

penggunaan kartu kredit  

7) Kemudahan dalam akses memperoleh informasi 

produk tanpa perlu mendatangi lokasi toko. 

                                                           
42 Rachmawan Budiarto, dkk. “Pengembangan UMKM Antara Konseptual 

dan Pengalaman Praktis”.(Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press. 2017) h.59 
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b. Kekurangan E-Commerce 

Meskipun e-commerce merupakan sistem yang 

menguntungkan karenan dapat mengurangi biaya 

transaksi bisnis dan dapat memperbaiki kualitas 

pelayanan terhadap para pelanggan. Namun demikian, 

bukan berarti tidak terdapat kelemahan dalam sistem e-

commerce itu sendiri: 

1) Munculnya modus kriminal atau tindak kejahatan 

baru yaitu penipuan online yang juga sangat marak 

beberapa tahun terakhir ini. 

2) Pembajakan kartu kredit yang dilakukan oleh para 

peretas (black hacker) yang menerobos masuk ke 

dalam jaringan sistem server perbankan, maupun para 

merchant online.  

3) Kepercayaan konsumen khususnya terhadap 

penggunaan teknologi e-commerce di Indonesia 

 

6. Prinsip E-commerce Dalam Islam 

Menurut Wahbah Zuhaili, prinsip dasar dalam 

bertransaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait 

dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syari’ah 

atau bertentangan dengan dalil atau nash. Oleh karena itu, 

hukum transaksi dengan cara online atau e-commerce adalah 

dibolehkan berdasarkan prinsip maslahahnya, karena 

meningkatkan kebutuhan manusia seiring dengan kemajuan 

teknologi yang semestinya dimanfaatkan untuk meningkatkan 

taraf hidup melalui usaha jual beli online. sebab tidak dapat 

dipungkiri bahwa sistem apapun yang dibuat manusia tidak 

luput dari kelemahan. 

Namun demikian selama sistem tersebt masih relative 

aman dan didukun oleh upaya pengamanan, maka hal itu 

dapat ditolerir karena adanya kemaslahatan. Yang paling 

penting lagi dalam pandangan Wahbah Zuhaili bahwa dalam 

jual beli tersebut harus sah menurut syarat dan rukun yang 

ditetapkan oleh para ulama fiqih. Jika tidakk demikian maka 

jual beli yang rusak atau batal akan menghalangi kepemilikan 

yang ditimbulkan akibat dari jual beli yang tidak sesuai 
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syariah. Terlepas dari itu, jika dilihat dari aspek mekanisme 

pelaksanaannya, transaksi e-commerce termasuk bentuk 

transaksi yang diperbolehkan.
43

 

   Hukum jual beli online dalam pandangan islam 

menggunakan Jual beli salam/istishna. Jual beli dengan 

pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau 

belakangan. Proses jual beli ini dalam islam halal selagi ada 

barang dan di bayar tunai serta tidak ada unsur penipuan. 

Hukum jual beli online ini perlu diketahui muslim agar 

kegiatan yang dilakukan tidak melanggar aturan agama.
44

 Saat 

ini, jual beli online sudah dilakukan semua orang, terutama 

yang hidup diperkotaan.Cukup duduk santai dirumah, punya 

data, punya aplikasi toko jual beli online, seseorang bisa dan 

membeli segala kebutuhan hidupnya. 

  Dalil yang memperbolehkan melakukan akad tersebut 

adalah diantaranya hadis Nabi SAW: 

 

ىَتَالثَِّماِرفِىيُْسلِفُىوََىُهْماْلَمِديىَْ:َمْعلُىٍمَكْيلٍفِىفَْليُْسلِْفتَْمٍرفِىأَْسلَفََمهْْ ىَتَْيىِالسَّ فَقَالََىالسَّ

لَىَمْعلُىٍمَىَوْزنٍْ  ةََوَسلََّمَعلَْيِهاللُهَصلَّىالىَّبِىُّقَِدَمَمْعلُىٍمأََجٍٍلِ

Artinya:“Ketika Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam tiba di 

kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa 

memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua 

tahun. maka beliau Shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka 

hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan 

dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah 

pihak).” [Muttafaqun „alaih]. 

 

Rukun akad salam ada empat, yakni: 

a. Pertama, kedua belah pihak yang berakad, yang terdiri 

dari muslim (pihak pembeli yang memesan barang) dam 

                                                           
43Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Asillatuh, jilid4, (Beirut: Dar al-Fikr, 

1985), h.343-348  
44Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,(Jakarta:PT Raja 

GrafindoPersada, 2020), h. 96-97  
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muslam (pihak penjual yang menyanggupi penyediaan 

barang) 

b. Kedua, ijab-kabul 

c. Ketiga, maal atau uang panjar 

d. Kempat, komoditi barang yang dipesan. 

Syarat-syarat salam, yakni: berakal, baliqh, memiliki 

potensi ikhtiar (artinya sedang tidak dalam keadaan terpaksa). 

Akad salam ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 05/DSN-

MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. 

Dengan berlandaskan kepada Al-qur’an Hadist sebagai 

berikut: 

                       

                     

        
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qur‟an 

Surat An-nissa(4): 29) 

                         

           

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara 

rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu 

dan bersyukurlah kepada Allah, jika benarbenar 

kepada-Nya kamu menyembah” (Qur‟an Surat Al-

Baqarah (2): 172).  
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Dari Abu Sa‟id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shalallahu 

alaihi wa sallam bersabda:”Sesungguhnya jual beli itu harus 

didasari atas kerelaan”. (HR. Ibnu Majah) 

 

C. Strategi Pemasaran 

1. Pengertian Strategi Pemasaran 

Strategi didefinisikan sebagai rencana komprehensif 

untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar 

mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk 

mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan 

dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Bagi 

organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk 

mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan 

dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen.
45

 

  Pemasaran (Marketing) bermula dari kenyatan bahwa 

manusia adalah makhlu yang memiliki kebutuhan dan 

keinginan. Kebutuhan dan jeinginan itu menciptkan suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan dalam diri seseorang yang 

harus dipecahkan melalui pemlikan produkuntuk memuaskan 

kebutuhan dan kinginan pelanggan.
46

 Dalam konteks bisnis 

pemasaran mencakup menciptakan hubungan pertukaran 

muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan, karena 

itu pemasaran sering disebut sebagai proses yang dilakukan 

perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan dan 

membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan 

tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan.
47

 

  Menurut Philip Kolter pemasaran (marketing) adalah 

kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan melalui proses pertukaran.
48

 

                                                           
45Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. “Pengantar 

manajemen”,(Jakarta: Kencana, 2005), h.132 
46 Irwan Faried Wijaya dan M.N Sudjono, Pemasaran dan Kasus, BPFE, 

Yogyakarta, h.10  
47Ibid. h.11 
48 Philip Kolter, Marketing, (Alih Bahasa:Herujati Purwoko), h.2 
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 Menurut Kolter dan Keller pemasaran online dapat di artikan 

sebagai usaha-usaha untuk memasarkan produk dan jasa dan 

membangun sebuah hubungan dengan pelanggan melalui 

media internet.
49

 

  William J.Stanton dan Charles Futrell pemasaran dalah 

salah satu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang, jasa, ide 

kepada 11 pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan 

organisasi.  

  Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan oleh 

para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran 

adalah salah satu kegiatan usaha untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusukan 

barang atau jasa agar mencapai tujuan organisasi dan dapat 

diterima serta disenangi oleh konsumen.”Strategi Pemasaran 

merupakan rencana yang digunakan sebagai ekspetasi 

perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program 

pemasaran terhadap permintaan produk bertujuan untuk 

meningkatkan suatu pendapatan. 

  Secara umum pemasaran islam adalah strategi bisnis 

yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah 

perusahaan, meliputi seluruh proses, meciptakan, 

menawarkan, pertukaran nilai, dari seorang produsen, atau 

satu perusahaan, perorangan, yang sesuai dengan ajaran 

islam.
50

 

  Pentingnya pasar dalam islam tidak terlepas dari fungsi 

pasar sebagai wadah berlangsungnya kegiatan jual beli. 

Keberadaan pasar terbuka memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, 

sehingga harga ditentukan oleh kemampuan riil masyrakat 

dalam mengoptimalisasikan faktor produksi yang ada di 

dalamnya. Konsep islam memahami bahwa pasar dapat 

                                                           
49Ibid, h.9 
50Bukhari alma dan doni juni priyansa, Manajemen Bisnis 

Syariah:menanamkan nilai dan praktis syariah dalam bisnis 

kontemporer,(Bandung:Alfabeta), h.343  
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berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip 

persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Paar syari’ah 

adalah pasar yang emosional (emotional market) dimana 

orang tertarik karena alasan keagamaan bukan karena 

keuntungan finansial semata, tidak ada yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip muamalah iya mengandung nilai-nilai 

ibadah, sebagaimana firman allah dalam surat Al-An’am ayat 

162 : 

                        
Artinya:“Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, 

ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 

Allah, Tuhan semesta alam”.[Al-An’am:162] 

 

Dalam syari’ah marketing, bisnis yang disertai keikhlasan 

semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah maka bentuk 

transaksinya menjadi bentuk ibadah di hadapan Allah SWT. 

 

2. Strategi Pemasaran UKM 

 Strategi pemasaran dalam usaha kecil mikro (UKM) perlu 

dilakukan untuk mempermudah UKM dalam memasarkan 

Keripik Pisang secara digital. Keuntungan dari pemasaran 

digital adalah pelaku bisnis dapat dengan mudah menghitung 

konversi dan mengukur keberhasilan dari strategi yang sudah 

disusun tersebut, memudahkan untuk menganalisa kebutuhan 

dan prilaku konsumen yang sesuai dengan target market.  

a. Bauran Pemasaran 

Kolter dan Amstrong mendefinisikan bauran 

pemasaran sebagai perangkat alat pemasaran praktis 

yang dapat dikendalikan, yang dipadukan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan 

dalam pasar sasaran.Bauran pemasaran terdiri dari segala 

sesuatu yang dapat mempengaruhi permintaan produk. 

Yang dapat digolongkan menjadi empat variabel yang 

dikenal sebagai “empat P”: Produk, price, place, 
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promotion. (produk, harga, distribusi dan promosi).
51

 

Empat P dalam marketing mix yaitu: 

1) Produk (Produk) 

 Menurut Philip Kolter produk adalah sesuatu yang 

dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau untuk 

dikonsumsi, yang dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan.
52

 Dalam strategi produk yang harus 

dilakukan dalam mengembangkan produk adalah:
53

 

a) Menentukan logo dan moto, logo merupakan 

cirri khas suatu perusahaan sedangkan moto 

merupakan serangkaian visi misi. 

b) Menciptakan merk, setiap jasa harus memiliki 

nama tujuannya agar mudah dikenal dan 

diingat. 

c) Menciptakan kemasan, kemasan merupakan 

pembungkus suatu produk. Dalam hal ini 

kemasan lebih diartikan kepada pemberian 

pelayanan atau jasa kepada para konsumen. 

 Dalam strategi produk, perusahaan harus dapat melihat 

produk apa yang lebih dibutukan dan diinginkan 

oelh pembeli sehingga perusahaan dapat 

memperoleh banyak konsumen. Selain itu kualitas 

dan keberadaan produk juga harus diperhatikan 

sehingga tidak berpotensi terjadi penipuan. 

2) Price (Harga) 

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu 

penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang 

ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan 

berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan 

dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di 

                                                           
51Tjiptono, Strategi Bauran Pemasaran, h.48 
52 Kolter dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta:Erlangga, 

2001) Jilid Led.CET 8, h.346 
53 Kolter dan Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta, Indeks,2003), 

h.141-143 
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pasar. Penentuan harga yang akan ditetapkan harus 

disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Adapun 

tujuan penentuan harga oleh suatu perusahaan 

secara umum adalah sebagai berikut:  

a) Untuk bertahan hidup, yaitu penentuan harga 

dilakukan semurah mungkin. Tujuannya adalah 

agar produk dan jasa yang ditawarkan laku di 

pasaran dengan harga murah, tetapi masih 

dalam kondisi yang menguntungkan.  

b) Untuk memaksimalkan laba, yaitu bertujuan 

agar penjualan meningkat sehingga laba 

menjadi maksimal.  

c) Untuk memperbesar market share, yaitu untuk 

memperbesar jumlah pelanggan  

d) Mutu produk, yaitu untuk memberikan kesan 

bahwa produk atau jasa yang ditawarkan 

memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi 

dari kualitas pesaing.  

e) Karena pesaing, yaitu bertujuan agar harga 

yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan 

harga yang ditawarkan pesaing. 

3) Place (Tempat Distribusi) 

Distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan 

barangnya, mulai dari perusahaaan sampai ke 

tangan konsumen akhir. Strategi distribusi sangat 

penting dalam upaya perusahaan melayani 

konsumen tepat waktu dan tepat 

sasaran.Keterlambatan dalam penyaluran 

mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu dan 

kualitas barang serta diambilnya kesempatan oleh 

pesaing. 

Saluran distribusi merupakan seperangkat 

organisasi yang saling tergantung satu sama lain, 

yang dilibatkan dalam proses penyediaan suatu 

produk atau jasa, untuk digunakan atau dikonsumsi 

oleh konsumen atau pengurus bisnis. Saluran 

distribusi mengerahkan komoditas atau 
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barangbarang hasil produksi anggota hingga ke 

konsumen akhir.
54

 

Penyaluran merupakan kegiatan penyampaian 

produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen 

pada waktu yang tepat.Saluran distribusi sangat 

diperlukan karena produsen menghasilkan produk 

dengan memberikan kegunaan bentuk bagi 

konsumen setelah sampai ke tangannya.
55

 

4) Promotion (Promosi) 

Secara garis besar ada tida macam sarana 

promosi yang dapat digunakan oleh perusahaan 

yaitu: 

a) Periklanan (Advertising) merupakan promosi 

yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau 

gambar atau kata-kata yang tertuang dalam 

spanduk, brosur, Koran, majalah, televisi atau 

radio. 

b) Promosi penjualan (Sales Promotion), 

Merupakan kegiatan koperasi menjajakan 

produk yang dipasarkannya sedemikian rupa 

sehingga anggota akan mudah untuk 

melihatnya. Misal, menempelkan pamflet di 

depan kantor atau papan pengumuman 

sehingga banyak anggota yang melihat dan 

kemudian berminat untuk menggunakan 

produk tersebut. 

c) Personal Selling, Merupakan kegiatan 

koperasi untuk melakukan kontak langsung 

dengan para anggota maupun calon 

anggotanya. Dengan kontak langsung 

diharapkan terjadi hubungan atau interaksi 

yang positif antara koperasi dan anggota 

maupun calon anggotanya. Yang termasuk 

                                                           
54 Hendar, Manajemen Perusahaan Koperasi, (Jakarta: Penerbit Erl angga, 

2010), h. 85. 
55 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 

233 
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dalam kategori ini adalah dari pintu ke pintu, 

telephone, dan internet.
56

 

 

  Penggunaan teknologi internet diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang 

kompetitif tersebut.Perusahaan yang mampu bersaing dalam 

kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu 

menerapkan teknologi dan informasi kedalam 

perusahaannya.Salah satu jenis penerapan teknologi dalam hal 

meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk 

adalah dengan menggunakan electronic commerce (e-

commerce) untuk memasarkan berbagai macam produk atau 

jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam 

penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait 

dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah 

akan ikut berperan. Dengan semakin matangnya teknologi 

internet dan web, teknologi-teknologi ini meningkatkan 

kemampuan perusahaan yang canggih dalam hal komunikasi 

bisnis dan dalam hal kemampuannya berbagi informasi, selain 

itu berbagi sumber daya lain yang bernilai. Ide dasar serta 

manfaat e-commerce dalam meningkatkan pelayanan terhadap 

pelanggan serta meningkatkan daya  saing perusahaan dalam 

hal ini menjadi sudut pandang dari penulis yang dijadikan 

sebagai obyek dalam tulisan ini. Berdasarkan penelitian terkait 

yang mengungkapkan bahwa strategi pemasaran yang efektif 

yang dapat dilakukan bagi pengguna e-commerce yaitu 

dengan cara:
57

 

1) Kenali pelanggan 

2) Promosi 

3) Mengutamakan pelanggan 

4) Memanfaatkan media sosial 

                                                           
56 Gitosudarmo Indriyo, Manajemen Strategis, (Yogyakarta: BPFE, 2001), 

h. 215-216. 
57

Anisa Yusrin Nanda, ”Analisis Strategi Pemasaran yang Efektif bagi 

Pengguna E- Commerce”, Jurnal Manajemen dan Inovasi( MANOVA), Vol.I. No.1, 

Thn. 2018, h.16 
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Melihat kenyataan tersebut, maka penerapan teknologi e-

commerce merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. 

Untuk mempercepat dan meningkatkan penjualan cepat maka 

dengan melihat perkembangan teknologi informasi yang 

sangat pesat tersebut dapat memanfaatkan suatu  layanan 

secara on-line yang berupa e-commerce. Dengan adanya 

layanan electronic commerce (e-commerce) ini maka 

pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari 

berbagai tempat.Dengan adanya era teknologi yang canggih 

saat ini para pelanggan yang ingin mengakses ecommerce 

tidak harus datng langsung ke Toko hanya perlu duduk di 

rumah saja sudah bisa memesan sesatu yang di inginkan 

melalui whatsapp, instagram, facebook dan lain sebagainya.
58

 

 

3. Pemasaran dalam Islam 

a. Pengertian Pemasaran dalam Islam 

Pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala 

aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis bentuk 

kegiatan penciptaan nilai yang memungkinkan siapapun 

melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan 

kemanfaatan yang dilandasi kejujuran, keadilan, 

keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang 

berprinsip pada akad bermuamalah islami atau transaksi 

bisnis islam. 

Menurut pendapat M. Syakir sula, pemasaran syariah 

merupakan sebuah disiplin bisnis strategi yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan 

perubahan sesuai akad dan prinsip muamalah dalam 

islam. Allah mengingatkan senantiasa menhindari 

perbuatan zalim dalam bisnis termasuk dalam proses 

penciptaan, penawaran, dan proses perubahan nilai dalam 

pemasaran.
59

 

                                                           
58Dewi Irmawati, Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis, Jurnal 

Ilmiah Orasi Bisnis, Vol.1,No. 1, Thn 2011, h.96-97  
59

Abdullah Amir, strategi pemsaran asuransi syariah,(Jakarta: 
Grasindo, 2007), h.1-2  
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Dalam fiqih muamalah kegiatan pemasran juga 

merupakan kegiatan perdagangan jual beli. Menurut 

istilah yang dimaksut jual beli adalah sebagai berikut: 

1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan 

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang 

satu dengan yang lain atas dasar merelakan. 

2) Pemilikan harta dengan jalan tukar menukar yang 

sesuai dengan aturan syara 

3) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan 

harta, maka jadilah hak milik seara tetap. 

Pemasaran dalam bisnis islam adalah aktivitas yang 

dilandasi oleh saling rido dan rahmat antara penjual dan 

pembeli dalam aktivitas didalam sebuah pasar. 

Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya untuk 

berdagang dengan menjunjung tingg etika keislaman. 

Dalam melakukan kegiatan ekonomi islam mengajarkan 

agar memasarkan suatu barang dengan berlaku jujur 

tanpa merugikan orang lain dan tidak melakukan 

penipuan dengana cara melebih lebihkan atas barang 

yang dijual masyarakat tertarik untuk membeli barang 

tersebut. 

b. Strategi Pemasaran dalam Ekonomi Islam 

Strategi pemasaran dalam ekonomi islam hanya 

dinyatakan bagi setiap pasar sasaran dalam segi 

penjualan, konstribusi laba, dan tujuan kualitatif lainnya 

seperti pembangunan citra. “Kisah membohongi 

pelanggan, baik menyangkut besaran kuantitas maupun 

kualitas” seperti halnya dalam Al-Qur’an dibawah ini: 
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Artinya:“sempurnakanlah takaran dan jangan kamu 

termasuk orang-orang yang merugikan. Dan 

timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan 

janganlah kamu merugikan pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi 

dengan membuat kerusakan”. (Q.S Asy-

Sya‟araa‟:181-183)
60

  

 

Untuk membangun sebuah strategi pemasaran yang 

efektif, suatu perusahaan menggunakan bauran 

pemasaran (marketing mix) yaitu: produk, harga, 

distribusi dan promosi. Implementasi syariah dalam 

bauran pemasaran dapat dilihat yaitu:
61

 

1) Produk  

Pada produk barang dan jasa yang ditawarkan 

adalah yang berkualitas atau sesuai dengan yang 

dijanjikan. Contohnya tampilan kualitas, kemasan, 

merek, pelayana, garansi, dan keanekaragaman. 

Tujuan produksi dalam ekonomi islam menurut 

Nejjatullah Shidiq yaitu: 

a) Merespon kebutuhan konsumen secara pribadi 

dengan bentuk yang memiliki cirri dari 

keseimbangan 

b) Memenuhi kebutuhan keluarga 

c) Pelayanan sosial dan berinfak dijalan allah 

d) Mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai 

nisab 

Adapun prinsip produksi dalam islam 

diantaranya adalah: 

a) Motivasi berdasarkan keimanan, motivasi 

keimanan atau keyakinan yang positif semata 

mata untuk mendapatkan ridha allah SWT. 

                                                           
60

Asy-Syu’araa’(26):181-183, h.376 
   

61
 Muhamad ismail yusanto, Muhammad Karebet, 

Widjayakusuma, Menggagas Bisnis Islam, (Jakarta:Gema Insani, 2002), 
h.166-168   
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Maka prinsip kejujuran, amanah, dan kesabaran 

akan dijunjung tinggi. Hal ini semata-mata 

pengusaha muslim tidak hanya mencari 

keuntungan dari allah tetapi mengamalkan 

prinsip-prinsip islam. 

b)  Berproduksi berdasarkan asas manfaat dan 

maslahat. 

c) Menghindari praktik produksi yang haram, 

seorang muslim praktek produksi yang 

mengandung unsure haramatau riba, pasar 

gelap, dan spekulasi. 

Berprodksi (istishna) adalah apabila seorang 

memproduksi barang dan jasa apa saja yang 

termasuk dalam produksi 

2) Harga  

 Islam mengajarkan penetapan harga yang 

sesuai dan tidak memberatkan konsumen untuk 

membelinya, serta harga yang ditetapkan haruslah 

sesuai dengan kualitas produk yang dijual.  

 Dalam penetuan harga haruslah adil dan tidak 

merugikan salah satu pihak. Dalam konsep ekonomi 

islam, yan paing prinsip adalah harga ditentukan 

oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. 

Keseimbangan ini terjadi apabila terjadi antara 

penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Jadi 

harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk 

menyediakan harga yang ditawarkan kepada 

pembeli, dan kemampuan pembeli untuk 

mendapatkan harga sesuai dari penjual. 

3) Distribusi 

Adapun konsep utama distribusi menurut 

pandangan islam ialah peningkatan dan pembagian 

bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat 

ditingkatkan, dengan demikian kekayaan yang 

dapatkan melimpah secara merata dan tidak hanya 

beredar dalam golongan tertentu saja. Distribusi 

diatas mempunyai arti yang luas dan dalam arti 
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penyebaran dan penukaran hasil produk lain islam 

telah memberikan keuntungan yang wajib diikuti 

oleh pelaku ekonomi muslim. 

4) Promosi  

 Promosi adalah suatu pesan yang 

dikomunikasikan kepada calon pembeli untuk 

melalui berbagai unsure yang terdapat dalam 

program. 

Strategi promosi rasulullah saw tersebut: 

a) Memiliki pribadi spiritual (taqwa) 

b) Berprilaku baik dan simpatik (siddiq) 

c) Memiliki kecerdasan dan intelektual (fatanah) 

d) Komunikatif dan transparan (tabliq) 

e) Jujur dan terpercaya 

f) Bertanggung jawab (amanah) 

g) Tidak suka berburuk sangka dan menjelek-

jelekan. 

 

D. Usaha Kecil Mikro(UKM) 

1. Pengertian UKM 

  UKM merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh 

perorangan atau badan usaha dan sesuai dengan kriteria usaha 

dalam lingkup kecil atau juga dalam lingkup mikro, sesuai 

dengan pengertian UKM maka kriteria UKM dapat dibedakan 

meliputi usaha mikro dan usaha kecil
62

 

  Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Kecil, Mikro maka pengertian UKM dalam pasal 1 

adalah sebagai berikut:
63

 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi criteria sebagai berikut: 

                                                           
62

Hadion Wijoyo, Aris Ariyanto, fery wongso,Irjus Indrawan, Musnaini 

Mada faisal Akbar, Nia Agraini, Suherman, Suryanti, Wiara Sanchia Gravita Ryana 

Devi. “Strataegi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi ” (Sumarta Barat: Insan 

Cendikia Mandiri, 2021). h.3 
63 Rachmawan Budiarto, dkk. “Pengembangan UMKM Antara Konseptual 

dan Pengalaman Praktis”.(Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press. 2017) h.59 
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1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak  Rp. 

50.000.000. tidak termasuk tanah dan bangunan 

usaha atau, 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadikan bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai 

berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 

50.000.000-Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

300.000.000 -2.500.000.000 

c.  Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha, yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 

– Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp.2.500.000.000-Rp.50.000.000.000.  

 Dalam islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal 

yang tentu di halalkan. Dalam ekonomi islam UKM 

merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk 

hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini 

berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan 
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pangkat, status jabatan seseorang dalam Al-Qur’an dijelaskan 

dalan QS at-Taubah (09) ayat 105 

                           

                           
Artinya: Dan katakana “Bekerjalah kamu, maka Allah akan 

melihat pekerjaanmu, beitu juga Rasulnya dan 

orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu yang 

telah kamu kerjakan.” (Q.S. At-Taubah [9]: 105)  

 

  Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk 

bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat 

oleh allah dan rasulnya sebagai amalan yang dipertanggung 

jawabkan pada akhir zaman.
64

 Proses distribusi adalah jujur 

dalam melakukan distribusi wajib berlaku jujur, jujur dalam 

arti tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada 

fakta, tidak berkhianat dan tidak pernah mengingkari janji. 

Tindakan tidak jujur selain merupakan tindakan yang 

berdosa, jika dilakukan dalam berbisnis juga membawa 

pengaruh negatif pada kehidupan pribadi dan keluarga 

seseorang pembisnis itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, 

sikap dan tindakan seperti itu akan mempengaruhi 

kehidupan masyarakat secara luas.
65

Prinsip ini terdapat 

dalam QS. Asy-syu’ara ayat 181-183: 

                                                           
64 Al Fadila Darma Nasri “pengaruh penerapan E-commerce terhadap 

Perkembangan usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Thn. 2020, h.42 
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Artinya:“sempurnakanlah takaran dan janganlah kau 

merugikan orang lain, dan timbanglah dengan 

timbangan yang benar, dan janganlah kamu 

merugikan manusia dengan merugikan hak-haknya 

dan janganlah membuat kerusakan di bumi (QS. 

Asy-Syu’ara [26]: 181-183). 

 

2. Klasifikasi UKM 

Dalam perspektif usaha UKM di Klasifikasikan menjadi 

empat kelompok yaitu:
66

 

a. UKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. 

b. UKM mikro, adalah kelompok usaha dengan kemmpuan 

pengrajin namun masih kurang memiliki jiwa 

kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. 

c. Usaha kecil dinamis adalah sekelompok UKM yang 

mampu berwirausaha menjalin kerjasama (menerima 

pekerjaan kontrak) dan ekspor. 

d. Fast Moving (bergerak cepat) adalah UKM yang 

mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap 

bertransformasi menjadi usaha yang besar. 

  Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Kecil Mikro 

(UKM) merupakan usaha yang memiliki kontribusi paling 

besar dalam perekonomian nasional, UKM dapat 

diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu :  

a. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan  

sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang 
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Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, Thn.  2015,  h.12 
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lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya  

adalah pedagang kaki lima.  

b. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat 

pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.  

c. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah 

memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima 

pekerjaan subkontrak dan ekspor.  

d. Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah 

memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan 

tranformasi menjadi Usaha Besar (UB)
67

 

 

3. Karakteristik UKM 

  Karakteristik UKM menurut UU No. 20 tahun 2008 

adalah UKM sebagai perusahaan yang digolongkan sebagai 

perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang 

atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah 

kekayaan dan pendapatan tertentu. Adapaun penggolongan 

jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha:  

Tabel 2.3 

Kriteria UKM berdasarkan Omzet 

No. Uraian Kriteria 

Aset Omzet 

1. Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks 300 Juta 

  

2.  
Usaha Kecil 

> 50 Juta - 500 

Juta 

> 300 Juta-2,5 

Miliar 

  

3. 
Usaha Menengah 

>500 Juta- 10 

Miliar 

>2,5 Miliar-50 

Miliar 

 Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

 

Karakteristik UKM adalah sifat atau kondisi faktual yang 

melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha 

dalam menjalankan bisnisnya, karakter ini menjadi ciri 

                                                           
67Ade Reslawati, “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah 

Terhadap pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia”, Skripsi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, (Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h. 15. 
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pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. 

Menurut bank dunia, UKM dapat dikelompokan menjadi tiga 

yaitu: 
68

 

a. usaha mikro (jumlah karyawan 10 orang) 

b. usaha kecil (jumlah karyawan 30 orang) 

c. usaha menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).   
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