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ABSTRAK 

Tiyuh Marga Kencana merupakan salah satu tiyuh yang dimana 

masyarakatnya masih banyak yang menganggur dan perekonomiannya 

masih cukup rendah. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan suatu 

badan usaha yang dijadikan sebagai upaya untuk membantu masalah 

perekonomian masyarakat di Tiyuh Marga Kencana. Lembaga ini 

dikenal dengan Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Marga Makmur 

yang berdiri sejak tahun 2015. 

 Rumusan masalah penelitian: apa faktor pendukung dan 

penghambat BUMT Marga Makmur dalam pemberdayaan 

perekonomian masyarakat, bagaimana optimalisasi BUMT Marga 

Makmur dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat dan 

bagaimana peran BUMT Marga Makmur dalam pemberdayaan 

perekonomian masyarakat di Tiyuh Marga Kencana menurut 

perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peran Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) dalam 

pemberdayaan perekonomian masyarakat Tiyuh Marga Kencana 

menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana metode pengumpulan 

datanya bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

pada BUMT Marga Makmur. Sumber datanya bersumber dari data 

primer dan sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh anggota yang terlibat dalam pengelolaan BUMT Marga 

Makmur yaitu berjumlah 25 orang. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat 

disimpulkan bahwa peran Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Marga 

Makmur dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Tiyuh 

Marga Kencana menurut perspektif ekonomi Islam cukup 

berpengaruh bagi pemberdayaan ekonomi di masyarakat Tiyuh Marga 

Kencana. Karena menjadi salah satu upaya pemerintah untuk 

membantu masyarakatnya agar dapat mencapai tujuan yang maslahah 

yaitu keberdayaan dan kesejahteraan.  

 

Kata Kunci: BUMT, Pemberdayaan, Ekonomi Islam 
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ABSTRACT 

Tiyuh clan Kencana is one of the tiyuh where many people are 

still unemployd and the economy is still quite low. Therefore, the 

goverment established a business entity which was used as an effort to 

help the economic problems of the people in the Tiyuh Marga 

Kencana. This institution is known as the Tiyuh-Owned Enterprise 

(BUMT) Marga Makmur which was established in 2015. 

The formulation of the research problem: what are the 

supporting and inhibiting factors of BUMT Marga Makmur in 

empowering the community's economy, how is the optimization of 

BUMT Marga Makmur in empowering the community's economy and 

how is the role of BUMT Marga Makmur in empowering the 

community's economy in Tiyuh Marga Kencana according to an 

Islamic economic perspective. The purpose of this study was to 

determine the role of Tiyuh Owned Enterprises (BUMT) in 

empowering the economy of the Tiyuh Marga Kencana community 

according to an Islamic economic perspective. This study uses a 

descriptive qualitative research method, where the data collection 

method comes from the results of interviews, observations, and 

documentation at BUMT Marga Makmur. The source of the data 

comes from primary and secondary data. The population used in this 

study were all members involved in the management of BUMT Marga 

Makmur, which amounted to 25 people. 

Based on the research that has been done by the author, it can be 

concluded that the role of Tiyuh Marga Makmur-Owned Enterprises 

(BUMT) in empowering the community's economy in Tiyuh Marga 

Kencana according to the Islamic economic perspective is quite 

influential for economic empowerment in the Tiyuh Marga Kencana 

community. Because it is one of the government's efforts to help the 

community in order to achieve the maslahah goal, namely 

empowerment and prosperity.  

 

 

Keywords: BUMT,  Empowerment, Islamic Economic  
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 فَٱۡستَبُِقواْ ٱۡۡلَۡيَرَِٰت  
 

Artinya: “Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan”. 

(Q.S. Al-Baqarah [2[:148) 

 



viii 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu 

memberikan rahmatnya dan memberikan perlindungan, kesehatan 

jasmani dan rohani, penulisan skripsi ini penulis persembahkan 

kepada:  

 

1. Kedua orangtuaku Bapak Suryono Ibu Eka Ratna Wati (Alm) dan 

Ibu Sri Suyati terima kasih karena sudah merawat, membimbing, 

dan memberikan kasih sayang yang tulus kepadaku, terima kasih 

juga karena telah membesarkanku sampai detik ini  hingga menjadi 

pendukung serta penyemangat untukku. Semoga Allah 

memberikan balasan dan senantiasa memberikan kesehatan, umur 

yang panjang, serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. 

Terima kasih atas doa-doanya yang telah diberikan untukku. 

2. Terima kasih untuk adik-adikku tercinta Ririn Dwi Aryani dan Abi 

Maulana Fikri yang senantiasa memberikan semangat, dorongan, 

serta dukungan untukku. Semoga kalian kelak menjadi orang-orang 

yang sukses dan berguna bagi orangtua, bangsa, dan negara. 

3. Almamater UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis telah dianugerahi nama oleh Bapak dan Ibu tercinta yaitu 

Siska Mardiana yang lahir di Metro pada tanggal 27 Maret 2000. 

Yang merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Suryono dan Ibu 

Eka Ratna Wati (Alm). 

Pendidikan yang dimulai dari TK RA Arrahmah yang selesai 

pada tahun 2006. Selanjutnya melanjutkan ke pendidikan di SD 

Negeri 03 Kartaraharja selesai pada tahun 2011, kemudian 

melanjutkan kejenjang pendidikan di SMP Negeri 1 Tulang Bawang 

Udik yang selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kejenjang 

pendidikan di SMA Negeri 1 Tumijajar dan selesai pada tahun 2018, 

dan menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program 

studi Ekonomi Syariah  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

UIN Raden Intan Lampung yang dimulai pada tahun ajaran 

2018/2019. 

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam perkuliahan 

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) UIN Raden Intan Lampung, penulis juga aktif dalam 

kepengurusan UKM-F RISEF (Raden Intan Syaria Economic Forum). 

 

 

 

    Bandar Lampung, 14 Februari 2022 

   Yang Membuat, 

 

 

 

        

   Siska Mardiana 

 



x 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha 

Penyayang, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya berupa kesehatan jasmani dan 

rohani, ilmu pengetahuan, dan petunjuk sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Peran Badan 

Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Dalam Pemberdayaan Perekonomian 

Masyarakat Menurut Perspektif  Ekonomi Islam (Studi Pada BUMT 

Marga Makmur Di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang 

Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)” dengan baik. Shalawat serta 

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 

dan keluarga, serta para pengikut-pengikutnya. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

studi pada program strata satu (S1) di Jurusan Ekonomi Syariah 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Atas terselesaikannya 

skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang ikut berperan dalam proses penyelesaian. Secara rinci penulis 

mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., C.A., Akt. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta 

jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis. 

2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku ketua jurusan/prodi Ekonomi 

Syariah, terima kasih atas bimbingan serta arahannya yang 

diberikan selama studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung. 

3. Dr. Nasruddin, M.Ag., dan Zulaikah, M.E. selaku pembimbing 1 

dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta 

meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang 

telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama menjadi 

mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung. 



xi 

 

 

5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pusat UIN Raden Intan 

Lampung dan perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

yang telah memberikan informasi serta referensi kepada penulis. 

6. Terima kasih untuk kakek Sumarso dan nenek Kasinem yang 

sudah merawatku dan membesarkanku, terima kasih atas 

dukungan, semangat, dan doa-doanya yang telah diberikan 

untukku. Semoga Allah membalas ketulusan kasih sayang yang 

telah kalian berikan untukku, semoga selalu diberikan kesehatan, 

umur yang panjang, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat 

nanti. 

7. Terima kasih untuk Bapak Masrof Iswahyudi selaku ketua 

BUMT Marga Makmur yang telah membantu dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman 

Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2018 yang telah menjadi 

partner yang baik dalam melakukan transaksi bertukar ide, 

gagasan, serta pengetahuan selama kuliah berlangsung. 

9. Sahabatku Nissa Arsytha terima kasih sudah memberikan 

motivasi, semangat, dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan 

waktu yang penulis miliki. Untuk itu bagi para pembaca apabila 

terdapat kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon untuk saran-

sarannya guna melengkapi hasil skripsi ini. Penulis berharap skripsi 

ini dapat dijadikan sebagai bahan belajar serta ilmu pengetahuan 

khususnya bagi ilmu ke Islaman di zaman modern ini. 

  

 

 

Bandar Lampung, 23 Februari 2022 

 Yang Membuat, 

 

 

 

   Siska Mardiana 



xii 

 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...................................................................     i 

ABSTRAK ...................................................................................    ii 

SURAT PERNYATAAN ...........................................................    iv 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................     v 

PENGESAHAN ..........................................................................    vi 

MOTTO .......................................................................................   vii 

PERSEMBAHAN .......................................................................  viii 

RIWAYAT HIDUP ....................................................................    ix 

KATA PENGANTAR ................................................................     x 

DAFTAR ISI ...............................................................................    xi 

DAFTAR TABEL ...........................................................................    xvi 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................  xvii 

 

BAB  I  PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ..........................................................   1 

B. Latar Belakang Masalah .............................................   4 

C. Fokus Masalah ............................................................    9 

D. Rumusan Masalah .......................................................  10 

E. Tujuan Penelitian ........................................................  10 

F. Manfaat Penelitian .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..............  11 

H.  Metode Penelitian ......................................................  16 

I. Sistematika Pembahasan ..............................................  20 



xiii 

 

 

J. Kerangka Teoretik ...........................................................  22 

 

BAB  II  LANDASAN TEORI 

A. Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) .........................  23 

1. Pengertian BUMT ................................................  23 

2. Tujuan Pendirian BUMT .....................................  24 

3. Jenis-Jenis Usaha BUMT .....................................  24 

4. Landasan Hukum BUMT .....................................  26 

5. Prinsip Tata Kelola BUMT ..................................  28 

6. Persiapan Pendirian BUMT .................................  39 

7. Stake Holder BUMT ............................................  31 

B. Pemberdayaan Masyarakat .......................................  34 

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat ................  34 

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat ......................  39 

3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat ......................  41 

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat....................  42 

5. Indikator Pemberdayaan Masyarakat ...................  44 

6. Pemberdayaan Masyarakat Menurut  

    Ekonomi Islam .....................................................  47 

C. Ekonomi ...................................................................  52 

1. Pengertian Ekonomi Secara Umum .....................  52 

2. Pengertian Ekonomi Menurut Islam ....................  54 

3. Pemikiran Ekonomi Islam Periode Tahun  1960-1980  

    dan Periode Tahun 1980-2000 .............................  58 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum BUMT Marga Makmur ..............  66 



xiv 

 

 

1. Sejarah Berdirinya BUMT Marga Makmur .........  66 

2. Visi dan Misi BUMT Marga Makmur .................  67 

3. Struktur Kepengurusan BUMT Marga Makmur ..  68 

4. Data Anggota BUMT Marga Makmur ................  68 

5. Pendirian, Nama, dan Tempat BUMT 

    Marga Makmur ....................................................  70 

B. Pengelolaan BUMT Marga Makmur ........................  70 

1. Kegiatan BUMT Marga Makmur ........................  70 

2. Permodalan BUMT Marga Makmur ....................  72 

3. Aset BUMT Marga Makmur ...............................  73 

4. Pendapatan BUMT Marga Makmur ....................  76 

5. Sistem Bagi Hasil BUMT Marga Makmur ..........  80 

 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

A. Faktor pendukung dan penghambat BUMT  

     Marga Makmur Dalam Pemberdayaan Perekonomian 

Masyarakat Di Tiyuh Marga Kencana .....................  81 

B. Optimalisasi BUMT Marga Makmur Dalam  

     Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Di  

     Tiyuh Marga Kencana ..............................................  84 

C. Peran BUMT Marga Makmur Dalam Pemberdayaan 

Perekonomian Masyarakat Di Tiyuh Marga Kencana  

     Menurut Perspektif Ekonomi Islam .........................  88 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan .................................................................  97 

B. Saran ...........................................................................  98 

 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................  99 



xv 

 

 

LAMPIRAN ....................................................................................   104    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 Modal BUMT Marga Makmur ........................................  73 

Tabel 2 Aset Penggilingan Padi ...................................................  73 

Tabel 3 Aset Peternakan Sapi .......................................................  74 

Tabel 4 Aset Sewa Ruko ..............................................................  74 

Tabel 5 Aset Usaha Tiwul ............................................................  75 

Tabel 6 Aset Usaha E-SAMDES dan Laku Pandai ......................  75 

Tabel 7 Total Aset BUMT Marga Makmur .................................  75 

Tabel 8 Pendapatan BUMT Marga Makmur ................................  76 

Tabel 9 Pendapatan Usaha Tiwul .................................................  77 

Tabel 10 Pendapatan Usaha Sewa Ruko ......................................  77 

Tabel 11 Pendapatan Usaha Penggilingan Padi ...........................  78 

Tabel 12 Pendapatan Usaha E-SAMDES dan Laku Pandai .........  79 

Tabel 13 Pendapatan Usaha Peternakan Sapi ...............................  79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 Perkembangan Usaha BUMT Marga Makmur .........   8 

Gambar 2.1 Kerangka Teoretik ....................................................  22 

Gambar 3.1 Struktur Kepengurusan BUMT Marga Makmur ......  68 

Gambar 4.1 Data Anggota BUMT Marga Makmur .....................  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam kerangka awal penyusunan skripsi dan untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami 

penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan 

tentang penegasan judul skripsi agar tidak terjadi 

kesalahpahaman penafsiran terhadap pemaknaan judul skripsi. 

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul “Peran 

Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Dalam Pemberdayaan 

Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Kasus BUMT Marga Makmur Di Tiyuh 

Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Maka penulis akan 

menjabarkan tentang istilah-istilah yang terdapat pada judul 

skripsi tersebut penegasan judulnya sebagai berikut:  

1. Peran 

Peran merupakan suatu dinamika status berdasarkan 

hak dan kewajiban pada seseorang.1 Menurut Soerjono 

Soekanto peran merupakan sebuah aspek yang 

kedudukan (status) apabila seseorang telah melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya 

maka ia telah menjalankan suatu peranan.2 

2. Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) 

Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) adalah suatu 

badan usaha yang didirikan oleh perangkat desa beserta 

masyarakat desa yang mempunyai tujuan untuk 

membangun desanya agar lebih maju dan berkembang 

serta dapat membantu perekonomian masyarakat desa. 

                                                           
1 Suci Cahyati Intan Kusumawati, “Peran Wanita Dalam Pembentukan 

Karakter Di Bidang Olahraga,” Jurnal UTP 2, no. 1 (2019): 1. 
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006),  45. 
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Sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat desa, 

diharapkan BUMT mempunyai peran yang cukup dalam 

pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta 

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.3 

3. Pemberdayaan 

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti 

kemampuan atau kekuatan. Secara umum pemberdayaan 

merupakan suatu proses yang diberikan pada kelompok 

masyarakat untuk mengatasi masalah dan dapat 

meningkatkan taraf hidup serta menjadikan masyarakat 

tersebut lebih sejahtera.4 Pemberdayaan juga merupakan 

suatu upaya yang ditujukan kepada masyarakat untuk 

dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

yang mampu mempengaruhi masa depannya.  

4. Perekonomian 

Perekonomian merupakan sistem yang berfungsi 

untuk mengatur dan menjalin kerjasama dalam sistem 

ekonomi, yang dilakukan melalui hubungan antarmanusia 

dan kelembagaan.5 

5. Masyarakat 

Masyarakat merupakan sekelompok makhluk hidup 

yang tinggal dan hubungannya terjalin erat yang memiliki 

tradisi dan hukum tertentu agar mengarah pada 

kehidupan yang lebih baik. Masyarakat mempunyai suatu 

kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah, yang 

saling mengenal satu sama lain serta memiliki suatu 

usaha yang dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam.6 

                                                           
3 Zulifah Chikmawati, “Peran Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Dalam 

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya 

Manusia,” Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis 5, no. 1 (2019): 

113. 
4 Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal Ilmu Dakwah 39, no. 1 (2019): 34. 
5 Ahmad Lahmi Sandra Ayu, “Peran E-Commerce Terhadap Perekonomian 

Indonesia Selama Pandemi Covid-19,” Jurnal Kajian Manajemen Bisnis 9, no. 2 

(2020): 117. 
6 Anwas M Oos, Pemberdayaan Masyarakat Diera Global (Bandung: 

Alfabeta, 2013),  67. 
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6. Perspektif 

Perspektif merupakan cara pandang yang muncul  

akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan 

menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar 

dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan 

pandangan yang luas.7 

7. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang 

mempelajari tentang perilaku manusia yang didalamnya 

terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi seperti produksi, 

distribusi, dan konsumsi yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat untuk mencapai 

kemaslahatan yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.8 

Secara umum ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang 

mempelajari tentang rumah tangga yang berhubungan 

dengan produksi, konsumsi, dan distribusi.9 Dalam 

penelitian ini dapat dipahami bagaimana ekonomi Islam 

yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis 

memandang suatu Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) 

dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan 

kembali bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini 

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

tentang “Peran Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) 

Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMT 

Marga Makmur Di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan 

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang 

Barat)”. 

 

 

 

                                                           
7 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Seti, 2013),  249. 
8 Rozalinda, Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi 

(Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2017).  2. 
9 Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah (Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018).  2. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu upaya 

untuk mengentaskan masalah kemiskinan di negara  

Indonesia. Pengembangan yang berbasis ekonomi di desa 

sudah sejak lama didirikan oleh pemerintah, namun upaya 

tersebut belum juga berhasil.10 Permasalahan lain yang 

dihadapi mayarakat desa adalah kurang mampunya sumber 

daya manusia dalam mengelola potensi sumber daya  alam  

yang  ada  serta  adanya  kesenjangan  ekonomi  pada 

masyarakat. 

Pembangunan pedesaan mempunyai peran yang cukup 

penting dalam konteks pembangunan nasional karena 

mencakup bagian terbesar diwilayah nasional. Dalam 

pembangunan desa, pemerintah desa mempunyai peran yang 

sangat penting terutama dalam upaya menciptakan dan 

mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di 

pedesaan. Pembangunan pedesaan diarahkan untuk 

membangun desa yang mampu memanfaatkan sumber daya 

alam yang dimiliki.11 

Untuk mengatasi permasalahan perekonomian 

masyarakat desa, perlu didirikannya suatu lembaga yang 

mampu merangkul seluruh masyarakat dalam membangun 

desa yang lebih maju dan unggul.   Lembaga   yang   sesuai   

untuk   masyarakat   desa   agar   dapat   menghilangkan 

kesenjangan ekonomi antar masyarakat desa adalah Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) ini merupakan sebuah badan usaha yang sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan 

                                                           
10 Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana, “Peranan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Di Desa 

Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng,” Locus Majalah Ilmiah FISIP 9, 

no. 1 (2018): 52. 
11 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2013),  63. 
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untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain 

demi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.12 

Pembentukan badan usaha ini merupakan salah satu 

upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran 

desa untuk ikut serta dalam meningkatkan perekonomian 

desa. Hadirnya BUMDes ini juga bertujuan untuk melayani 

masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif serta 

menyediakan media beragam usaha dalam menunjang  

perkonomian  masyarakat  desa yang  sesuai  dengan  

potensi  desa dan   kebutuhan masyarakat.13 Sebagaimana 

firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Ra’d ayat 11 yang 

berbunyi : 

ِۢن َبۡۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِ  َِبَٰٞت م  ۡمرِ ٱلّلِه  َفُظونَُهۥَيۡ  هِۦََلُۥ ُمَعق 
َ
 إِّن مِۡن أ

وٱلّلَ ََل ُيغَ  ُ ِ ُ َما بَِقۡوٍم َحَّّتَٰ ُيَغّي  ِ ْ مَ ّي  ِ ا نُفِسِهۡمه ا ب
َ
َرادَ أ

َ
ٓ أ  ٱلّلُ بَِقۡومٖ  ِإَوذَا

ِن ُدونِهِ  ۥۚ َوَما لَُهم م   ١١ٍل  ن َواۦ مِ ُسوٗٓءا فَََل َمَرّد ََلُ
Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang 

selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali 

tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S. Ar-Ra’d 

ayat 11) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan 

merubah nasib suatu kamu apabila kaum itu sendiri tidak 

                                                           
12 Wa Ode Reni Beni Hasrianto, Syahbuddin, “Pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES) Tepule Desa Tudungano Kecamatan Sawa Kabupaten 

Konawe Utara,” Selami IPS 13, no. 1 (2020): 25. 
13 Safriadi Ashar Prawito, Rahmatullah, “Analisis Peranan Badan Usaha Milik 

Desa (BUM DESA) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa,” 

Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 5, no. 2 (2019): 55. 
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merubahnya. Keberuntungan suatu kaum tergantung pada 

sikap dan tingkah laku mereka sendiri. Apabila mereka mau 

berusaha untuk merubah nasibnya agar menjadi lebih baik, 

maka keberuntungan akan berpihak kepadanya. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum berupa 

kemiskinan atau bermacam-macam cobaan yang lain sebagai 

akibat dari perbuatan buruk yang mereka kerjakan, maka 

tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya dan sekali-kali 

tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah SWT. 

Dalam hal ini, pemberdayan ekonomi masyarakat 

melalui Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) yang dimaksud 

adalah suatu upaya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

untuk meningkatkan serta mampu mengembangkan potensi 

pendapatan ekonomi melalui BUMT, sehingga dapat 

memberikan perubahan bagi masyarakatnya. Pemberdayaan 

merupakan suatu usaha untuk mendorong masyarakat agar 

bisa hidup mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya.14 Pemberdayaan adalah suatu proses 

untuk memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak-pihak 

yang lemah dan mengurangi kekuasaan pada pihak-pihak 

yang berkuasa, sehingga timbullah keseimbangan dalam 

masyarakat.15  

Dalam Islam pemberdayaan masyarakat sudah 

dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. pada saat beliau 

memerintah kepada pengikutnya untuk membangun 

kepedulian kepada sesama, terutama pada masyarakat yang 

ekonominya masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh 

Rasulullah saw. dalam memberdayakan masyarakatnya ialah 

dengan menjadikan orang miskin dari kalangan Anshar 

memiliki keahlian pada bidang perdagangan yaitu berdagang 

kayu. Dengan keahlian itu orang Anshar dapat memiliki 

                                                           
14 Widiastuti dkk, Pemberdayaan Masyarakat Marginal (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015).  12. 
15 Djohani R, Partisipasi, Pemberdayaan, Dan Demokrasi Komunitas 

(Bandung: Studio Driya Media, 2003).  49. 
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kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 

kehidupan sebelumnya sehingga dapat terlepas dari lubang 

kemiskinan.16 Dari sinilah dapat kita fahami bahwa 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah 

dengan cara memaksimalkan kembali potensi yang terdapat 

pada diri seseorang sama halnya dengan mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia pada seseorang agar 

tercapainya suatu tujuan yaitu pemberdayaan masyarakat 

yang sesuai dengan syariat Islam. 

Saat ini sudah banyak sekali desa yang telah mendirikan 

lembaga BUMDes salah satunya adalah Tiyuh Marga 

Kencana yang terletak di Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Di 

Tiyuh Marga Kencana ini memiliki banyak potensi alam yang 

cukup menjanjikan seperti kebun karet, kebun singkong, 

jagung, sayuran seperti sawi, cabai, tomat, dan masih 

banyak lagi. BUMDes di Tiyuh Marga Kencana ini dikenal 

dengan nama BUMT (Badan Usaha Milik Tiyuh) Marga 

Makmur. Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) didirikan oleh 

pemerintah serta perangkat desa yang ada di Tiyuh Marga 

Kencana sejak tahun 2015.  

Pendirian badan usaha milik tiyuh ini merupakan salah 

satu wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. 

Dengan adanya badan usaha milik tiyuh dapat membantu 

perekonomian masyarakat setempat, sehingga dapat 

mengurangi masalah perekonomian pada masyarakat Tiyuh 

Marga Kencana. BUMT Marga Makmur telah memiliki 5 unit 

usaha yaitu: usaha tiwul, ternak sapi, penggilingan padi, sewa 

ruko, dan e-SAMDES pajak kendaraan dan laku pandai ( 

BRIlink atau transaksi keuangan). BUMT Marga Makmur ini 

memiliki anggota sejumlah 25 orang dimana terdapat ketua, 

                                                           
16 Sri Ramdhayanti Achmad Saeful, “Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam Islam,” Jurnal Syar’ie 3, no. 2 (2020): 2. 
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sekretaris, bendahara, ketua unit usaha, pengawas, dan 

karyawan pada setiap unit usaha.17 

Gambar 1.1 

Sumber Data: Tiyuh Marga Kencana 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan 

usaha BUMT Marga Makmur tidak selalu mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Pada usaha ternak sapi, penggiling 

padi, dan usaha e-SAMDES/BRIlink dari tahun 2015-2021 

usaha ini selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya dan tidak 

mengalami masalah dalam perkembangannya. Sedangkan 

pada usaha tiwul dan sewa ruko pada tahun 2015-2018 tidak 

mengalami masalah dan selalu naik tiap tahunnya, namun 

pada tahun 2019-2021 usaha tiwul dan sewa ruko telah 

megalami penurunan, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi 

covid-19 pada tahun 2019 bulan Maret yang membuat usaha 

tiwul dan sewa ruko berhenti berproduksi karena pada saat itu 

masyarakat dihimbau untuk mengurangi mobilitas sosial 

diluar rumah dan dilarang untuk berkerumun.  

Implementasi BUMT Marga Makmur di Tiyuh Marga 

Kencana masih belum bisa dikatakan efektif karena dalam 

                                                           
17 Masrof, “Wawancara Dengan Pengurus,” 29 September 2021, 2021. 
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pengelolaan BUMT masih banyak kekurangan dan hambatan-

hambatan yang membuat BUMT Marga Makmur belum bisa 

berjalan secara maksimal, seperti SDMnya masih kurang 

profesional dalam mengelola BUMT dalam hal ini pemerintah 

harus memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang tata cara 

pengelolaan BUMT agar SDM dapat mengelola BUMT secara 

maksimal sehingga mampu memberikan manfaat bagi semua 

masyarakat, selanjutnya masalah yang kedua yaitu dalam 

sistem bagi hasil BUMT seharusnya dibagi menjadi dua 50% 

untuk BUMT dan 50% lagi untuk SDM yang ikut serta dalam 

mengelola unit usaha BUMT karena BUMT Marga Makmur 

menggunakan sistem bagi hasil 60% untuk BUMT dan 40% 

untuk SDM yang ikut mengelola unit usaha, masalah yang 

selanjutnya adalah kurangnya modal dari pemerintah karena 

sejak tahun 2018 pemerintah belum memberikan modal 

tambahan untuk pengelolaan BUMT. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di Badan Usaha Milik Tiyuh 

(BUMT) Marga Makmur yang terletak di tiyuh Marga 

Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. Sehingga peneliti memilih untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PERAN BADAN 

USAHA MILIK TIYUH (BUMT) DALAM 

PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN 

MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM (Studi Kasus BUMT Marga Makmur Di Tiyuh 

Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. 

 

C. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat kita simpulkan 

bahwa fokus masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat serta mengetahui 

pengoptimalisasian BUMT Marga Makmur dalam 

pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dianalisis 

menurut perspektif ekonomi Islam.  
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D. Rumusan Masalah 

1. Apa faktor pendukung dan penghambat BUMT Marga 

Makmur dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat 

di Tiyuh Marga Kencana? 

2. Bagaimana optimalisasi BUMT Marga Makmur dalam 

pemberdayaan perekonomian masyarakat di Tiyuh Marga 

Kencana? 

3. Bagaimana peran BUMT Marga Makmur dalam 

pemberdayaan perekonomian masyarakat di Tiyuh Marga 

Kencana menurut perspektif ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat 

BUMT Marga Makmur dalam pemberdayaan 

perekonomian masyarakat di Tiyuh Marga Kencana. 

2. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi BUMT Marga 

Makmur dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat 

di Tiyuh Marga Kencana. 

3. Untuk mengetahui bagaimana peran BUMT Marga 

Makmur dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat 

di Tiyuh Marga Kencana menurut perspektif ekonomi 

Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini 

diharapkan dapat membantu para peneliti dan dapat 

dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya serta dapat 

berguna bagi ilmu ekonomi Islam. Selain itu, manfaat 

yang diperoleh juga kita dapat mengetahui tentang peran 

badan usaha milik tiyuh dalam pemberdayaan 

perekonomian masyarakat yang sesuai dengan syariat-

syariat Islam. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah atau akademisi, penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

dan wawasan baru mengenai badan usaha milik tiyuh 

dalam pemberdayaan perekonomian pada suatu 

tiyuh. Selain itu juga penelitian ini dapat 

memberikan pelajaran baru bagi pemerintah yang 

ingin mengembangkan tiyuhnya dengan cara 

mendirikan badan usaha sehingga dapat 

memberdayakan masyarakatnya dan dapat 

membantu perekonomian masyarakat. 

b. Bagi masyarakat, sangat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan masyarakat agar bisa 

menjadi peran yang baik dalam pembentukan BUMT 

dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat 

menurut perspektif ekonomi Islam. 

c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan dapat 

dijadikan acuan bagi siapa pun nantinya yang akan 

membaca skripsi ini. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dijadikan 

landasan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Suharti (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Suharti berjudul 

“Peran Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Mano-Q 

Mandiri Bersama Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Di Desa Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang 

Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat”, penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 

dengan pengumpulan datanya diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk 
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menentukan sampel penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling.18 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah dalam pemberdayaan masyarakat BUMT Mano-

Q telah melakukan beberapa cara yaitu melalui 

pelatihan, penumbuhan skill, dan pengetahuan, sehingga 

masyarakat dapat mengelola potensi desa guna 

meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. 

Persamaan penelitian Suharti (2019) dengan penelitian 

ini adalah variabel Y dari kedua penelitian ini 

pemberdayaan masyarkat dan pemberdayaan petani. 

Perbedaan penelitian Suharti (2019) dengan penelitian 

ini adalah variabel X penelitian Sharti lebih ke upaya 

BUMT, sedangkan penelitian ini variabel X lebih fokus 

ke peran BUMT. 

2. Dwi Susilowati (2020) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Susilowati  

berjudul “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa 

Isorejo Pada BUMDES Sinar Harapan)”, dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan 

data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder. 

Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang subjek penelitiannya adalah 75 orang 

yang terdiri dari ketua BUMDES Sinar Harapan, 

bendahara BUMDES Sinar Harapan, dan 68 orang 

masyarakat Desa Isorejo.19 

                                                           
18 Suharti, “Upaya Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Mano-Q Mandiri 

Bersama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Marga Kencana Kecamatan 

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat” (Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2019),  11. 
19 Dwi Susilowati, “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa 

Isorejo Pada BUMDES Sinar Harapan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2020).  31. 
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Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian ini adalah peran BUMDES Sinar Harapan 

belum bisa memaksimalkan peran dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Desa Isorejo. Sedangkan, 

jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam masyarakat 

Desa Isorejo dikatakan telah terpenuhinya kebutuhan 

dasar yang bersifat fisik dan non fisik. Persamaan 

penelitian Dwi Susilowati (2020) dengan penelitian ini 

adalah variabel X peran BUMT/BUMDES. Perbedaan 

penelitian Dwi Susilowati (2020) dengan penelitian ini 

adalah pemberdayaan perekonomian masyarakat. 

3. Singgih Tri Atmojo (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Singgih Tri Atmojo 

(2015) berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo 

Kabupaten Banyuwangi)”, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan 

informan menggunakan teknik purpose sampling untuk 

informan pokok dan metode snowball sampling untuk 

informan tambahan, setelah data terkumpul kemudian 

dianalisis dan diuji menggunakan teknik triangulasi.20 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah peran BUMDes di Desa Temurejo 

sudah berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, serta dapat memberikan solusi dan masukan 

bagi keperluan atau kebutuhan para pengurus dan 

masyarakat desa Temurejo. Persamaan penelitian 

Singgih Tri Atmojo (2015) dengan penelitian ini adalah 

                                                           
20 Singgih Tri Atmojo, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Desa” (Jember: Digital Repository Universitas Jember, 

2015),  48. 
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peran BUMDes/BUMT. Perbedaan penelitian Singgih 

Tri Atmojo (2015) dengan penelitian ini adalah 

penelitian ini  lebih fokus ke pemberdayaan 

perekonomian masyarakat. 

4. Irkham Abdur Rochim (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Irkham Abdur 

Rochman (2019) yang berjudul “Peran Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan 

Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten 

Kendal)”, penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

peran BUMBES Blimbing Makmur Jaya dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat sudah baik 

pelaksanaannya, namun dalam mengelola BUMDES 

Blimbing Makmur Jaya belum dikelola dengan 

maksimal.21 Persamaan penelitian Irkham Abdur 

Rochman (2019) dengan penelitian ini adalah variabel X 

penelitiannya peran BUMDES/BUMT. Perbedaan 

penelitian Irkham Abdur Rochman (2019) dengan 

penelitian ini adalah fokus penelitian Irkham Abdur 

Rochman (2019) lebih meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, dana anggaran, dan meningkatkan aktif 

akademisi. 

5. Ade Eka Kurniawan (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Eka Kurniawan 

(2016) yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli 

                                                           
21 Irkham Abdur Rochim, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam 

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam” (Jawa Tengah: 

Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).  59. 
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Daerah (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir 

Kabupaten Lingga Tahun 2015)”, penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dimana 

proses pengambilan datanya menggunakan sampling 

purpose dengan informan penelitiannya berjumlah 10 

orang.22 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah peran BUMDES dalam peningkatan pendapatan 

asli desa sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator 

telah mengalami peningkatan. Persamaan penelitian Ade 

Eka Kurniawan (2016) dengan penelitian ini adalah 

variabel X peran BUMDES/BUMT. Perbedaan 

penelitian Ade Eka Kurniawan (2016) dengan penelitian 

ini adalah variabel Y yaitu peningkatan pendapatan asli 

daerah, sedangkan penelitian ini variabel Y-nya 

pemberdayaan perekonomian masyarakat. 

6. Didiet Dwiyantoro (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Didiet Dwiyantoro 

(2019) yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada 

Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi 

Banyuwangi”, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif dengan metode 

pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi.23 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah BUMDes Jaya Lestari Desa Agung 

Jaya mempunyai peran yang cukup strategis dalam 

menggerakkan perekonomian dipedesaan. Persamaan 

penelitian Didiet Dwiyantoro (2019) dengan penelitian 

                                                           
22 Ade Eka Kurniawan, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” Jurnal FISIP 3, no. 1 (2016): 19. 
23 Didiet Dwiyantoro, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi 

Banyuasin” (Sriwijaya: Universitas Sriwijaya, 2019).  45. 
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ini adalah variabel X peran BUMDes/BUMT. Perbedaan 

penelitian Didiet Dwiyantoro (2019) dengan penelitian 

ini adalah pemberdayaan masyarakat, sedangkan 

penelitian ini pemberdayaan perekonomian masyarakat. 

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang menyeluruh 

mengenai kasus tertentu yang hasil dari penelitian ini 

adalah gambaran lengkap dan terorganisir mengenai 

kasus tersebut. Tujuan dari penelitian lapangan ini 

adalah untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, 

lembaga atau masyarakat.24 Mengingat ini adalah 

penelitian lapangan maka untuk mengumpulkan data, 

penulis menggali data yang bersumber dari lokasi 

penelitian tentang BUMT Marga Makmur yang 

terletak di Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang 

Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah 

yang ada sekarang berdasarkan data-data jadi dan ia 

juga menyajikan data, menganalisis, dan 

menginterpretasi data, yang bertujuan untuk 

pemecahan masalah secara sistematis dan faktual 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.25 

Penelitian deskriptif yang penulis maksut adalah 

mengumpulkan data dengan menggambarkan 

                                                           
24 Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: ANDI, 

2017),  5. 
25 Abu Achmadi Chollid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarrta: Bumi 

Aksara, 2016),  44. 
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bagaimana pelaksanaan peran BUMT Marga 

Makmur dalam pemberdayaan perekonomian 

masyarakat di Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan 

Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

2. Sumber Data 

         a. Data Primer 

Data  primer  adalah  data yang  diperoleh atau  

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari 

sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai 

data asli atau data yang baru yang memiliki sifat  

selalu  diperbarui.26  Teknik  yang  dapat  digunakan  

peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain 

observasi, wawancara dan  dokumentasi. Dalam  

penelitian  ini  penulis memperoleh data primer 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada 

Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Marga Makmur 

Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang 

Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang 

telah ada (peneliti sebagai tangan  kedua).27   Data  

sekunder  dapat  diperoleh  dari  berbagai sumber 

seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Dalam 

hal ini, data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian  ini  diperoleh  melalui  data-data  dari  

berbagai  literatur yang erat kaitannya dengan objek 

penelitian. 

 

 

 

 

                                                           
26 Andi Jam’an Enny Radjab, Metodologi Penelitian Bisnis (Makassar: 

Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017),  110. 
27 Ibid., 111. 
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3.  Populasi Dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi  adalah totalitas   dari semua objek atau  

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 

lengkap yang akan diteliti.28 

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

anggota badan usaha milik tiyuh Marga Makmur 

Tiyuh Marga Kencana yang berjumlah 25 anggota. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki  oleh  populasi  tersebut.  Apabila  

populasi  besar,  dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada dipopulasi. Untuk  itu  

sampel  yang  diambil  dari  populasi  harus  betul-

betul representatif (mewakili).29 Karena populasi 

berjumlah kurang dari 100  maka  penulis  mengambil  

seluruh  populasi  sebagai  sampel yaitu 25 anggota 

BUMT Marga Makmur Tiyuh Marga Kencana, 

Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Observasi  merupakan  suatu  proses  yang  

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang 

terpenting adalah proses- proses pengamatan dan 

ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku  

manusia,  proses kerja,  gejala- gejala alam  dan  bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar.30  

                                                           
28 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya 

(Jakarta: Graha Ghalia Indonesia, 2002).  55. 
29 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi, Cet 1 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).  81. 
30 Moh. Pabandu dan Tika, Metode Riset Bisnis (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2006).  203. 
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Observasi dalam penelitian  ini  yakni  penulis  

melakukan  penelitian  di  Tiyuh Marga Kencana, 

Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

b. Wawancara  

Metode wawancara adalah cara yang digunakan 

untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari 

responden.31 Dalam proses ini penulis melakukan 

wawancara yang tidak berstruktur  yaitu  melakukan  

wawancara  yang  bersifat  bebas (berbincang-bincang) 

dengan ketua serta anggota BUMT Marga Makmur di 

Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang 

Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

c. Dokumentasi 

Metode  dokumentasi  merupakan  suatu  cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan 

penting yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 

dan bukan berdasarkan perkiraan.32 Pelaksanaan 

metode dokumentasi ini yaitu dengan mencatat data 

yang ada pada dokumen-dokumen, buku pedoman, dan 

arsip yang terdapat pada BUMT Marga Makmur Tiyuh 

Marga Kencana. Selain itu, diperlukan alat yang berisi 

aspek-aspek yang diteliti sebagai penunjang keabsahan 

data yaitu foto-foto kegiatan yang diteliti. 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul, baik dari lapangan maupun 

pustaka, maka selanjutnya menganalisa data sesuai dengan 

permasalahannya. Menurut Bodgan, analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang 

diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, hasil 

angket dan dokumentasi, dengan menkoordinasikan data 

                                                           
31 Koentdadiningrat, Metode Penelitian Masyarakat (Jakarrta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 1977).  129. 
32 Basrovi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarrta: Rineka Cipta, 2008).  

158. 
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dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa  menyusun  kedalam  pola  dan  

memilih  mana  yang  lebih penting untuk dipelajari 

sehingga dapat ditarik kesimpulan.33 

Adapun penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif, analisis data kualitatif adalah pengujian 

sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagian-

bagiannya, hubungan  antar    kajian,  dan hubungannya 

terhadap keseluruhannya. Artinya semua analisis data 

kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui 

catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan 

pola-pola budaya yang dikaji  oleh  peneliti.34 Dalam  

penelitian  ini  data  yang  terkumpul melalui wawancara 

dan observasi di analisis dengan cara dideskripsikan.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab 

yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari penegasan 

judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika 

pembahasan, dan kerangka teoretik. 

Bab II Landasan Teori 

Bab landasan teori ini terdiri dari beberapa landasan 

teori yang sesuai dengan penelitian dan teori tersebut 

digunakan untuk memperkuat pada skripsi kita.  

 

 

                                                           
33 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014).  87. 
34 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2014).  210. 
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Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

Bab deskripsi objek penelitian ini menjelaskan 

tentang suatu objek penelitian berupa gambaran umum 

tentang objek penelitian dan penyajian data penelitian. 

Bab IV Analisis Penelitian  

Bab analisis penelitian ini membahas tentang hasil 

penelitian yang diperoleh dari data yang sudah kita teliti 

dan memberikan solusi yang sesuai dengan penelitian. 

Bab V Penutup 

Bab penutup menjelaskan tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian kita dan terdapat saran bagi pihak tertentu. 
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J. Kerangka Teoretik  

 

Gambar 2.1 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) 

1. Pengertian Badan Usaha Milik Tiyuh 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2010 menjelaskan bahwa BUMDes adalah suatu usaha yang ada 

di desa dan dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan 

modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa 

dan masyarakat sekitar. Tujuan didirikannya BUMDes yaitu 

untuk mengupayakan pemerintah agar dapat meningkatkan 

kemampuan keuangan pemerintah desa dalam 

menyelenggarakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat 

melalui kegiatan-kegiatan usaha ekonomi pada masyarakat 

pedesaan. BUMDes ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 pada pasal 87-90 yang menyebutkan bahwa 

pendirian BUMDes ini didirikan melalui musyawarah mufakat 

desa yang dikelola dengan semangat gotong royong dan 

kekeluargaan.35 

BUMDes merupakan suatu pilar dalam kegiatan ekonomi di 

pedesaan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial dan 

komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada 

kepentingan masyarakat melali kontribusi dalam menyediakan 

layanan sosial. Sedangkan dalam lembaga komersial BUMDes 

memiliki tujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran 

sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. 36 

                                                           
35 Ratna Azis Prasetyo, “Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro,” 

Jurnal Dialektika 10, no. 1 (2016): 86. 
36 Romi Saputra, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai 

Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Msyarakat Desa 

Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Proinsi Jawa Barat,” Jurnal 

Manajemen Pemerintahan 9, no. 1 (2017): 22. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa dapat dijelaskan bahwa keberadaan BUMDes dapat 

memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat desa. 

BUMDes adalah sebuah lembaga yang dikelola oleh 

masyarakat desa dan pemerintah desa untuk memperkuat 

perekonomian desa. BUMDes juga menjadi salah satu badan 

usaha yang dapat mendorong dalam menghasilkan Pendapatan 

Asli Desa. Hal ini dapat disesuaikan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah 

bahwa BUMDes ini dapat berfungsi sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.37 

2. Tujuan Pendirian BUMDes 

Pendirian BUMDes dimaksudkan agar upaya yang telah 

dilakukan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik, 

sehingga pendirian BUMDes disini memiliki tujuan sebagai 

berikut:38 

a. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh 

pelepasan dengan bunga yang cukup tinggi yang dapat 

merugikan masyarakat. 

b. Dapat meningkatkan peran masyarakat desa dalam 

mengelolasumber daya alam yang ada. 

c. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. 

d. Menciptakan peluang yang cukup besar bagi masyarakat 

desa. 

e. Dapat membuka lapangan pekerjaan. 

f.   Dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa. 

3. Jenis-Jenis Usaha BUMDes 

BUMDes dijadikan sebagai suatu lembaga desa untuk dapat 

mendorong perekonomian desa. BUMDes memiliki berbagai 

jenis usaha untuk dijadikan sebagai usaha-usaha yang dapat 

membantu masyarakat desa, sehingga kehidupan mereka 

                                                           
37 Abdul Rahman Suleman dkk, BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi 

Desa (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).  3. 
38 Ibid., 16. 
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menjadi sejahtera. Berikut jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh 

BUMDes yaitu:39 

a.   Usaha sosial merupakan suatu bentuk usaha sederhana yang 

memiliki sifat layanan umum bagi masyarakat, seperti 

lumbung pangan, listrik desa, dan pengelolaan air minum. 

b. Usaha penyewa adalah suatu bentuk usaha yang 

menyewakan barang yang dapat melayani kebutuhan 

masyarakat desa. Usaha ini memiliki tujuan untuk 

memudahkan masyarakat desa agar mendapatkan berbagai 

kebutuhan, peralatan, serta  perlengkapan lainnya yang 

dibutuhkan. Seperti sewa ruko atau kios, sewa alat 

transportasi, sewa penggiling padi. 

c.   Usaha dagang BUMDes dapat dilaksanakan melalui usaha 

dengan penjualan baik dalam bentuk barang maupun jasa 

yang dibutuhkan masyarakat. Seperti BUMDes mendirikan 

laku pandai atau jasa keuangan agar memudahkan 

masyarakat sekitar dalam melakukan transaksi. 

d. Usaha bersama, BUMDes dijadikan sebagai induk dari unit-

unit usaha desa yang dapat dikembangkan oleh masyarakat 

desa atau BUMDes mendirikan usaha terpadu yang 

melibatkan masyarakat desa, seperti usaha ternak sapi 

dimana masyarakat desa disini berperan untuk dapat bekerja 

sma dengan BUMDes dalam ternak sapi. 

e.   Keuangan (Banking), BUMDes dapat mendirikan sebuah 

lembaga keuangan untuk membantu masyarakat desa dalam 

mengakses finansial dengan sangat mudah. Selain dapat 

mendorong usaha masyarakat desa usaha ini juga dapat 

membantu menghindarkan masyarakat dari usaha para 

rentenir yang selama ini berkeliaran di desa. 

 

 

                                                           
39 Abdul Rahman Suleman dkk, Op Cit., 4. 
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4. Landasan Hukum BUMDes 

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP N0. 73 Tahun 

2005 tentang Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:40 

a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 

ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa 

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” 

b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa: 

Pasal 78 

1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha 

Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 

2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana 

dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Desa berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum. 

Pasal 79 

1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang 

dikelola oleh Pemerintah Desa. 

2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal 

dari: 

a) Pemerintah Desa 

b) Tabungan masyarakat 

                                                           
40 Departemen Pendidikan Nasional, Buku Panduan Pendirian Dan 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya: Pusat Kajian Sistem Pembagian (PKDSP), 2007).  9. 
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c) Bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

d) Pinjaman 

e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi 

hasil 

3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari 

Pemerintah Desa dan masyarakat. 

Pasal 80 

1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. 

Pasal 81 

1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara 

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa diatur dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimna 

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 

a) Bentuk badan hukum 

b) Kepengurusan 

c) Hak dan kewajiban 

d) Permodalan 

e) Bagi hasil usaha atau keuntungan 

f) Kerjasama dengan pihak ketiga 

g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban 
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5. Prinsip Tata Kelola BUMDes 

a. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

1) Pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan menggunakan 

prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, 

akuntable, dan sustainable. Untuk membangun BUMDes 

maka diperlukannya informasi yang akurat dan tepat 

mengenai karakteristik lokal, termasuk ciri sosial budaya 

masyarakat serta peluang pasar dari barang dan jasa yang 

telah dihasilkan. 

2) BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun 

berdasarkan inisiatif masyarakat dan menganut asa yang 

mandiri, yang harus mengutamakan modal yang berasal 

dari pemerintah desa atau masyarakat. Dengan demikian. 

tidak menutup kemungkinan bahwa BUMDes dapat 

memperoleh modal dari pihak luar dan pinjaman sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

3) BUMDes dibentuk dengan tujuan yang jelas yaitu 

memberikan pelayanan kebutuhan bagi masyarakat 

pedesaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta 

mengurangi praktek ijon dan pelepasan uang. 

4) Dalam pengelolaan BUMDes akan melibatkan pihak 

ketiga yang berdampak pada masyarakat desa. Oleh 

sebab itu, pendirian BUMDes yang dijalankan oleh 

masyarakat harus tetap mempertimbangkan potensi desa 

yang mendukung perekonomian masyarakat desa, 

pembayaran pajak, dan masyarakat wajib patuh terhadap 

aturan-aturan desa. 

5) Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan agar: 

a) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta dapat 

membantu mengembangkan usaha pada masyarakat 

desa. 

b) Memberdayakan desa sebagai daerah otonom 

berkenaan dengan usaha-usaha produktif  sebagai 
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upaya untuk mengentaskan masalah kemiskinan, 

pengangguran, serta peningkatan pendapatan asli 

desa. 

c) Meningkatkan kemandirian desa dalam melakukan 

penguatan ekonomi desa.41 

b. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

Berikut ini terdapat enam prinsip pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa yaitu: 

1) Kooperatif, merupakan semua komponen yang terlibat 

dalam BUMDes harus dapat melakukan kerjasama yang 

baik agar dapat mengembangkan kelangsungan hidup. 

2) Partisipatif, komponen yang terlibat dalam prinsip ini 

harus bersedia secara sukarela dalam memberikan 

dukungan yang dapat mendorong kemajuan usaha 

BUMDes. 

3) Emansipatif, dalam prinsip ini semua anggota dianggap 

sama tanpa memandang suku, agama, atau ras. 

4) Transparan, kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap 

kepentingan masyarakat desa harus diketahui oleh 

seluruh lapisan masyarakat dengan terbuka. 

5) Akuntable, semua aktivitas usaha harus 

dipertanggungjawabkan secara administratif atau teknis. 

6) Sustainable, semua usaha harus dikembangkan dan 

dilestarikan oleh masyarakat.42 

6. Persiapan Pendirian BUMDes 

Semua aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan 

pendirian BUMDes adalah sebagai berikut:43 

 

                                                           
41 Ibid., 11. 
42 Ibid., 12. 
43 Ibid., 15. 
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a.   Mendesain struktur organisasi 

BUMDes adalah organisasi atau lembaga yang memerlukan 

suatu struktur organisasi untuk menggambarkan bidang apa 

saja yang harus dicantumkan dalam organisasi tersebut.  

b. Menyusun gambaran pekerjaan 

Penyusunan pekerjaan ini diperlukan agar dapat 

memperjelas peran masing-masing anggota. Dengan 

demikian, tugas, wewenang, dan tanggungjawab tidak akan 

tertukar dengan anggota lainnya. 

c.  Menetapkan sistem koordinasi 

Koordinasi merupakan aktivitas untuk menyatukan tujuan 

yang bersifat khusus ke  dalam tujuan yang umum. Dengan 

demikian, akan memudahkan untuk beerjasama antar unit. 

d. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga 

Kerjasama dengan pihak ketiga dapat diatur dengan Dewan 

Komisaris BUMDes. 

e.  Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes 

Agar anggota dan pihak yang berkepentingan dapat 

memahami aturan kerja dalam organisasi, maka diperlukan 

untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan sebagai 

bahan rujukan pengelola yang sesuai dengan prinsip tata 

kelola BUMDes. 

f.   Menyusun desain sistem informasi 

BUMDes merupakan suatu lembaga ekonomi yang bersifat 

terbuka. Untuk itu diperlukannya suatu penyusunan desain 

sistem informasi agar kinerja BUMDes dan aktivitas lainnya 

memiliki hubungan dengan masyarakat umum.  Sehingga 

BUMDes dapat memperoleh dukungan yang banyak dari 

masyarakat. 
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g. Menyususn rencana usaha 

Penyususnan rencana usaha ini sangatlah penting untuk 

dibuat. Agar para pengelola BUMDes dapat menghasilkan 

pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Penyusunan rencana 

ini dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. 

h. Menyususn sistem administrasi dan pembukuan 

Administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat yang 

menggambarkan tentang usaha-usaha yang telah dijalankan 

oleh BUMDes. Sistem ini merupakan suatu sistem 

pendokumentasian secara tertulis yang menganai kegiatan 

BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan.  

i.   Melakukan proses rekuitmen 

Untuk menetapkan anggota-anggota yang akan menjadi 

pengelola BUMDes maka dapat dilakukan secara 

musyawarah. Pemilihan ini harus didasarkan pada kriteria 

agar pemegang jabatan di BUMDes dapat mengemban 

tugas-tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, syarat bagi 

pemegang jabatan harus ditentukan oleh Dewan Komisaris 

BUMDes. 

j.   Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan 

Pemberian imbalan pada pengelolan BUMDes dapat 

dilakukan dengan cara seperti pemberian gaji yang berarti 

pengelola BUMDes menerima sejumlah uang setiap 

bulannya. Sedangkan pengupahan didasarkan pada kerjaan 

yang bersifat borongan. Pemberian upah tergantung pada 

banyak sedikitnya beban pekerjaan yang diterima. 

7. Stake Holder BUMDes 

a. Peran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa 

1) Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa bertindak 

sebagai fasilitator terhadap upaya BUMDes dalam 

mencapai tujuannya. 
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2) Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa bertindak 

sebagai pemberi informasi kepada BUMDes untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

3) Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa bertindak 

sebagai evaluator kinerja BUMDes. 

b. Peran Dewan Komisaris 

1) Sebagai pengawas, pengkoordinir, serta penasehat 

operasional BUMDes. 

2) Sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam 

BUMDes. 

3) Sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang 

dapat dimanfaatkan BUMDes. 

4) Sebagai dessiminator yang membagikan informasi 

penting untuk memajukan BUMDes. 

5) Sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan 

pihak ketiga. 

6) Sebagai pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan 

penyusun rencana usaha BUMDes. 

7) Sebagai penyusun standar kinerja BUMDes. 

c. Peran Bagian Keuangan 

1) Sebagai juru buku untuk melakukan 

pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan 

oleh unit usaha BUMDes. 

2) Sebagai penghimpun dan menyalurkan dana BUMDes 

sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit 

usaha. 

3) Sebagai penyusun laporan keuangan harian, bulanan, dan 

tahunan BUMDes. 

4) Sebagai juru bayar kepada semua orang yang terlibat 

dalam melaksanakan aktivitas BUMDes. 
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5) Bagian keuangan bertanggungjawab kepada Dewan 

Komisaris. 

d. Peran Manajer BUMDes 

1) Sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah 

wewenangnya. 

2) Sebagai pengendali unit kerja yang di bawah 

wewenangnya. 

3) Sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada 

di bawah wewenangnya. 

4) Sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

5) Sebagai enterpreneur yaitu penggagas ide kreatif yang 

dapat memberikan keuntungan kepada BUMDes. 

6) Sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya 

yang dimiliki BUMDes. 

7) Sebagai tokoh daam melakukan tugas-tugas seremonial 

seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, serta 

mewakili BUMDes dalam acara-acara penting. 

8) Manajer BUMDes bertanggungjawab kepada Dewan 

Komisaris. 

e. Peran Sekretaris 

1) Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya 

sehari-hari. 

2) Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang 

harus didokumentasikan. 

3) Menyusun laporan kinerja unit usaha. 

4) Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan 

aktivitas unit usaha BUMDes. 

5) Menyediakan laporan-laporan penting yang harus 

diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
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6) Bertanggungjawab kepada Manajer Unit. 

f. Peran Bendahara 

1) Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan oleh unit 

usaha BUMDes. 

2) Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi 

unit usaha BUMDes. 

3) Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar unit 

usaha BUMDes. 

4) Bertanggungjawab kepada Manajer Unit. 

g. Peran Karyawan 

1) Melaksanakan tugas harian yang berhubungan langsung 

dengan konsumen. 

2) Membantu Manajer Unit dalam melayani konsumen. 

3) Membantu manajer unit dalam melakukan pengecekan 

barang-barang dagangan. 

4) Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.44 

 

B. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan berasal dari kata daya atau power yang 

berarti kuat dan tenaga. Pemberdayaan merupakan suatu upaya 

yang dilakukan oleh beberapa kelompok atau komunitas untuk 

memperkuat agar suatu kelompok masyarakat dapat lebih 

berdaya dan sejahtera. Pemberdayaan juga bisa dikatakan 

sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan kemampuan atau 

potensi yang ada dalam diri masyarakat sehingga dapat 

                                                           
44 Ibid., 19. 
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terbentuknya jati diri secara maksimal untuk meningkatkan 

harkat dan martabat.45 

Menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996) 

menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses 

penguatan individu atau masyarakat agar mereka berdaya. 

Dengan ini mereka didorong agar memiliki kemampuan dalam 

menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan dapat dikatakan 

sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan 

merupakan sebuah rangkaian aktivitas untuk memperkuat 

kelompok masyarakat lemah. Sedangkan sebagai tujuan, 

pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan suatu perubahan 

sosial yaitu dengan membuat masyarakat menjadi berkecukupan 

dan dapat berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.46 

Pemberdayaan merupakan sebuah strategi untuk melakukan 

pembangunan berdasarkan azas kerakyatan. Dalam hal ini 

semua upaya dilakukan untuk memenuhi keperluan hidup 

masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan ini diarahkan 

melalui partisipasi masyarkat yang didampingi oleh pemerintah 

untuk membantu manambah ilmu pengetahuan pada kelompok 

masyarakat.47 

Menurut Arbi Sanit (1998) pemberdayaan adalah upaya 

untuk mentransformasikan semua potensi masyarakat agar 

dapat menjadi kekuatan, untuk melindungi dan 

memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan mereka dalam 

aspek kehidupan.  Dalam hal ini, penguatan ekonomi dipandang 

sebagai langkah awal untuk memberdayakan masyarakat. 

Pengembangan ekonomi dapat berguna bagi kemandirian 

                                                           
45 Narni Farmayanti Siti Amanah, Pemberdayaan Sosil Petani-Nelayan, 

Keunikan Agroekosistem, Dan Daya Saing (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2014),  2. 
46 Saifuddin Yunus dkk, Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (Aceh: 

Bandar Publishing, 2017).  3. 
47 Ibid., 3. 
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masyarakat dan penguatan msyarakat ketika mereka berhadapan 

langsung dengan dunia.48 

Menurut Basyid, pemberdayaan masyarakat tidak hanya 

dilakukan dengan pendekatan teknis saja tetapi melalui 

pendekatan sosial budaya juga. Untuk mendukung proses 

perubahan pada masyarakat peran pemerintah yang dapat 

dilakukan adalah: menyediakan sarana prasarana secara fisik 

agar dapat membantu pemenuhan publik untuk mendukung 

sektor pertanian dan lingkup usaha, fasilitasi percepatan 

pembanguanan di daerah pedesaan, fasilitasi pembentukan 

iklim yang cukup kondusif bagi perkembangan usaha 

masyarakat desa, penerapan berbagai pola pemberdayaan 

masyarakat petani.49 

Istilah pemberdayaan masyarakat diartikan dari terjemahan 

empowerment yang telah digunakan sejak adanya Program 

Inpres No. 5/1993 yang kemudian dikenal sebagai Inpres Desa 

Tertinggal (IDT). Sejak saat itulah istilah pemberdayaan dan 

pengentasan kemiskinan merupakan bentuk yang selalu menjadi 

topik dan kata kunci dari upaya pembangunan. Menurut 

definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk 

memberikan daya (empowerment) atau penguatan 

(strenghening) kepada masyarakat (Mas’oed 1990). Istilah 

pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai bentuk untuk 

memnuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok 

dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk 

melakukan pilihan. Menurut World Bank (2001) mengartikan 

bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan 

kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat 

(miskin) untuk mampu dan berani dalam menyuarakan 

pendapat, ide, atau gagasannya.50 

                                                           
48 Ibid., 4. 
49 Ibid., 4. 
50 Hartati Kanty Astuti Sri Handini, Sukesi, Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir (Surabaya: Scopindo Media 

Pustaka, 2019).  8. 
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Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses 

pengembangan yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih 

berinisiatif untuk memulai sebuah proses dalam memperbaiki 

kehidupan dan kondisinya. Pemberdayaan masyarakat dapat 

terjadi apabila masyarakat tersebut mampu berpartisipasi dalam 

suatu proses yang mampu membuat mereka lebih berdaya. Jadi, 

dapat dikatakan pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu 

upaya untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam hidup. 

Kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya 

ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan saja, 

tetapi dilakukan juga oleh pihak yang diberdayakan untuk 

mengubah kondisinya agar menjadi lebih baik.51 

Pemberdayaan memiliki banyak makna yang baik yaitu 

penguatan, kekuasaan, dan kemampuan. Menurut Indrasari 

Tjandraningsih bahwa pemberdayaan menekankan pada proses 

keberdayaan dari usaha sendiri ataupun kelompok untuk 

mencapai suatu tujuan yang akan diraih dan tidak tergantung 

pada yang memberdayakan. Pemberdayaan berkenaan dengan 

kebebasan dalam memilih tindakan untuk membentuk hidup 

seseorang. Pemberdayaan didefinisikan sebagai rangkaian 

pengembangan kompetisi baik individu, kelompok, atau 

masyarakat dalam membuat suatu pilihan berdasarkan 

kebutuhan dan permasalahan masing-masing. Sehingga 

muncullah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 52 

Menurut Chamber, pemberdayaan masyarakat adalah konsep 

pembangunan ekonomi yang merangkum suatu nilai-nilai 

masyarakat untuk membangun sebuah paradigma baru dalam 

pembangunan yang bersifat people contered, participatory, 

empowerment and sustainable. Chamber menjelaskan bahwa 

konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat 

tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar (basic need) 

                                                           
51 Ruth Roselin E. Naingolan Dedeh Maryani, Pemberdayaan Masyarakat 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).  8. 
52 Mangku Purnomo Setiyo Yuli Handono, Kliwon Hidayat, Pemberdayaan 

Masyarakat Pertanian (Malang: UB Press, 2020).  14. 
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masyarakat saja, tetapi dijadikan sebagai upaya untuk mencari 

alternative pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam hal ini upaya 

untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dalam tiga 

aspek yaitu:53 

a. Enabling adalah menciptakan suasana yang dapat 

memungkinkan potensi masyarakat menjadi berkembang. 

Artinya setiap orang mempunyai potensi yang bisa 

dikembangkan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk 

membangun daya yang mampu mendorong dan memotivasi 

masyarakat akan kesadaran suatu potensi yang dimiliki oleh 

masyarakat lalu dapat mengembangkannya. 

b. Empowering yaitu memperkuat potensi yang telah dimiliki 

oleh masyarakat melalui langkah nyata mengenai 

penyediaan peluang yang akan membuat masyarakat lebih 

berdaya. Hal yang paling mendasar dalam empowering ini 

adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup, pendidikan, 

kesehatan serta sumber kemajuan ekonomi modal, 

pembangunan sarana prasarana (listrik, jalan, jembatan, 

layanan kesehatan, sekolah, irigasi) yang dapat dijangkau 

oleh lapisan masyarakat kebawah. 

c. Protecting yaitu suatu hal yang dapat melindungi 

kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

yang menyangkut masyarakatnya merupakan unsur penting. 

Oleh karena itu, pemihakan dan perlindungan pada 

masyarakat yang lemah sifatnya cukup mendasar bagi 

konsep pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat Chamber diatas, maka pemberdayaan 

tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang tidak memiliki 

daya, tetapi dapat diberikan juga kepada masyarakat yang 

                                                           
53 Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat,” Jurnal Ilmiah CIVIS 

1,no. 2 (2011): 88, https://doi.org/https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/juli.591.  
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memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai 

kemandirian. Oleh karena itu, daya dan potensi masyarakat 

harus digali dan dikembangkan. Pemberdayaan ini dilakukan 

dengan cara mendorong dan memotivasi masyarakat untuk 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, 

kemudian berupaya untuk mengembangkannya.54 

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Mardikanto (2015), tujuan pemberdayaan 

masyarakat adalah suatu keadaan yang ingin dicapai menuju 

perubuhan sosial masyarakat yang lebih baik dan berdaya, serta 

pengetahuan dan juga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik dari segi sosial maupun ekonominya. Tujuan 

pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi sembilan yaitu: 

a. Perbaikan Pendidikan (Better Eduction) 

Sebuah pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu 

bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan 

yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas 

pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan 

menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator 

dan penerima manfaat. Perbaikan pendidikan non formal 

dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan 

semangat dan rasa keinginan untuk terus belajar tanpa 

melihat batas waktu dan umur. 

b. Perbaikan Aksesibilitas (Better Accessibility) 

Seiring dengan berkembangnya semangat belajar 

diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, terutama 

aksesibilitas terhadap sumber informasi/inovasi, sumber 

pembiayaan/keuangan, penyedia produk, serta peralatan dan 

lembaga pemasaran. 

 

                                                           
54 Dinar Wahyuni, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan 

Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul,” Jurnal Masalah-Masalah 
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c. Perbaikan Tindakan (Better Action) 

Melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas 

yang lebih baik, diharapkan akan menghasilkan tindakan-

tindakan yang lebih baik. 

d. Perbaikan Kelembagaan (Better Institution) 

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, 

diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, 

terutama pengembangan pada jejaring kemitraan usaha, 

sehingga dapat menciptakan posisi tawar (bargaining 

position) yang kuat pada masyarakat. 

e. Perbaikan Usaha (Better Business) 

Dengan adanya perbaikan bisnis diharapkan mampu 

memberikan kepuasan bagi seluruh anggota lembaga dan 

mampu memberikan manfaat yang luas kepada seluruh 

masyarakat yang ada. Hal ini juga diharapkan mampu 

mengembangkan lembaga tersebut, sehingga semua 

kebutuhan yang dibutuhkan mampu terpenuhi. 

f. Perbaikan Pendapatan (Better Income) 

Perbaikan bisnis diharapkan mampu meningkatkan 

pendapatan dari seluruh anggota lembaga. Perbaikan bisnis 

yang telah dilakukan diharapkan dapat memperbaiki 

pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan 

keluarga dan masyarakat. 

g. Perbaikan Lingkungan (Better Environment) 

Perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan 

(fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali 

disebabkan oleh faktor kemiskinan dan terbatasnya 

pendapatan. 

h. Perbaikan Kehidupan (Better Living) 

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai 

indikator diantaranya tingkat kesehatan, pendidikan, dan 

pendapatan. Dengan adanya pendapatan yang baik, 
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diharapkan keadaan lingkungan juga membaik. Jadi, 

pendapatan dan lingkungan yang baik diharapkan juga dapat 

memperbaiki tingkat kehidupan pada masyarakat. 

i. Perbaikan Masyarakat (Better Community) 

Apabila setiap keluarga memiliki kehidupan yang baik, 

maka akan terbentuknya sebuah kehidupan masyarakat yang 

baik juga. Kehidupan yang baik pasti didukung oleh 

lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, sehingga 

diharapkan akan terbentuknya kehidupan masyarakat yang 

lebih baik.55  

3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

diperlukan suatu prinsip-prinsip untuk mencapai kesuksesan 

program pemberdayaan masyarakat. Berikut prinsip dalam 

pemberdayaan masyarakat yaitu:56 

a. Prinsip Kesetaraan  

Prinsip kesetaraan ini merupakan prinsip paling utama 

yang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan 

masyarakat yaitu adanya kesetaraan dan kesejajaran 

kedudukan antara masyarakat dan lembaga. Dinamika yang 

dibangun dalam prinsip kesetaraan ini adalah hubungan 

ksesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai 

pengetahuan, pengalaman, serta keahlian. Pada akhirnya 

individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan harus 

mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi 

dirinya dan keluarga. 

b. Prinsip Partisipasi 

Dalam prinsip partisipasi masyarakat harus terlibat 

langsung dalam kegiatan pemberdayaan agar mendapatkan 

arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu 

                                                           
55 Alexander Phuk Tijen, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan 

Tanggung Jawab Sosial Perubahan (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).  17. 
56 Ruth Roselin E. Naingolan Dedeh Maryani, Op. Cit., 11. 
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memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sendiri 

sesuai dengan potensi yang ada pada setiap individu. 

c. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian 

Prinsip keswadayaan merupakan prinsip yang lebih 

menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat 

daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang 

orang miskin sebagai objeknya, melainkan sebagai subjek 

yang memiliki kemampuan sedikit. Dalam hal ini mereka 

mempunyai kemampuan untuk mengetahui kendala-kendala 

dalam usahanya serta memiliki norma  yang sifatnya 

kemasyarakatan. Dengan demikian, masyarakat yang terlibat 

dalam kegiatan pemberdayaan mampu mengembangkan 

potensi yang ada pada dirinya sehingga mereka mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. 

d. Prinsip Berkelanjutan 

Dalam program pemberdayaan perlunya rancangan agar 

prgram ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Artinya 

program kegiatan pemberdayaan ini dirancang dengan 

sedemikian rupa agar secara bertahap program ini mampu 

memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman, serta 

keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam 

program kegiatan ini. Kemudian, setiap individu mampu 

mengebangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas 

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. 

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan Masyarakat memiliki tujuh tahapan atau 

langkah yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Soekanto (1987:63) yaitu:57 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan terdapat dua tahap yang harus 

dikerjakan yaitu penyiapan petugas tenaga pemberdayaan 

                                                           
57 Ibid., 13. 
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masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker, dan 

penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara 

nondirektif. Penyiapan tugas atau tenaga pemberdayaan 

masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau 

kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik. 

b. Tahap Pengkajian (Assessment) 

Tahap pengkajian merupakan tahap yang dilakukan 

secara individual melalui kelompok-kelompok dalam 

masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha 

mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan 

sumber daya yang dimiliki. dengan demikian, program yang 

dilakukan tidak akan salah sasaran. Sebagaimana tahap 

persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting agar 

efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

dapat terwujud. 

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan 

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan secara 

partisipasi mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir 

tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara 

mengatasinya. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat 

memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang 

dapat dilakukan, sehingga alternatif program yang dipilih 

dapat menunjukkan program yang paling efektif dan efisien 

untuk mencapa pemberdayaan masyarakat. 

d. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi 

Pada tahap ini akan membantu masing-masing kelompok 

untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan 

apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada. Dalam hal ini seorang petugas 

membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam 

bentuk tertulis terutamaterdapat kaitannya dengan 

pembuatan proposal terhadap penyandang dana. Dengan 

demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan 

sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan. 
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e. Tahap Implementasi Program atau Kegiatan 

Upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 

peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga 

keberlangsungan program yang telah dikembangkan. 

Kerjasama antarpetugas dan masyarakat sangatlah penting 

dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah 

direncanakan dengan baik dapat melenceng. Pada tahap ini 

seluruh masyarakat diharapkan dapat memahami secara jelas 

maksud, tujuan, serta sasarannya, sehingga dalam 

implementasinya tidak akan menghadapi kendala. 

f. Tahap Evaluasi 

Evaluasi adalah proses pengawasan dari warga dan 

petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang 

berjalan. Dengan keterlibatan masyarakat diharapkan dalam 

jangka waktu pendek dapat terbentuk suatu sistem 

komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka 

panang dapat membangun komunikasi masyarakat yang 

lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Pada tahap evaluasi diharapkan dapat diketahui secara jelas 

keberhasilan program ini, sehingga diketahui kendala-

kendala pada periode berikutnya dapat diantisipasi untuk 

memecahkan masalah. 

g. Tahap Terminasi 

Tahap terminasi merupakan tahap tahap pemutusan 

hubungan secara fomal dengan komunitas sasaran. Dalam 

tahap ini diharapkan masyarakat yang diberdayakan telah 

mampu mengatur dirinya untuk dapat hidup lebih baik 

dengan mengubah situasi kondisi yang sebelumnya kurang 

layak bagi dirinya dan keluarganya. 

5. Indikator Pemberdayaan Masyarakat 

Untuk mengetahui tujuan dari pemberdayaan secara 

operasional, maka diperlukannya sebuah indikator keberdayaan 

yang dapat menunjukkan bahwa seseorang tersebut berdaya 
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atau tidak. Sehingga pada saat program pemberdayaan 

dilakukan, maka upaya dapat diberikan pada aspek-aspek dari 

sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan. 

Menurut UNICEF mengajukan bahwa terdapat lima dimensi 

sebagai tolok ukur keberhasilan pada pemberdayaan 

masyarakat, lima dimensi tersebut yaitu: kesejahteraan, akses, 

kesadaran kritis, dinamis, partisipasi, dan kontrol. Kelima 

dimensi tersebut merupakan sebuah kategori analisis yang 

bersifat dinamis, serta satu sama lain saling berhubungan secara 

sinergi, saling menguatkan, dan melengkapi. Berikut 

merupakan uraian tentang lima dimensi indikator  keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat yaitu: 

a. Kesejahteraan 

Dimensi ini menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan 

pada masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan 

dasar seperti sandang, pangan, papan, pendapatan, 

pendidikan, serta kesehatan. 

b. Akses 

Pada dimensi akses ini menyangkut tentang kesetaraan 

dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang 

dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses 

merupakan sebuah penghalang akan terjadinya peningkatan 

kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan 

oleh tiak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya 

yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas atas 

dibanding mereka yang berada di kelas bawah. 

c. Kesadaran Kritis 

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

bukanlah suatu tatanan alamiah yang berlangsung secara 

demikian, melainkan ini adalah kehendak Tuhan Yang Maha 

Esa yang bersifak struktural sebagai akibat dari adanya 

deskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat 
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pada tingkat ini dapat berupa kesadaran masyarakat terhadap 

kesenjangan sosial yang harus diubah. 

d. Partisipasi 

Dalam tingkat partisipasi masyarakat terlibat dalam 

berbagai lembaga yang ada didalamnya. Artinya, masyarakat 

ikut andil dalam proses pengambilan keputusan sehingga 

kepentingan mereka tidak akan terabaikan. 

e. Kontrol 

Keberdayaan dalam konteks ini masyarakat ikut 

memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinga, 

dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat 

dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya orng yang 

berkuasa saja yang menikmati sumber daya melainkan 

seluruh lapisan masyarakat. 

1) Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur 

keberhasilan pemberdayaan masyarakat mencakup hal-

hal sebagai berikut: 

2) Berkurangnya jumlah penduduk miskin. 

3) Berkembangnya usaha peningkatan pendatan yang 

dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan 

sumber daya yang tersedia. 

4) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya 

peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di 

lingkungannya. 

5) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai 

dengan berkembangnya usaha produktif, semakin kuat 

permodalan kelompok, sistem administrasi semakin rapi, 

serta luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain 

di dalam masyarakat. 

6) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan 

pendapatan yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan 
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keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan 

pokok dan kebutuhan dasar.58 

6. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya 

untuk mewujudkan cita-cita Islam yang berupa masyarakat 

yang saling peduli antar satu dengan yang lainnya. Dalam Al-

Qur’an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang prinsip-

prinsip pemberdayaan masyarakat. Menurut perspektif Al-

Qur’an terdapat langkah yang dapat dilakukan dalam membantu 

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yaitu: 

pertama, pengembangan diri yang berkesinambungan artinya 

masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan 

masyarakat harus mampu mengembangkan diri mereka dan 

bekerja untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka, kedua, 

melaksanakan pembinaan kepada masyarakat di mana skill dan 

keterampilan merupakan salah satu faktor yang menjadi 

penggerak ekonomi masyarakat, ketiga, melaksanakan dan 

mendorong kegiatan zakat dan infak untuk dapat membantu 

mengangkat derajat masyarakat yang masih kurang di bawah 

kita, keempat, menjauhi perilaku ekonomi yang dilarang oleh 

agama Islam agar tidak merugikan masyarakat.59 

Islam memandang bahwa masyarakat sebagai sebuah sistem 

yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. 

Setiap individu memiliki hubungan yang sangat penting untuk 

saling mendukung satu sama lain untuk mendapatkan 

keuntungan. Dalam masalah pendapatan ekonomi ini 

merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk 

memupuk rasa kerukunan dan silaturahmi antar sesama umat 

muslim. Konsep pemberdayaan masyarakat telah diterapkan 

oleh Rasulullah SAW. dengan memberikan contoh tentang 

prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di  tengah-tengah 

                                                           
58 Johny Urbanus Lesnussa, “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri 

Halong Baguala Ambon,” Jurnal Sosio Sains 5, no. 2 (2019): 99. 
59 Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal Ilmu Dakwah 39, no. 1 (2019): 43. 
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masyarakat. Sikap toleransi yang sudah diterapkan sejak 

pemerintahan Rasulullah SAW. membuat semua warga 

memiliki sifat selalu menghargai etos kerja, saling tolong-

menolong (ta’awun) dan melaksanakan ajaran-ajaran agama.60 

 Berikut prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh 

Rasulullah SAW. yaitu: 

a. Prinsip Keadilan 

Dalam Al-Qur’an kata keadilan disebutkan pada urutan 

ketiga terbanyak setelah kata Allah dan ‘Ilm. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai dasar ini sangat dimuliakan dalam 

Islam. Kata adil berasal dari bahasa Arab yaitu ‘adl yang 

berarti sama. Menuru KBBI, adil berarti sama berat, tidak 

berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar. 

Dengan demikian dapat dikatakan adil apabila tidak 

memberatkan sebelah atau tidak berpihak pada salah satu. 

Dalam ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran 

yang sangat menentukan untuk mencapai falah 

(kemenangan, keberuntungan). Menurut terminologi fikih, 

adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 

memberikan sesuatu hanya pada yang berhak saja serta 

memperlakukan sesuatu pada posisinya.61 

 

نزَ 
َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوأ

َ
اَن ِِلَُقوَم ِكَتََٰب َوٱلِۡميَ ُهُم ٱلۡ ا َمعَ ۡلَ لََقۡد أ

نَزۡلَا ٱۡۡلَِديَد فِيهِ 
َ
ٞس بَ ٱلّاُس بِٱۡلقِۡسِطِۖ َوأ

ۡ
َنَٰفُِع لِلّناِس يٞد َومَ  َشدِ أ

هُۥ َورُُسلَُهۥ بِٱلۡ   ٢٥   قَوِيٌّ َعزِيزٞ ّن ٱلّلَ إِ ِب  َغيۡ َوِِلَۡعلََم ٱلّلُ َمن يَنُُصُ

 

                                                           
60 Adib Susilo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam,” Jurnal 

Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2016): 201. 
61 Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif 

Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan,” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1, 

no. 1 (2015): 77. 
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Artinya:”Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul 

Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah 

Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca 

(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, 

dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan 

yang hebat dan bebagai manfaat bagi manusia, (supaya 

mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah 

mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan Rasul-

rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya 

Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”  (Q.S. Al-Hadid [57]: 

25) 

Pada ayat di atas dapat diketahui bahwa masyarakat 

muslim sesungguhnya masyarakat yang telah memberikan 

keadilan secara mutlak bagi seluruh umat manusia, mereka 

menjaga martabat dan dalam mendistribusikan kekayaan 

secara adil, memberikan kesempatan bagi mereka untuk 

bekerja sesuai dengan kemampuannya, serta usahanya tidak 

bertabrakan dengan kekuasaan orang lain yang dapat 

mencuri hasilnya. 

Keadilan sosial dalam masyarakat muslim berlaku ntuk 

semua kaum dengan berbagai ras, agama, bahasa, dan warna 

kulit. Ketika keadilan dapat diterapkan oleh setiap 

masyarakat muslim yang tinggal di dunia, maka masyarakat 

tidak akan lagi takut untuk tidak berdaya dan tertindas oleh 

pihak-pihak yang lebih beruntung.62 

b. Prinsip Ukhuwwah 

Dalam bahasa Arab, ukhuwwah berarti persaudaraan. 

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap umat muslim saling 

bersaudara, meskipun tidak adanya hubungan darah diantara 

mereka. Rasa persaudaraan ini akan menjamin adanya 

sebuah rasa empati dan mendekatkan silaturahmi di dalam 

masyarakat.63 Prinsip ukhuwwah telah dijelaskan 

berdasarkan firman Allah SWT. pada (Q.S. Al-Hujurat 

[49]:10) 

                                                           
62 Adib Susilo, Op Cit., 202. 
63 Ulfi Putra Sany, Op. Cit., 35. 
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ْ َبۡۡيَ  ۡصلُِحوا
َ
 إِّنَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ فَأ

َ
ْ ٱلّلَ ُكۡمۚ وَ َخَويۡ  أ َعّلُكۡم لَ ٱّتُقوا

 ١٠تُرََۡحُوَن  
 

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya 

bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) 

antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat” 

Dalam ayat dijelaskan bahwa Rasulullah 

mengumpamakan umat muslim sebagai sebuah bangunan 

yang saling menguatkan antara satu sama lain. Beliau pernah 

berpesan bahwa umat muslim hendaklah bersikap saling 

mencintai, mengasihi, dan menyayangi terhadap sesama. 

Dalam konteks pemberdayaan, ukhuwwah merupakan motif 

yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. 

Rasulullah memiliki visi bahwa masyarakat muslim harus 

memiliki sifat saling menolong dan saling menanggung 

kesulitan secara bersama-sama. Islam mendorong umatnya 

untuk membantu meringankan beban saudaranya yang 

sedang kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW. “Barang 

siapa yang melapangkan kesulitan dunia dari seorang 

mukmin, maka Allah akan melapangkan dariya satu 

kesulitan di hari akhir”.64 

c. Prinsip Ta’awun 

Prinsip ta’awun atau tolong menolong merupakan prinsip 

yang paling utama dalam melaksanakan pemberdayaan 

masyarakat, karena dalam program pemberdayaan 

masyarakat membutuhkan bantuan dan bimbingan dari 

sesama manusia. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari 

rasa kepedulian dan niat untuk menolong masyarakat yang 

membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang 

telah diterapkan oleh umat muslim yang tumbuh dari ikatan 

ukhuwaah. Prinsip ta’awun dapat diartikan sebagai sebuah 

                                                           
64 Ibid., 35. 



51 

 

 

senergi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan demi 

mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayan 

masyarakat merupakan sebuah proses dimana masyarakat 

saling berkolaborasi untuk mewujudkan dan mencapai 

tujuan bersama.65 Hal ini sesuai dngan firman Allah SWT 

yang terdapat dalam Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32 yang 

berbunyi: 

ُهۡم َيۡقِسُموَن رََۡحََت َرب َِكۚ ََنُۡن قََسۡمنَ 
َ
يَوَٰةِ َشَتُهۡم ِِف ٱۡلَۡ م ّمعِيۡيَنهُ ا بَ أ

ۚ َوَرَفۡعَنا َبۡعَضُهۡم فَۡوَق َبۡعٖض َدرَ  ۡنَيا َ َجَٰ ٱدلُّ ِ ا  َبۡعُضُهم َبۡعٗض ّتِخذَ ٖت ِل 
ِّما ََيۡمَ  ه َورََۡحَُت َرب َِك َخّۡيٞ م  ا  ُعونَ ُسۡخرِي ٗ

 

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat 

Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 

penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami 

telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhnmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-

Zukhruf [43]: 32) 

Ayat di atas menjelaskan tentang rasa tolong menolong 

antar sesama umat muslim yang terdapat di bumi, dimana 

kita sebagai makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri dan 

memerlukan bantuan dari orang lain. Tujuan utama dari 

prinsip tolong menolong ini adalah untuk mencapai sebuah 

kesejahteraan dalam kehidupan. 

d. Prinsip Persamaan 

Islam telah menjelaskan tentang persamaan derajat antar 

umat manusia sejak abad 14 yang lalu yang telah dijelaskan 

dalam Q.S. Al-Hujurat [49]13:66 

 

                                                           
65 Ibid., 35. 
66 Ibid., 36. 
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ِن َذكَ  َها ٱلّاُس إِنّا َخلَۡقَنَُٰكم م  يُّ
َ
أ نوَ رٖ َيَٰٓ

ُ
ۡلَنَُٰكۡم ََثَٰ وََجعَ أ

ۡكرَ ُشُعوٗبا وَ 
َ
ْۚ إِّن أ َُٰكۡمۚ نَد ٱلّلِ ۡم عِ َمكُ َقَبآئَِل ِِلََعاَرفُٓوا ۡتَقى

َ
ّن إِ  أ

 ١٣ٱلّلَ َعلِيٌم َخبِّيٞ  
Artinya: “ Wahai manusia Sungguh, Kami telah 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, 

kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya 

yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang 

yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui. 

Mahateliti.” Q.S. Al-Hujurat [49]:(13) 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang persamaan derajat antar 

umat manusia dan kemuliaan, yang ada disisi Allah hanyalah 

iman dan taqwa. Ayat ini juga menekankan bahwa 

perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber 

perpecahan, akan tetapi menjadi wasilah untuk tolong 

menolong dan saling membantu. 

 

C. Ekonomi 

1. Pengertian Ekonomi Secara Umum 

Kata ekonomi pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli 

filsafat Yunani yaitu Xenophone, ekonomi berasal dari kata 

oikos dan nomos, oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti 

aturan, hukum, atau peraturan. Jadi ekonomi adalah pengaturan 

rumah tangga. Secara sederhana ekonomi dapat diartikan 

sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara mengelola 

rumah tangga. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang 

rumah tangga atau masyarakat untuk mengelola sumber daya 

yang mereka miliki adalah pengertian dari ilmu ekonomi.67 

                                                           
67 Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan, Pengantar Ekonomi: Teori Dan 

Aplikasinya (t.tp: CV. Nur Lina, 2018),  1. 
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Menurut Prof. Dr. J.L Mey JR ilmu ekonomi adalah sebuah 

ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang usaha manusia ke 

arah kemakmuran. Sedangkan menurut Adam Smith ilmu 

ekonomi merupakan ilmu yang telah mempelajari tingkah laku 

manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya 

yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ilmu 

ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari 

tentang masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan.68 

Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang segala aktivitas 

yang menyangkut produksi dan transaksi di antara banyak 

orang. Ilmu ekonomi menganalisis setiap gerakan dn perubahan 

yang terjadi dalam keseluruhan kegiatan ekonomi seprti harga, 

output, kecenderungan, dan pengangguran. Ilmu ekonomi dapat 

dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan 

kebijakan-kebijakan ekonominya.69 

Ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu pilihan yang 

mempelajari tentang bagaimana orang memilih untuk 

menggunakan sumber daya produksi yang terbatas untuk 

memproduksi berbagai komoditas lalu menyalurkannya pada 

anggota masyarakat untuk dikonsumsi. Ilmu ekonomi adalah 

suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam 

mengatur berbagai kegiatan konsumsi dan produksi. Ilmu 

ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu tentang uang, susku 

bunga, modal, serta kekayaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang 

perilaku manusia dalam memilih cara untuk menggunakan 

sumber daya yang tebatas dan memiliki berbagai cara alternatif 

penggunaan, dalam rangka untuk memproduksi sumber daya 

lalu disalurkannya kepada masyarakat untuk dikonsumsi.70 

 

                                                           
68 Ibid., 2. 
69 Paul Samuelson dan William Nordhaus, Ekonomi, Edisi 12 (Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 1997).  4. 
70 Ibid., 5. 
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2. Pengertian Ekonomi Menurut Islam 

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang dijadikan sebagai ilmu 

pengetahuan yang lahir melalui proses pengkajian keilmuan 

yang panjang. Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang 

berdasarkan pada nilai dan ajaran-ajaran Islam. Sebagai ilmu, 

ekonomi Islam harus terus dikembangkan keilmuannya agar 

dapat diformulasikan ekonomi Islam yang benar-benar sesuai 

dengan prinsip syariat Islam.71 

Secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai 

perilaku individu Muslim yang dalam menjalankan setiap 

aktivitas harus sesuai dengan syariat-syariat Islam, dalam 

rangka untuk mewujudkan dan menjaga maqashid syariah 

(agama, jiwa, akal, nasab, dan harta). Secara khusus, ekonomi 

Islam diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dapat 

membantu untuk merealisasikan kesejahteraan manusia melalui 

distribusi dan alokasi sumber daya alam tanpa mengekang 

kebebasan individu untuk menciptakan ekonomi makro dan 

ekologi yang berkesinambungan. Ilmu ekonomi Islam dikatakan 

sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial, yang dapat 

mempelajari masalah-masalah ekonomi pada masyarakat yang 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam merupakan 

bagian dari tata kehidupan yang bersumber pada hukum Islam 

yaitu Al-Quran dan Hadist.72 

Ajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya berkaitan 

dengan ibadah saja, namun terdapat aturan untuk mengatur 

masalah kehidupan dalam sehari-hari. Perbedaan ekonomi 

Islam dengan sistem ekonomi lain sebagai berikut: 

1. Dalam ekonomi Islam sumber daya mutlak kepemilikannya 

adalah dari Allah SWT yang diamanahkan kepada umat 

manusia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam 

                                                           
71 Catharina Vista Okta Frida, Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam 

(Jakarta: t.p, 2020),  2. 
72 Ibid., 5. 
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rangka untuk memaksimalkan produksi dan tujuan yang 

dapat memberikan kesejahteraan pada kehidupan umat 

manusia di dunia. 

2. Agama Islam mengakui bahwa terdapat kepemilikan pribadi 

dengan memberikan beberapa batasan. Dalam Islam 

kepemilikan pribadi tidak boleh mengganggu kepentingan 

masyarakat. Islam melarang bahwa jika seorang muslim 

tidak diperbolehkan memperoleh pendapatan dari hasil 

mencuri dan merampok. 

3. Ekonomi Islam menggunakan model kerja sama dalam 

aktivitas ekonominya. 

4. Dalam sistem ekonomi Islam harta harus di produktifkan 

agar dapat memberikan kontribusi yang baik dalam 

menjalankan perekonomian. 

5. Seorang muslim harus menyadari bahwa semua aktivitas 

ekonomi harus sesuai dengan prinsip dan syariat Islam agar 

dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat 

menjerumuskan ke hal yang buruk.73 

Menurut Abdul Manan (1993), landasan dalam ekonomi 

Islam didasarkan pada tiga konsep yaitu, keimanan kepada 

Allah (Tauhid), kepemimpinan (khilafah), dan keadilan (‘adalah 

atau ‘adl). Berikut merupakan prinsip-prinsip yang berlaku 

dalam ekonomi Islam yaitu:74 

1. Keimanan Kepada Allah (Tauhid)  

Tauhid merupakan sebuah konsep yang telah 

menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. 

Semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang 

muslim akan menjadi sangat terjaga karena Allah SWT akan 

senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh umat muslim. 

Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta 

diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, Yang Esa, yang 

                                                           
73 Ibid., 3. 
74 Zulkifli Rusby, Ekonomi Islam (Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan 

Islam FAI UIR, 2017).  3. 
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merupakan pemilik mutlak alam semesta. Semua yang 

diciptakan oleh-Nya mempunyai suatu tujuan, yaitu tujuan 

untuk memberikan makna dari setiap eksistensi alam 

semesta di mana manusia merupakan bagian di dalamnya. 

2.  Kepemimpinan (Khilafah) 

Manusia merupakan khilafah Allah dimuka bumi 

sebagaimana firman Allah SWT: 

 

  ِِف  ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلَٰٓئَِكةِ إِّن ِ َجاِعلٞ 
َ
ْ ۡرِض َخلِ ٱۡل ۖٗ قَالُوٓا  يَفٗة

َ
ََتَۡعُل أ

َِمآَء وَ  ُ ََنۡ فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك ٱدل  ُس ۡمِدَك َوُنَقد ِ َسب ُِح ِبَ ُن ن
ۡعلَُم َما ََل َتۡعلَُموَن  

َ
ٓ أ  ٣٠لََكۖٗ قَاَل إِّن ِ

 

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat. “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 

khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa 

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 

yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?”Allah berfirman: 

“Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui..” (Q.S. Al-Baqarah: 30) 

Allah telah menciptakan manusia karena hanya Dia yang 

memiliki pengetahuan yang sempurna tentang hakikat, 

kekuatan, dan kelemahan. Hanya Allah lah yang mampu 

memberikan petunjuk kepada mereka akan kehidupan yang 

harmonis dengan alam semesta. Dengan kasih sayang yang 

tidak terbatas, Allah telah memberikan petunjuk yang terdiri 

atas keimanan, ubudiah, dan hukum-hukum antar manusia 

(mu’amalah dan akhlak). Meskipun demikian, umat manusia 

diberikan kebebasan untuk memilih atau pun menolak 

petunjuk yang Allah berikan, mereka hanya dapat mencapai 

sebuah kebahagiaan (falah) dengan mengimplementasikan 

petunjuk dari Allah dalam kehidupannya. 
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3.  Keadilan (‘Adalah atau ‘Adl) 

Menurut pandangan Islam, setiap orang pada dasarnya 

bukanlah seseorang yang berasal dari anggota ras atau 

kelompok tertentu. Dalam Islam, setiap orang merupakan 

bagian dari orang lain karena mereka merupakan hamba 

Allah yang berasal dari satu keturunan sehingga dapat 

mengandung makna persatuan yang fundmental. Konsep ini 

akan menjadi seimbang apabila disertai dengan konsep 

keadilan. Oleh karena itu, dengan menegakkan keadilan 

telah dicantumkan dalam Al-Qur’an sebagai salah satu sifat 

yang harus diterapkan dalam kehidupan sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Q.S. AL-Hadid: 25: 

 

نزَ 
َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوأ

َ
َم اَن ِِلَُقوِكَتََٰب َوٱلِۡميَ ُهُم ٱلۡ ا َمعَ ۡلَ لََقۡد أ

نَزۡلَا ٱۡۡلَِديَد فِيهِ 
َ
ٞس بَ ٱلّاُس بِٱۡلقِۡسِطِۖ َوأ

ۡ
َنَٰفُِع لِلّناِس يٞد َومَ  َشدِ أ

هُۥ َورُُسلَُهۥ بِٱلۡ   ٢٥   قَوِيٌّ َعزِيزٞ ّن ٱلّلَ إِ ِب  َغيۡ َوِِلَۡعلََم ٱلّلُ َمن يَنُُصُ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-

Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan 

telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca 

(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. 

Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan 

yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya 

mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah 

mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-

rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya 

Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Q.S. Al-Hadid [57]: 

(25) 

Tujuan yang dicapai dalam sistem ekonomi Islam adalah 

sebagai berikut:75 

1. Memenuhi kebutuhan hidup manusia meliputi sandang, 

pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan. 

                                                           
75 Catharina Vista Okta Frida, Op Cit., 6. 
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2. Adanya kesetaraan bagi semua umat. 

3. Ekonomi Islam dapat mencegah terjadinya pemusatan 

kekayaan dan ketimpangan distribusi pendapatan dalam 

masyarakat. 

4. Dalam ekonomi Islam kebebasan dipastikan bagi setiap 

orang untuk memenuhi nilai moral. 

5. Ekonomi Islam memastikan stabilitas dan pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Pemikiran Ekonomi Islam Periode Tahun 1960-1980 dan 

Period Tahun 1980-2000 

a. Pemikiran Menurut Muhammad Abdul Mannan 

Muhammad Abdul Mannan merupakan seorang yang 

berkebangsaan Bangladesh yang lahir pada tahun 1938. 

Perjalanan hidup Muhammad Abdul Mannan didedikasikan 

dalam dunia pendidikan dan ekonomi Islam. Ketertarikannya 

pada bidang ekonomi mengantarkannya menyelesaikan studi 

ilmu ekonomi di Universitas Rajshasi pada tahun 1960 an 

dan melanjutkan studi master dan doktoral di Michigan 

University dengan konsentrasi pada bidang ilmu ekonomi. 

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dapat ditelusuri 

dari berbagai literatur yang dipublikasikan dengan salah satu 

karyanya yaitu The Making of Islamic Economic Society and 

Th Frontir Islamic Economics. Muhammad Abdul Mannan 

kembali menulis karyanya yang lebih fokus pada ekonomi 

Islam yang berjudul Islamic Economic Theory and 

Practices. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dapat 

ditelusuri dari buku ini yang dia yakini bahwa konsep 

ekonomi Islam sudah hadir melalui ajaran yang dibawa oleh 

Rasulullah SAW. Muhammad Abdul Mannan telah 

menyandarkan pemikirannya pada prinsip dasar Islam, yaitu 
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Al-Qur’an, sunah, ijma’, qiyas, serta berbasis pada konsep 

persaudaraan.76 

Pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul 

Mannan diturunkan berdasarkan sumber hukum Islam yang 

dimana prinsip ini dibangun langkah-langkah operasional. 

Abdul Mannan menyatakan bahwa terdapat tujuh langkah 

operasional yaitu:77 

1) Menentukan basic economic functions yang secara umum 

ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi 

yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi, dan 

distribusi. 

2) Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur basic 

economic functions yang berdasarkan pada syariat dan 

tanpa batas waktu. 

3) Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan 

konsep atau formulasi karena pada tahap ini 

pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai 

dibangun. 

4) Menentukan jumlah (prescribe) yang pasti akan 

kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan pada 

tingkat individu atau agregat. 

5) Mengimplemntasikan kebijakan yang telah ditetapkan 

pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik 

dengan pertukaran melalui mekanism harga atau transfer 

payments. 

6) Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan 

kesejahtraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan 

pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian 

pengembalian, yaitu pengembalian ekonomi dan non-

ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan yang 

positif dan normatif menjadi relatif tidak berbda. 

                                                           
76 Abdul Qoyum dkk, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Departemen 

Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021). 477. 
77 Ibid., 478 
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7) Membandingkan implemntasi kebijakan yang telah 

ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang 

diperoleh.  

Dalam mengembangkan konsep ekonomi Islam, Mannan 

membuat beberapa asumsi dasar yang ditawarkan pada 

kerangka institusional ekonomi Islam. Asumsi-asumsi dasar 

yang dimaksud adalah:78 

1) Menolak konsep harmony of interests yang terjadi karena 

mekanisme pasar. 

2) Menolak pemikiran maris karena tidak membawa 

perubahan lebih baik dalam masyarakat. 

3) Observasi sejatinya ditujukan pada data historis dan 

wahyu. 

4) Menolak konsep kekuasaan produsen dan kekuasaan 

konsumen. 

5) Kepemilikan swasta diperbolehkan selama tunduk kepada 

kewajiban moral dan etik. 

6) Menentukan basic economic functions yang meliputi 

produksi, konsumsi, dan distribusi. 

Adapun kerangkan institusional yang dibangun atas 

asumsi dasar tersebut adalah:79 

1) Hubungan yang kuat antara incividu, masyarakat, dan 

negara. 

2) Kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. 

3) Pengawasan negara atas mekanisme pasar. 

4) Penerapan zakat. 

5) Pelanggaran riba. 

b. Pemikiran Menurut Monzer Kahf 

Monzer Kahf merupakan seorang pemikir muslim yang 

karyanya mencakup isu-isu ekonomi Islam. Salah satu 

karyanya yang berjudul The Islamic Economiy: Analitical 

Study of the Functioning of The Islamic Economic System. 

Berlatar belakang pendidikan ekonomi Barat, pemikiran 

                                                           
78 Ibib., 480 
79 Ibid., 481 
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Monzer Kahf lebih mengarah pada Neoklasik hal ini serupa 

dengan pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan 

Nejatullah Siddiqi yang dikenal dengan Mazhab 

Mainstream.80 

Kahf berpendapat bahwa ilmu ekonomi,adalah ilmu yang 

membahas tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Oleh 

sebab itu perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi 

Islam yaitu terletak pada prinsip-prinsipnya. Kahf 

memandang bahwa ekonomi Islam tidak dibangun atas 

konsep rational economic man layaknya  konsep yang 

dianut dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah 

ekonomi yang dijalankan dengan pandangan Islamic man 

atau ibdurrahman yang memiliki karakteristik sebagai 

berikut:81 

1) Segala sesuatu mutlak milik Allah SWT. Manusia hanya 

bertugas sebagai khalifah-Nya. 

2) Allah SWT adalah Tuhan Yang Esa (tauhid), segala 

hukum-Nya harus ditaati. 

3) Apa yang dilakukan oleh manusia harus mengarah pada 

kebajikan. 

Pemikiran ekonomi Islam Kahf dalam membahas struktur 

pasar menganut beberapa ide penting yaitu: kebebasan, 

intervensi pemerintah, dan aturan ekonomi Islam. 

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam 

melakukan kompetisi untuk memberikan yang terbaik. 

Pemerintah melarang adanya transaksi riba, serta larangan 

adanya penimbunan harta. 

c.   Pemikiran Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr 

Baqir Sadr merupakan ilmuwan masa kontemporer yang 

memiliki pandangan berbeda dengan ilmuwan sezamannya. 

Muhammad Baqir Sadr adalah salah satu pemikir ekonomi 

                                                           
80 Ibid., 485 
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Islam Syiah yang berasal dari Irak. Dalam dunia pendidikan 

Sadr menempuh studi pada universitas di Najaf tahun 1948. 

Ketertarikannya dengan ekonomi Islam telah melahirkan 

beberapa karya yang terkemuka Falsafatuna dan Iqtisaduna 

(1961).  Dari karya ini pola pemikiran ekonomi Islam Sadr 

dapat ditelusuri dan ditemukan keunikannya sehingga 

memperkaya pemikiran kontemporer.82 

Sadr dengan tegas membangun sebuah gagasan 

pemikiran ekonomi Islam dengan menawarkan konsep yang 

berbeda dengan pemikir lainnya. Konstruksi pemikirannya 

diawali dengan membedakan ekonomi Islam sebagai ilmu 

dan mazhab. Sebagai ilmu, ekonomi Islam bertujuan 

menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi yang 

mencakup realitas lahiriah. Sedangkan, pemikiran ekonomi 

Islam sebagai sebuah mazhab memiliki tujuan untuk 

membentuk sebuah sistm yang berkeadilan sosial untuk 

kehidupan ekonomi manusia. Sadr melihat bahwa ekonomi 

Islam sepatutnya dipandang sebagai sebuah mazhab 

(sistem). 83 

Sadr merumuskan mazhab ekonomi Islam dengan 

menyatakan bahwa perbedaan utama antara ekonomi Islam 

dan ekonomi konvensional terletak pada sistem ekonomi 

yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.  Sadr menekankan 

fungsi negara untuk mengadaptasi hukum-hukum Islam 

dalam berbagai aktivitas ekonomi di mana negara harus 

berperaan dalam menyediakan jaminan sosial, mewujudkan 

keseimbangan sosial, dan melakukan intervensi. 

d.  Pemikiran Menurut Syed Nawab Haidar Naqvi 

Naqvi adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang 

terpandang pada era kontemporer. Naqvi lahir pada tanggal 

11 Juli 1935 M di India dan berimigrasi ke Pakistan, Naqvi 

menempuh pendidikan ekonomi di Amerika Serikat dan 

                                                           
82 Ibid., 491 
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memperoleh gelar MA di Yale 1961, pendidikan doktor 

ditempuh pada Universitas Princetown 1966, kemudian 

dilanjutkan dengan studi postdoctoral pada Universitas 

Harvard.84 

Naqvi menawarkan konsep pemikiran ekonomi Islam 

yang dapat dikelompokkan dalam tiga tema besar yang 

mncakup: ilmu ekonomi adalah subjek yang hendak 

mewujudkan keadilan pada prinsip ilahiah yang dikenal 

dengan “adl wa al-ihsan”, komitmen keberpihakan kepada 

kaum miskin dan lemah, peran negara dalam aktivitas 

ekonomi meliputi fungsi regulator dan juga sebagai 

partisipan aktif. Konsep “adl wa al-ihsan” menjelaskan 

bahwa etika adalah hal yang harus dibangun secara terang 

dan menjadi ciri keunggulan ekonomi Islam.85 

e. Pemikiran Menurut Umer Chapra 

Umer Chapra adalah seorang pemikir ekonomi Islam 

yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam ekonomi 

konvensional dan ekonomi Islam. Ia lahir di India pada 

tanggal 1 Februari 1933 M. Kesuksesan pendidikannya 

terliht pada saat ia terpilih menjadi siswa terbaik di 

Universitas Sind. Rasa keingin tahuannya yang cukup tinggi 

pada bidang ilmu ekonomi membuat Chapra menempuh 

pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan melanjutkan 

pendidikan doktoralnya pada Universitas Minneapolis 

dengan predikat cumlaude.86 

Pemikiran ekonomi Umer Chapra berlandaskan kepada 

tiga konsep dasar yang mencakup: tauhid, khalifah, dan 

keadilan. Tauhid membentuk woldview seorang muslim 

karena tauhid memberikan kesadaran bahwa Allah SWT. 

adalah penguasa pemilik jagat raya dan satu-satunya Tuhan 

yang disembah. Woldview memberikan pengaruh dalam 
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menginterpretasikan masalah-masalah pokok dalam ilmu 

ekonomi yang terbagi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

utama yang terkait apa, bagaimana, dan siapa yang menjadi 

pokok bahasan dalam kajian ekonomi. Untuk menjawab tiga 

pertanyaan tersebut, Umer Chapra menurunkan konsep 

tauhid ke dalam konsep selanjutnya yaitu tentang khilafah 

dan keadilan. Kedua konsep ini memberi panduan dalam 

hubungan antara manusia dalam melakukan aktivitas 

ekonomi.87 

Manusia sebagai khilafah di muka bumi ini bertindak 

sebagai wakil Tuhan yang dibekali dengan sumber daya 

materi dan petunjuk spiritual yang menjadi panduan dalam 

menjalankan misinya di dunia. Dalam operasionalnya, Umer 

Chapra membagi konsep khilafah ini menjadi empat pokok 

utama yaitu: persaudaraan universal (universal 

brotherhood), sumber daya sebagai amanat (resource are 

trust), gaya hidup sederhana (humble lifstyle), dan kebebasan 

manusia (human freedom). 

f.  Pemikiran Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi 

Muhammad Nejatullah Siddiqi merupakan sarjana 

lulusan Aligarh Muslim University, dan menuntut ilmu pada 

Madrasah Islah, Saraimir, Azamagargh. Ia lahir pada tanggal 

21 Agustus 1931 M dan dibesarkan dalam lingkungan 

agama yang kuat di India. Siddiqi membangun pemikiran 

ekonomi dengan berusaha mencari persinggungan antara 

aturan syariat dengan ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi 

adalah bagian dari disiplin ilmu yang telah dikuasainya.88 

Secara garis besar bangunan pemikirannya dilandaskan 

pada prinsip-prinsip dasar tauhid, khilafah, ibadah, dan 

takaful. Dari landasan ini, Siddiqi menjabarkan arti 

pemikirannya dengan menempatkan bahwa Islam adalah the 

comprehnsiv way of lif. Ajaran ini bersifat menyeluruh dan 

                                                           
87 Ibid., 510 
88 Ibid., 515 
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menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Karena 

sifatnya yang lengkap dan luas ini, pemberlakuan ajaran-

ajaran Islam tidak hanya untuk kelompok geografis tertentu, 

tetapi ditujukan untuk seluruh umat manusia untuk mencapai 

tujuan hidup yang sempurna. Oleh karena itu, ilmu ekonomi 

Islam memberikan panduan yang dapat diterapkan oleh 

siapapun karena sifatnya yang universal.89 

Siddiqi merumuskan bahwa ekonomi Islam memiliki 

tujuan yang khas yaitu: 

1) Memenuhi kehidupan seseorang secara sederhana 

2) Memenuhi kebutuhan keluarga 

3) Memenuhi kebutuhan jangka panjang 

4) Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan 

5) Memberikan sumbangan dan bantuan sosial di jalan 

Allah SWT 

Salah satu pemikiran M.N. Siddiqi yang menonjol adalah 

bagaimana membangun takaful atau asuransi Islam. Takaful 

adalah produk baru yang lahir akibat adanya penolakan 

terhadap asuransi konvensional yang dalam operasionalnya 

melakukan praktik riba, maysir, dan gharar. Takaful Islam 

berlandaskan pada sifat tolong menolong di mana peserta 

takaful saling menjamin dalam menghadapi risiko seperti: 

berbeda dengan asuransi konvensional, operator takaful 

sama sekali tidak menjamin peserta.90 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Ibid., 517 
90 Ibid., 518 



99 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Qoyum dkk. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: 

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 

2021. 

Abdul Rahman Suleman dkk. BUMDES Menuju Optimalisasi 

Ekonomi Desa. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020. 

Abu Achmadi Chollid Narbuko. Metodologi Penelitian. Jakarrta: 

Bumi Aksara, 2016. 

Achmad Saeful, Sri Ramdhayanti. “Konsep Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam Islam.” Jurnal Syar’ie 3, no. 2 (2020): 2. 

Ade Eka Kurniawan. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.” Jurnal FISIP 3, 

no. 1 (2016): 19. 

Adib Susilo. “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam.” 

Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2016): 201. 

Alexander Phuk Tijen. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal 

Dan Tanggung Jawab Sosial Perubahan. Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2019. 

Andi Jam’an Enny Radjab. Metodologi Penelitian Bisnis. Makassar: 

Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 

2017. 

Ashar Prawito, Rahmatullah, Safriadi. “Analisis Peranan Badan Usaha 

Milik Desa (BUM DESA) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli 

Desa Di Kabupaten Gowa.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

5, no. 2 (2019): 55. 

Basrovi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarrta: Rineka Cipta, 

2008. 

Beni Hasrianto, Syahbuddin, Wa Ode Reni. “Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) Tepule Desa Tudungano 

Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara.” Selami IPS 13, no. 

1 (2020): 25. 

Catharina Vista Okta Frida. Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi 



100 

 

 

Islam. Jakarta, 2020. 

Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Naingolan. Pemberdayaan 

Masyarakat. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019. 

Dedi Supriadi. Ekonomi Mikro Islam. Bandung: Pustaka Seti, 2013. 

Departemen Pendidikan Nasional. Buku Panduan Pendirian Dan 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya: Pusat Kajian Sistem Pembagian 

(PKDSP), 2007. 

Didiet Dwiyantoro. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya 

Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.” Sriwijaya: 

Universitas Sriwijaya, 2019. 

Dinar Wahyuni. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung 

Kidul.” Jurnal Masalah-Masalah Sosial 9, no. 1 (2018): 87. 

https://doi.org/https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084. 

Djohani R. Partisipasi, Pemberdayaan, Dan Demokrasi Komunitas. 

Bandung: Studio Driya Media, 2003. 

Dwi Susilowati. “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Di Desa Isorejo Pada BUMDES Sinar Harapan).” 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. 

Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. 

Jakarta: Bumi Aksara, 2014. 

Intan Kusumawati, Suci Cahyati. “Peran Wanita Dalam Pembentukan 

Karakter Di Bidang Olahraga.” Jurnal UTP 2, no. 1 (2019): 1. 

Iqbal Hasan. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & 

Aplikasinya. Jakarta: Graha Ghalia Indonesia, 2002. 

Irkham Abdur Rochim. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi 

Islam.” Jawa Tengah: Universitas Islam Negeri Walisongo, 

2019. 

Iswahyudi, Masrof. “Wawancara Ketua BUMT Marga Makmur.” 4 

April, 2022. 



101 

 

 

Johny Urbanus Lesnussa. “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di 

Negeri Halong Baguala Ambon.” Jurnal Sosio Sains 5, no. 2 

(2019): 99. 

Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana. “Peranan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan 

Penanggulangan Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula 

Kabupaten Buleleng.” Locus Majalah Ilmiah FISIP 9, no. 1 

(2018): 52. 

Koentdadiningrat. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarrta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 1977. 

M Oos, Anwas. Pemberdayaan Masyarakat Diera Global. Bandung: 

Alfabeta, 2013. 

Masrof. “Wawancara Dengan Pengurus.” 29 September 2021. 2021. 

Masrof Iswahyudi. “Wawancara Dengan Ketua BUMT Marga 

Makmur.” 07 Januari, 2022. 

———. “Wawancara Ketua BUMT Marga Makmur.” 06 Januari, 

2022. 

———. “Wawancara Ketua BUMT Marga Makmur.” 12 Februari, 

2022. 

Muhammad. Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah. UII 

Press, 2001. 

Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan. Pengantar Ekonomi: Teori 

Dan Aplikasinya. CV. Nur Lina, 2018. 

Munawar Noor. “Pemberdayaan Masyarakat.” Jurnal Ilmiah CIVIS 1, 

no. 2 (2011): 88. 

https://doi.org/https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/juli.591. 

Mursal. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif 

Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan.” Jurnal Perspektif 

Ekonomi Darussalam 1, no. 1 (2015): 77. 

Paul Samuelson dan William Nordhaus. Ekonomi. Edisi 12. Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 1997. 

Prasetyo, Yoyok. Ekonomi Syariah. Jakarta: Aria Mandiri Group, 

2018. 



102 

 

 

Rahardjo Adisasmita. Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013. 

Ratna Azis Prasetyo. “Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Sumberrejo 

Kabupaten Bojonegoro.” Jurnal Dialektika 10, no. 1 (2016): 86. 

Romi Saputra. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai 

Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan 

Msyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten 

Subang Proinsi Jawa Barat.” Jurnal Manajemen Pemerintahan 

9, no. 1 (2017): 22. 

Rozalinda. Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas 

Ekonomi. Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2017. 

Saifuddin Yunus dkk. Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu. 

Aceh: Bandar Publishing, 2017. 

Sandra Ayu, Ahmad Lahmi. “Peran E-Commerce Terhadap 

Perekonomian Indonesia Selama Pandemi Covid-19.” Jurnal 

Kajian Manajemen Bisnis 9, no. 2 (2020): 117. 

Setiyo Yuli Handono, Kliwon Hidayat, Mangku Purnomo. 

Pemberdayaan Masyarakat Pertanian. Malang: UB Press, 2020. 

Singgih Tri Atmojo. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.” Jember: Digital 

Repository Universitas Jember, 2015. 

Siti Amanah, Narni Farmayanti. Pemberdayaan Sosil Petani-Nelayan, 

Keunikan Agroekosistem, Dan Daya Saing. Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2014. 

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006. 

Sri Handini, Sukesi, Hartati Kanty Astuti. Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir. 

Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019. 

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2014. 

Suharti. “Upaya Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Mano-Q Mandiri 

Bersama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Marga 

Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang 



103 

 

 

Bawang Barat.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2019. 

Supriyadi. “Wawancara Kepalo Tiyuh Marga Kencana.” 06 Januari, 

2022. 

Tika, Moh. Pabandu dan. Metode Riset Bisnis. Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2006. 

Timotius, Kris H. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: 

ANDI, 2017. 

Ulfi Putra Sany. “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Perspektif Al-Qur’an.” Jurnal Ilmu Dakwah 39, no. 1 (2019): 43. 

———. “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif 

Al-Qur’an.” Jurnal Ilmu Dakwah 39, no. 1 (2019): 34. 

Widiastuti dkk. Pemberdayaan Masyarakat Marginal. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015. 

Wiratna Sujarweni, V. Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi, Cet 1. 

Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015. 

Zulifah Chikmawati. “Peran Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) 

Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui 

Penguatan Sumber Daya Manusia.” Jurnal Istiqro: Jurnal 

Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis 5, no. 1 (2019): 113. 

Zulkifli Rusby. Ekonomi Islam. Pekanbaru Riau: Pusat Kajian 

Pendidikan Islam FAI UIR, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SKRIPSI SISKA MARDIANA.pdf (p.1-124)

