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ABSTRAK 

 Pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan berbgai dampak 

negative yang mana telah dirasakan oleh berbagai sektor yang 

diIndonesia termasuk pada sektor UMKM, dampak dari Covid-19 

sangat amat dirasakan oleh para pelaku UMKM  ditambah lagi dengan 

adanya penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat atau PPKM. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan 

bahwa keberlangsungan dan pendapatan UMKM juga terdampak, 

disaat pandemi covid-19 sektor UMKM diketahui memiliki kontribusi 

besar bagi perekonomian seperti penyumbang PDB dan penyerapan 

tenaga kerja yang tinggi juga memiliki strategis dalam pemerataan 

pendapatan bagi masyarakat sekaligus sebagai wadah sosial ekonomi 

masyarakat. Salah satu sektor UMKM yang terdampak dari adanya 

kebijakan PPKM ini adalah para pelaku UMKM yang ada di PKOR 

Way Halim Kota Bandar Lampung. Dari penelitian ini terdapat 

beberapa rumusan masalah yakni tentang bagaimana analisis dampak 

dari penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat (PPKM) terhadap pendapatan usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) dan bagaimana perspektif dalam Ekonomi Islam. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari 

kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi 

pada pelaku UMKM yang ada diPKORWay Halim Kota Bandar 

Lampung. untuk mengetahui bagaimana prespektif ekonomi islam 

tentang dampak dari kebijakan PPKM terhadap tingkat pendapatan 

UMKM para pelaku UMKM PKOR Way Halim. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode 

deskriftif kualitatif, sumber data dari data primer dan data sekunder, 

teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua pelaku UMKM yang ada di dalam PKOR Way Halim Kota 

Bandar Lampung dan dalam pengambilan sampel nya mengacu pada 

teori Suharsini Arikunto maka sampel yang di ambil adalah sebanyak 

35 orang pelaku UMKM. Hasil penelitian bahwa pengaruh dari 

kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Msyarakat (PPKM) 

memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan para pelaku UMKM 

yang ada di PKOR Way Halim Kta Bandar Lampung, dampak yang 

dialami seperti menyebabkan penurunan  pendapatan atau omset 

secara signifikan hingga 49% hal ini disebabkan ada beberapa faktor 

yang pertama menurunnya jumlah pengunjung di masa PPKM, kedua 
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tidak menggunakannya digital marketing, ketiga faktor alam seperti 

hujan, keempat kuatnya dan bertambahnya daya saing diantara 

parapelaku UMKM yang ada di PKOR Way Halim Kota Bandar 

lampung. 

 Menurut Perspektif Ekonomi Islam dengan adanya kebijakan 

PPKM ini para pelaku UMKM tetaplah menjalankan usahanya atau 

keberlangsungan usahanya sesuai dengan syariat Islam. Walaupun 

mengakibatkan sulitnya menaikkan tingkat pendapatan usahanya, 

Islam mengajarkan bahwa sesulit apapun keadaan pendapatan yang 

dihasilkan haruslah halal dan tidaklah boleh melanggar larangan Allah 

SWT. Bekerja keras juga merupakan salah satu berusaha dalam 

meningkatkan pendapatan ditengah musibah yang dialami tetaplah 

harus bekerja keras maka Allah akan diberi balasan bagi orang-orang 

yang berusaha. 

 

Kata Kunci : kebijakan PPKM, Pendapatan, UMKM 
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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has caused various negative impacts which 

have been felt by various sectors in Indonesia including the MSME 

sector. This does not rule out the possibility that the sustainability and 

income of MSMEs will also be affected, during the COVID-19 

pandemic, the MSME sector is known to have a major contribution to 

the economy, such as a contributor to GDP and high employment. 

One of the MSME sectors affected by the PPKM policy is the MSME 

actors in PKOR Way Halim, Bandar Lampung City. From this 

research, there are several problem formulations, namely how to 

analyze the impact of the implementation of the policy of 

implementing community activity restrictions (PPKM) on the income 

of micro, small and medium enterprises (MSMEs) and how the 

perspective in Islamic Economics is. 

This study aims to determine the impact of the policy of Enforcement 

of Community Activity Restrictions (PPKM) on the income of Micro, 

Small and Medium Enterprises (MSMEs). to find out how the Islamic 

economic perspective on the impact of the PPKM policy on the 

income level of MSMEs PKOR Way Halim SMEs. This research is a 

field research with qualitative descriptive methods, data sources from 

primary and secondary data, data collection techniques using 

observation, interviews, and documentation methods. The population 

in this study were all MSME actors in PKOR Way Halim Bandar 

Lampung City and in taking the sample referring to Suharsini 

Arikunto's theory, the sample taken was 35 MSME actors. The results 

of the study that the influence of the policy of Enforcement of 

Community Activity Restrictions (PPKM) has a negative influence on 

the income of MSME actors in PKOR Way Halim Kta Bandar 

Lampung, the impact experienced is causing a significant decrease in 

income or turnover up to 49% this is because there are several the first 

factor is the decrease in the number of visitors during the PPKM 

period, the second is not using digital marketing, the third is natural 

factors such as rain, the fourth is the strength and increased 

competitiveness among MSME actors in PKOR Way Halim, Bandar 

Lampung City. 

According to the Islamic Economic Perspective, with the PPKM 

policy, MSME actors continue to run their business or continue their 

business in accordance with Islamic law. Even though it makes it 

difficult to increase the level of business income, Islam teaches that no 

matter how difficult the circumstances, the income generated must be 
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lawful and must not violate the prohibition of Allah SWT. Working 

hard is also one of trying to increase income in the midst of the 

calamity experienced, you still have to work hard then Allah will be 

rewarded for those who try. 

 

Keywords: PPKM policy, income, SMEs 
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MOTTO 

 

ِل إَِلَّ أَْن تَُكىَن تَِجاَرةً َعْه يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا ََل تَأُْكلُىا أَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِاْلبَاطِ 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  تََزاٍض ِمْىُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُىا أَْوفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

Artinya : 

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil(tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu, janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Supaya pembaca dapat dengan mudah memahami isi 

dari judul penelitian ini dan juga untuk menghindari kesalah 

pahaman dalam memahaminya, maka dari iu perlunya 

penegasan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul. Judul 

proposal skripsi ini “Analisis Dampak Kebijakan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) Studi Pada PKOR Kecamatan 

Wayhalim Kota Bandar Lampung”. Definisi setiap judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis 

 adalah dimana penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antara bagian itu ntuk memperoleh pengertian 

tepat dan arti pemahaman ari keseluruhan.
1
 

2. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) 

 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) merupakan kebijakan pembatasan kegiatan serta 

area yang telah ditentukan secara besar-besaran. 

Kebijakan PPKM telah diterapkan pada akhir bulan 

februari hingga bulan april dan pemberlakuan tersebut 

akan terus berlanjut hingga terjadi perubahan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 

6 tahun 2021 (covid19.go.id, 2021) yang mendukung 

arahan dari Presiden untuk mengadakan/memperpanjang 

                                                           
 1 Mei Sari, “Analisis pengembangan pariwisata halaldalam meningkatkan 

perekonomian daerah perspketif ekonomi islam (Studi Pada Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat)”, (UIN Raden Intan Lampung, 2020). 
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masa pemberlakuan PPKM dan mengatur PPKM berbasis 

mikro sehingga disebut sebagai PPKM Mikro.
2
  

 PPKM Mikro bukan pelarangan kegiatan tetapi 

pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan beberapa 

kegiatan masyarakat dengan tujuan agar kegiatan tersebut 

tidak menjadi klaster baru dan sumber penyebab 

terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19 sampai 

pada tingkat kelurahan/desa di seluruh Indonesia.
3
 

3. Pendapatan 

 Pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha dalam suattu 

periode tertentu. pendapatan usaha tidak hanya 

dipengaruhi oleh harga, diferensiasi produk dan volume 

penjualan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh 

produktivitas usaha dalam lingkungan usaha tersebut.
4
 

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

 Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 

UMKM didefinisikan sebagai berikut: 

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

                                                           
 2 Dkk Wahyu, “Efektivitas Pemberlakuan Jam Operasional bagi Sektor 

UMKM di Kota Surabaya”, Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik, Vol. 2 (2021), hal. 

13,. 

 3 U. Napitu et al., “Sosialisasi pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat 

(PPKM) mikro di kelurahan bah Kapul”, Community development journal, Vol. 2 No. 

2 (2021), hal. 233–34,. 

 4 Abdul Azim Wahbi et al., “Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan 

Keluarga Pada Industri Konveksi Di Kampung Bulak Timur Depok Jawa Barat”, 

Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol. 8 No. 1 (2020), hal. 55, 

https://doi.org/10.33366/ref.v8i1.1562. 
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yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini. 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang ini.  

 Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, 

menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 

6, kriteria usaha mikro yaitu: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah). 

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai 

berikut: 
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a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 

rupiah).
5
 

 

B. Latar Belakang 

 Perekonomian global telah dipengaruhi oleh beberapa 

masalah di akhir abad ini seperti halnya perubahan mendadak 

dalam harga minyak, kebijakan dan financial bubbles. 

Namun, yang paling berpengaruh yakni gelombang global 

krisis Covid-19 yang mana telah membawa dampak besar 

pada kesehatan dan ekonomi dalam hal investasi, perdagangan 

dan pariwisata (Gössling et al., 2020). Penerapan social 

distancing telah membuat orang sangat berhati-hati dalam 

melakukan aktivitas terbatas di luar rumah mereka. Hal ini 

berdampak pada berbagai sektor bisnis yang ada. Peran 

perusahaan besar dan kecil telah mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Namun, sejak Krisis Covid-19, bisnis menjadi 

rentan karena perusahaan sangat tergantung pada kecepatan 

aliran uang dari penjualan produknya. 

 Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat 

penyebaran Covid-19 secara otomatis akan berubah. 

Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan 

perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan 

konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang 

                                                           
 5 Sudati Sarfiah et al., “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi 

Bangsa”, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), Vol. 4 No. 2 (2019), hal. 140, 

https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952. 



 

 
 

5 

dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan 

pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi 

akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat 

mahalnya biaya transportasi dan logistik barang. Menurunnya 

tingkat konsumsi tersebut akan berdampak pada sektor 

perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

Menurut Syaiful (2020), bahwa ada tiga dampak besar 

pandemi Covid ini bagi perekonomian nasional : 

1. Dampak yang pertama menurutnya adalah melemahnya 

konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. 

"Ekonomi itu akan naik apabila daya serap atau daya 

belinya tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan 

regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya 

beli yang tinggi. Karena Regulasi Daya beli itu 

memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya 

sebuah ekonomi. 

2. Dampak kedua dikatakannya adalah bahwa pandemi 

Covid-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan 

akan berakhir. Sehingga di bidang investasi juga ikut 

melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah 

usaha. "Kita analisis teman-teman kita pelaku usaha di 

bidang warteg contohnya, transportasi, traveling, 

mungkin juga para dunia seniman, musisi, artis, dangdut, 

dan lain-lain. Sehingga hal seperti ini mengacu kepada 

pemberhentian beberapa karyawan alias PHK, dan 

sebagainya. 

3. Dampak yang ketiga yakni pelemahan ekonomi sehingga 

menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya dampak 

tersebut, Pemerintah telah melakukan tindakan cepat, 

program vaksinasi, ada program pemulihan ekonomi 

nasional, BLT, bantuan modal usaha UKM/UMKM.
6
 

                                                           
 6 ARISMAN PARHUSIP, “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian 

Masyarakat (Studi Kasus Pendapatan Usaha Kuliner Di Tengah Pandemi Pada 

Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan)”, Jurnal Ilmiah 

Simantek, Vol. 6 No. 3 (2021), hal. 125,. 
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 Dampak covid-19 ini juga mempengaruhi berbagai 

sektor yang ada diIndonesia termasuk juga dalam sektor 

ekonomi. Penerapan kebijakan social distancing juga telah 

dilakukan pemerintah Indonesia seperti, kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah 

dilaksanakan tahun 2020 silam,  dan juga kebijakan yang baru 

takni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(UMKM). Pemerintah telah mengeluarkan instruksi kebijakan 

publik pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM) pertama kali berlaku pada 11 Januari--25 januari 

2021 mencakup daerah DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di 

enam provinsi yang memiliki resiko COVID-19 yang tinggi, 

sebelumnya, terdapat sebutan lain yang diperkenalkan 

pemerintah pada awal pandemi yaitu PSBB dan PPKM 

Mikro, aturan tersebut mulai diberlakukan pada 17 April 

2020, kemudian pemerintah memberlakukan istilah baru 

untuk menekan penyebaran COVID-19 pada daerah beresiko 

tinggi dengan nama PPKM. 

 Dalam penelitian ini terdapat kenaikan dan penurunan 

jumlah UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung.Untuk 

lebih jelasnya dapa melihat tabel 1.1 yang dipaparkan sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung 

Tahun 2019-2022 

KATEGORI 

USAHA 

TAHUN 

2019 2020 2021 2022 

MIKRO 5303 1899 2502 258 

KECIL 70 34 26 2 

MENENGAH 12 10 0 0 
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JENIS USAHA 
TAHUN 

2019 2020 2021 2022 

DAGANG 4683 1565 2234 223 

JASA 485 200 213 22 

PRODUKSI 217 178 81 15 

 

BENTUK USAHA 
TAHUN 

2019 2020 2021 2022 

PT 7 5 0 1 

CV 47 15 3 1 

PO 5330 1922 2525 258 

KOPRASI 1 1 0 0 

Sumber Data: Dinas Koprasi dan UKM Kota Bandar Lampung 

Tahun 2022 

 Melihat tabel diatas menjelaskan bahwa pertumbuhan 

UMKM di wilayah Kota Bandar Lampung yang meliputi dari 

usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang tercatat 

pada tahun 2019 hingga tahun 2020 jumlah UMKM kategori 

usaha mikro mengalami penurunan hingga mencapai 64% dari 

total jumlah 5.303 menurun sebesar 1.899, selanjutnya 

penurunan disusul oleh kategori usaha kecil sebesar 51% dari 

total jumlah 70 menurun hingga mencapai 34 unit, selanjutnya 

kategori usaha menengahpun menurun mencapai 17% dari 

total jumlah 12 turun mencapai 10 unit. 

 Namun berbeda ditahun sebelumnya, ditahun 2020 

sampai 2021 data UMKM kota Bandar Lampung ada yang 

mengalami kenaikan yang signifikan yakni pada kategori 

usaha mikro yang mana meningkat hingga mencapai 31% dari 

total jumlah 1.899 naik hingga mencapai 2.502 unit, dan unuk 

kategori usaha kecil dan menengah sama seperti tahun 

sebelumnya yakni mengalami penurunan jumlah, untuk 

kategori usaha kecil mengalami penurunan sebesar 41% dari 

total jumlah 34 turun menjadi 20, dan terakhir untuk kategori 

usaha menengah mengalami penurunan yang sangat besar 
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yakni sebesar 100% yang awalnya berjumlah 10 turun hingga 

mencapai 0 unit. 

 Namun kenaikan jumlah UMKM pada kategori usaha 

mikro pada tahun 2020 hingga tahun 2021 bukan berarti tidak 

terpengaruh dari pandemi Covid-19 dan kebijakan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 

seperti yang dituturkan oleh salah satu ASN (Aparatur Sipil 

Negara) yang berada di Dinas Koprasi dan UKM Kota Bandar 

Lampung yakni Bapak Ahmad Huda Khair pada wawancara 

yang dilakukan pada tanggal 7 Febuari 2022 yakni beliau 

menuturkan: 

 

“kenaikan jumlah UMKM itu bukan berarti tidak 

berpengaruh dari covid-19 dan juga kebijakan-kebijakan 

pemerintah lainnya, namun juka kita melihat dari sudut 

pandang lain seperti dengan adanya covid-19 dan kebijakan 

seperti contohnya PSBB dan PPKM ini mengakibatkan 

banyak dari masyarakat kehilangan pekerjaan nya karna 

PHK dan untuk bertahan hidup maka masyarakatpun 

membuka usaha kecil-kecilan seperti berjualan didepan 

rumah, membuat lapak usaha dan lain sebagainya. Selain itu 

dalam pendataan jumlah UMKM pihak Dinas Koprasi dan 

UKM Kota Bandar Lampung mendata dari kelurahan, 

kecamatan yang kemudian dikumpulkan dan didata.”
7
 

 

 Tidak mengherankan bahwasannya Pertumbuhan sektor 

UMKM sering diartikan sebagai sebagai salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan, khususnya bagi Negara-negara 

berkembang yang memiliki income perkapita yang rendah. 

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah pilar 

penting perekonomian nasional maka tidak heran karena 

sektor UMKM ini memberikan kontribusi besar bagi 

perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi juga 

                                                           
 7 Bapak Ahmad Huda Khair, “pertumbuhan jumlah UMKM di masa 

pandemi covid-19 dan kebijakan PPKM” Wawancara, 7 Febuari, 2022 
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memiliki strategis dalam pemerataan pendapatan bagi 

masyarakat sekaligus sebagai wadah sosial ekonomi 

masyarakat.  

 Namun penjelasan yang dituturkan oleh bapak Ahmad 

Huda Khair dalam salah satu wawancara tersebut sudah cukup 

menjelaskan kenapa ada kenaikan jumlah UMKM pada tahun 

2020 sampai 2021 itu juga tidak terlepas dari adanya pengaruh 

pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM, namun kebijakan 

pemerintah tersebut bukan tampa alasan yakni untuk memutus 

rantai penularan Covid-19 dengan tetap memperbolehkan para 

pelaku UMKM berdagang namun dengan syrat dan peraturan 

yang berlaku. 

 Penyebaran covid yang begitu cepat sehingga 

mengakibatkan Pemerintah memberlakukan sistem jaga jarak 

social yang disebut PSBB (Pembatasan Social Berskala 

Besar). Menurut Nismawati pada tahun 2020, Pemerintah juga 

menganjurkan jaga jarak secara fisik dan mengurangi kegiatan 

berkerumun, untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di 

Indonesia.
8
 

 Dilihat dari pengertian dua kebijakan pemerintah yakni 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan 

sekarang yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat PPKM ini sebenarnya bagus yakni untuk 

menghentikan penyebaran Covi-19 namun namanya kebijakan 

atau peraturan pasti adanya pro dan kontra. Hal ini dapat kita 

pada Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM), dengan adanya 

kebijakan PPKM ini mengakibatkan menurunnya omset 

pendapatan pada sektor UMKM itu sendiri, hal ini karna 

dikuranginya kegiatan masyarakat seperti tidak boleh 

berjualan diatas jam 20.00 WIB danpembatasan-pembatasan 

lainya.  

                                                           
 8 Dkk Putri, “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan UMKM 

(Usaha Mikro Kecil Menengah) Desa Blado, Kabupaten Batang”, KKN Universitas 

Negeri Semarang, 2020, hal. 2, tersedia pada 

https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/32004_3325032006_6_Desa 

Keteleng_20200924_000353.pdf (2020). 
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 Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan 

sangat penting dalam usaha pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi, baik di negara-negara yang sedang berkembang 

seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Di 

Indonesia sendiri peran UMKM meliputi berbagai bidang baik 

sebagai motor penggerak pembangunan dan pertumbuhan 

sektor ekonomi, UMKM juga dapat menyelesaikan 

permasalahan pengangguran karena dapat menyediakan 

lapangan kerja yang luas. Usaha yang mikro yang terus 

berkembang tentu akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Semakin banyak UMKM maka makin baik juga pertumbuhan 

ekonomi dan berkurangnya pengangguran serta berperan aktif 

secara strategis dalam membantu upaya pemerintah dalam 

memerangi kemiskinan dan pengangguran(1040), maka sektor 

UMKM ini dapat berperan sangat penting pada masa Covid-

19 ini. 

 Sepertihalnya yang ada pada sektor UMKM di Pkor 

kelurahan Wayhalim, kecamatan Kedaton, yang mana kota 

Bandar Lampung sendiri juga menerapkan kebijakan PPKM 

yang dari Level 1-4, dan hal ini mungkin juga berimbas pada 

pendapatan sektor UMKM yang ada di PKOR Wayhalim. 

Maka melihat dari permasalahan diatas penulis berambisi 

untuk meneliti hal tersebut. 

 

C. Indentifikasi Dan Batasan Masalah 

 Berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan pada 

latar belakang, maka dapat identifikasi masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui penerapan kebijakan PPKM di PKOR 

Wayhalim Kota Bandar Lampung. 

2. Terjadinya dampak yang signifikan dari penerapan 

kebijakan PPKM terhadap pendapatan UMKM.  

3. Pandangan agama Islam mengenai kebijakan PPKM 

terhadap pendapatan UMKM. 
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pada penelitian ini dilakukan agar pembahasan yang ada tidak 

terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, 

denganalas an ini penulis membatasi penelitian dengan hanya 

membahas permasalahan pengaruh kebijakan pemberlakuan 

pembetasan kegiatan masyarakat (PPKM)  terhadap 

pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan 

difokuskan pada pedagang UMKM di PKOR Wayhalim 

Bandar Lampung. 

 

D. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian 

 Pada penelitian ini akan fokus dalam memeahami 

masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan 

latar belakang dan identifikasi batasan masalah yang penulis 

paparkan, adapun fokus masalahnya adalah pada pengaruh 

kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM) terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah 

(UMKM) studi pada PKOR Wayhalim kota Bandar Lampung.

  

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis dampak penerapan kebijakan PPKM 

terhadap Pendapatan UMKM di PKOR Way Halim? 

2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang dampak 

penerapan kebijakan PPKM terhadap pendapatan UMKM 

di PKOR Way Halim? 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan 

PPKM terhadap Pendapatan UMKMdi PKOR Way Halim. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam 

tentang dampak penerapan kebijakan PPKM terhadap 

pendapatan UMKM di PKOR Way Halim. 
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G. Manfaat penelitian 

1. Secara praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

masyarakat khususnya para sektor UMKM kelurahan 

Wayhalim dan juga dapat dijadikan acuan dalam penelitian 

khusus nya mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam 

yang ingin mengembangkan penelitian ini. 

2. Secara teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan atau evaluasi bagi para pemangku 

pemerintahan selaku pembuat kebijakan dalam peran 

sektor UMKM 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tabel 1.2  

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul 

Penelitian 

Tahun Metode 

Penelitian 

Hasil  

1. Muhammad 

Rizal, Ria 

Afrianti, 

Iman 

Abdurrahman 

Dampak 

kebijakan 

pemberlakuan 

pembatasan 

kegiatan 

masyarakat 

(PPKM) bagi 

pelaku bisnis 

Coffe shop 

pada masa 

pandemi 

terdampak 

COVID-19 di 

Kabupaten 

Purwakarta 

2021 Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa Pelaku 

usaha sektor 

UMKM, 

khususnya 

sektor Coffe 

Shop 

dipurwakarta, 

merasakan 

dampak berat 

terkena 

pandemi Covid-

19, pada 

pemberlakukan 

pembatasan 

kegiatan 

masyarakat 

yang di 
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berlakukan oleh 

pemerintah, 

sektor coffee 

shop sangat 

terdampak 

setelah 

pemberlakuan 

pembatasan 

kegiatan 

masyarakat 

karena warga 

harus 

menghindari 

kerumunan, 

semua harus 

take away. 

Semua 

terdampak 

mulai dari 

distribusi 

supply and 

demand 

terhambat, baik 

penjualan biji 

kopi maupun 

pemasaran kopi 

melalui 

penggunaan 

media cangkir. 

2. Kartika 

Ayuningtyas, 

Lia Ismatun 

Nabilla, 

Mifta Audia 

Ilham, Rizky 

Firmansyah 

Pemberlakuan 

pembatasan 

kegiatan 

masyarakat: 

tanggung 

jawab 

pemerintah 

dalam 

digitalisasi 

UMKM dan 

Perusahaan 

Rintisan 

2021 kualitatif Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa 

Digitalisasi 

usaha 

merupakan 

salah satu 

bentuk solusi 

saat pemerintah 

menerapkan 

kebijakan 

Pemberlakuan 
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(Start Up) Pembatasan 

Kegiatan 

Masyarakat 

yang hanya 

diterapkan di 

Pulau Jawa dan 

Bali. Di sisi lain 

para pelaku 

UMKM dan 

perusahaan 

rintisan perlu 

menyesuaikan 

diri dengan 

digitalisasi dan 

kebijakan 

pemerintah 

tersebut. Tetapi 

hal tersebut 

tidak mudah 

karena mereka 

menghadapi 

banyak 

hambatan 

seperti 

kurangnya 

pemahaman 

teknologi, 

keterbatasan 

modal, serta 

wilayah di 

Indonesia yang 

masih kurang 

merata atas 

infrastruktur 

layanan 

teknologi. 

Pemerintah 

Indonesia 

merespons baik 

akan 

permasalahan-

permasalahan 
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yang dihadapi 

dengan gencar 

dalam 

pembentukan 

program 

pengembangan 

SDM melalui 

program 

pelatihan 

seperti program 

pahlawan 

digital yang 

mengajak para 

inovator muda 

agar dapat lebih 

mampu dalam 

menghadapi 

digitalisasi dan 

juga melalui 

program 

prakerja 

pemerintah. 

Selain itu 

pemerintah juga 

berusaha dalam 

memberikan 

bantuan 

permodalan 

bagi usaha 

masyarakat. 

Dalam hal 

pemerataan 

teknologi, 

pemerintah juga 

sedang 

melakukan 

proses 

pemerataan 

akses teknologi 

informasi dam 

komunikasi di 

seluruh 
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Indonesia agar 

dapat 

terjangkau 

fasilitas 

teknologi yang 

merata. 

Pemerintah 

juga telah 

membuat 

regulasi dalam 

kemudahan 

mengurus 

perijinan bagi 

usaha mikro 

kecil dan 

menengah, 

seperti 

pembebasan 

biaya perijinan 

dan 

penyederhanaan 

prosedur 

perijinan. 

3. Hidzani Asti 

Rahyuni N 

dan Izzudin 

Fuad 

Dampak 

Covid-19 

terhadap 

usaha mikro 

kecil 

menengah 

(UMKM) 

didaerah 

Sukamelang 

Subang Jawa 

Barat 

2021 Kualitatif Hasil penelitian 

dampak covid-

19 terhadap 

kondisi 

perekonomian 

sektor UMKM 

di Sukamelang, 

Kabupaten 

Subang adalah 

besarnya angka 

penurunan 

pendapatan 

para pedagang 

selama 

pandemi. 

Diantaranya, 

sayuran 50%, 

sembako 50%, 
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mainan anak 

50%, pedagang 

keliling 80%, 

makanan berat 

60%, toko 

seluler 80%, 

pedagang 

online 50%, 

pakaian 50%, 

buah-buahan 

50% dan 

bumbu 

masakan 50%. 

4. Arisman 

parhusip 

Dampak 

covid-19 

terhadap 

perekonomian 

masyarakat 

(studi kasus 

pendapatan 

usaha kuliner 

ditengah 

pandemi pada 

kelurahan 

tanjung sari 

kecamatan 

medan 

selayang kota 

medan) 

2021 Kualitatif pandemi Covid-

19 telah 

mempengaruhi 

pola kehidupan 

ekonomi 

masyarakat 

secara 

menyeluruh 

sebagai akibat 

dari 

pembatasan 

yang dilakukan 

oleh 

pemerintah, 

mulai dari 

lapangan 

pekerjaan yang 

susah, 

menurunnya 

penghasilan 

yang didapat 

baik yang 

berusaha 

sendiri maupun 

yang menjadi 

karyawan 

swasta, 

sehingga setiap 
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orang amupun 

rumah tangga 

dalam 

mengelola 

keuangannya 

untuk 

kebutuhan 

sehari-hari 

semakin ketat 

dan selektif. 

Keadaan 

tersebut 

berdampak 

kepada siklus 

usaha di 

tengah-tengah 

masyarakat 

mengalami 

penurunan 

termasuk usaha 

kuliner. Akibat 

pembatasan 

yang 

diberlakukan 

oleh pemerintah 

kota dan 

kemunduran 

ekonomi 

masyarakat 

mengakibatkan 

tingkat 

penghasilan 

pedagang 

kuliner 

khususnya di 

kelurahan 

Tanjung Sari 

mengalami 

penurunan yang 

sangat berarti 

selama pandemi 
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covid-19 ini. 

 

I. Metode Penelitian 

 Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai 

suatu kegiatan ilmiah yang dilakaukan secara bertahap 

dimulai dengan penentuan topic, pengumpulan data dan 

menganalisis data, sehinga nantinya diperoleh suatu 

pemahaman dan pengertian atas topic, gejala atau isi tertetu.
9
 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan 

mengangkat data yang ada dilapangan.
10

 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu  peneliti 

harus melakukan penelitian yang secara kualitatif harus 

datang ke lapangan dan mengamati serta terlibat secara 

instensif sampai menemukan secara rinci apa yang 

diinginkan.
11

 

3. Sumber Data 

 Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu sumber 

data primer dan sumber data skunder.  

a) Data primer, ialah penelitian yang membutuhkan 

data atau informasi dari sumber pertama, biasanya 

kita sebut dengan responden. Data atau informasi 

diperoleh menggunakan metode wawancara.
12

 

b) Data sekunder, ialah penelitian menggunakan 

bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai 

                                                           
 9 Rico, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Gramedia Widisarana 

Indonesia, 2010).Hal. 3,. 

 10 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2018).Hal. 12,. 

 11 Alibi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, 

(sukabumi: Cv Jejak, 2018).Hal. 11,. 

 12 Jonhatan Sarwono, Metodelogi Penelitian Kuantitaif & Kualitaif, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).Hal. 16,. 
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sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk 

menjawab masalah yang diteliti.
13

 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek  yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
14

 

Populasi ini diambil dari jumlah seluruh pedagang yang 

ada di PKOR Way Halim Kota Bandar Lampung, yaitu 

sebanyak  127 pelaku UMKM. 

Penarikan sample dalam penelitian ini menggunakan 

teknik random sampling yaitu pengambilan sampel 

penelitian dapat dipergunakan dengan acak sederhana 

(undian) atau menggunakan pendekatan bilangan 

random.
15

 Dalam penelitian ini merujuk padateori 

Suharsini Arikunto, yang mana petunjuk dalam 

pengambilan sampel antara laim : 

a. Apabila jumlah subjek yang digunakan kurang dari 

100, lebih baik di ambil smua, sehingga 

penelitiannnya merupakan penelitian populasi 

b. Jika jumlah subjek yang dijadikan populasi besar 

atau lebih dari 100, maka dapat diambil antara : 

1) 10-15% 

2) 20-25% 

3) Atau lebih, tergantung pada : 

a) Kemampuan peneliti diliat dari segi waktu, 

tenaga dan dana. 

b) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari 

setiap subjek, karna hal itu menyangkut 

banyak sedikitnya data. 

                                                           
 13 Ibid.Hal. 18,. 

 14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2019).Hal. 80,. 

 15 Supardi, “Laporan Penelitian Populasi dan Sampel penelitian”, UNISIA, 

Vol. 17 No. 102 (n.d.),. 
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c) Besar kecilnya resiko yang ditanggung 

oleh peneliti, untuk penelitian yang 

resikonya besar tentu saja jika sampelnya 

besar maka hasilnya akan jauh lebih baik.
16

 

5. Metode Pengumpulan Data  

a) Interview (wawancara) 

 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus ditelliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

b) Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan 

perlengkapan dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

6. Pengolahan Data 

a) Editing (Pemeriksaan Data) 

 Editing merupakan proses dimana peneliti 

melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsisitensi 

dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.
17

 

b) Classifying (Klasifikasi) 

 Classifying merupakan langkah kedua dalam 

analisis data kualitatif. Selain itu dengan 

klasifikasi data dapat membuat perbandingan 

yang bermakna setiap bagian dari data.
18

 

                                                           
 16 Prof. Ma’ruf Abdullah, metodologi penelitian kuantitatif, (Yogyakarta: 

Aswaja Presindo, 2015). 

 17Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 

2002).. 

 18 Lexy J. Moleong, Metode penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018). 
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c) Veryfying (Verifikasi) 

 Veryfying adalah proses memeriksa data dan 

informasi yang telah didapat dari lapangan agar 

validitas data dapat diakui dan digunakan dalam 

penelitian.
19

 

7. Analisis Data 

 Analisa data adalah proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam 

hal ini ialah mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan 

mengkategorikannya.
20

 

 Data yang telah dikumpulkan dianalisis  

menggunakan konsep analisis data kualitatif yaitu 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahny 

amenjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesukannya, mecari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari.
21

  

 

J. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang 

berjudul “Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terhadap Pendapatan Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Pada PKOR Way 

Halim Kota Bandar Lampung”. Ini berisi tentang isi 

                                                           
 19 Nana Saudjana dan Akhwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan 

Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002). 

 20 Ali Sodik Sandu Siyoto, Dasar Metodelogi Penelitian, (Sleman: Literasi 

Media Publishing, 2015). 

 21 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2018). 
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keseluruhan dari bagian awal, bagian isi, hingga bagian akhir 

penelitian, untuk lebih mempermudah pembaca untuk 

mengerti dalam hal pembahasan dan penulisan skripsi ini. 

Terlebih dahulu penulis uraikan sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan 

metode penelitian serta sistematika pembahasan.  

BAB II. LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan teori yang berhubungan dengan 

variabel penelitian dan diambil dari beberapa kutipan 

(buku, jurnal, karya ilmiah, lainnya, beserta Al-Qur’an 

dan Hadist), berupa teori-teori pendapatan, UMKM dan 

kebijaka tentang covid-19 dan PPKM baik 

konvensional maupun dalam perspektif ekonomi Islam 

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, diantaranya 

adalah gambaran umum objek penelitian, penyajian 

fakta dan data penelitian. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran mengenai deskripsi data 

dan pembahasan analisis hasil penelitian. Meliputi 

bagaimana pengaruh kebijakan PPKM terhadap 

pendapatan UMKM dan bagaimana pandangan dalam 

persepektif agama Islam. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitian ini mengenai pengaruh kebijakan PPKM 

terhadap pendapatan UMKM dan bagaimana 

pandangan dalam persepektif agama Islam, beserta 
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saran-saran atau rekomendasi yang telah dilakukan oleh 

peneliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) 

1. Pengertian Kebijakan PPKM 

 Kebijakan (policy) menurut Suharto (2008, h.3) adalah 

sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti 

government yang hanya menyangkut aparatur negara, 

melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan 

sumberdaya publik.
22

 

 Pemerintah telah mengeluarkan instruksi kebijakan 

publik pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM) pertama kali berlaku pada 11 Januari--25 januari 

2021 mencakup daerah DKI Jakarta dan 23 

kabupaten/kota di enam provinsi yang memiliki resiko 

COVID-19 yang tinggi, sebelumnya, terdapat sebutan 

lain yang diperkenalkan pemerintah pada awal pandemi 

yaitu PSBB dan PPKM Mikro, aturan tersebut mulai 

diberlakukan pada 17 April 2020, kemudian pemerintah 

memberlakukan istilah baru untuk menekan penyebaran 

COVID-19 pada daerah beresiko tinggi dengan nama 

PPKM.
23

 

 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau 

yang disingkat dengan PPKM sudah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) No.21 tahun 2020 mengenai 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19). Dan Peraturan Pemerintah (PP) No.21 tahun 

                                                           
 22 Jurusan Administrasi Publik et al., “Jurusan Administrasi Publik, Fakultas 

Ilmu Administrasi,Universitasn Brawijaya, Malang”, Vol. 1 No. 2 (2005), hal. 874,. 

 23 Muhammad Rizal et al., “Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi 

Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta The Impact of the Policy for 

Implementing Community Activity Restrictions for Coffee Shop Busi”, Jurnal 

Inspirasi, Vol. 12 No. 1 (2021), hal. 97,. 
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2020 disebut sebagai PSBB. Namun setelah pemerintah 

memutuskan untuk membatasi kegiatan masyarakat. 

Seiring dengan itu kebijakan tersebut dikeluarkan, 

kebijakan PSBB yang dulu di jalankan tidak lagi 

digunakan. Pemerintah membuat kebijakan baru yakni 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM).
24

 

 

2. Konsep Kebijakan 

 Menurut Charles O. Jones (1970), mengemukakan 

bahwa Public Policy (kebijakan Publik) adalah antar 

hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan 

lingkungan nya. Pendapat W.I Jenskin mengemukakan 

bahwa kebijakan pemerintah itu adalah serangkaian 

keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh 

seseorang atau sekelompok actor politik berkenan dengan 

tujuan yang akan dipilih beserta cara-cara untuk 

mencapainya dalam sesuatu situasi dimana keputusan-

keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-

batas kewenangan.
25

 

 Menurut Dworkin kebijakan merupakan sebuah 

standar menentukan sebuah tujuan untuk dicapai. 

Kebijakan juga dikenal dengan istilah kebijakan dengan 

public atau public policy. PEndapat Rian Nugroho 

Dwidjowijoto dengan memabagi kebijakan dalam 3 

tahapan yaitu : 

a. Kebijakan yang sifat makro atau ,emdasara berupa 

peraturan perundangundangan yang diatur dalam 

peraturan pemabuat perundang-undangan. 

                                                           
 24 Economics Nsafe dan Vol No, “Prosiding National Seminar on 

Accounting , Finance , Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat : Tanggung 

Jawab Pemerintah dalam Digitalisasi UMKM dan Perusahaan Rintisan ( Start”, Vol. 1 

No. 8 (2021), hal. 114,. 

 25 Awan Y; YudiRusfiana Abdoellah, “Teori dan Analisis Kebijakan 

Publik”, Alfabeta Bandung, 2016. 
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b. Kebijakan yang bersifat meso atau menengah atau 

penjelasan pekasanan ini dalam arti ini dapat 

berbentuk Peraturan MEntri Peraturan Gubernur, 

Peraturan Bupati da Peraturan walokota . 

Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Bersama 

anta Menteri, gubernur dan bupati dan walikota. 

c. Kebijakan Publik yang bersifat mikro, yaitu 

kebijakan yang mengatur implementasi dari kebiajan 

di atasanya .Bentuk kebijakannya peraturan yang 

dikeluarkan oleh apparat public di bawah Menteri , 

yaitu gubernur, bupati dan walikota. 

 Dari urain diatas , maka konsep kebijakan yang 

dimaksud dalam penelitian ini meliputi undang-

undang , Instruksi Mentri, dan Surat Edaran Gubernur 

berikasan 

satandar menentujan tujuan yang dingin diwujudkan 

oleh negara melalui PKKM Darurat dalam 

Penangangan Pemberantasan Covid 19.
26

 

 

3. Kriteria Level pada kebijakan PPKM 

 Istilah PPKM Darurat tidak lagi digunakan dalam 

menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan di wilayah 

Pulau Jawa dan Bali. Nomenklatur PPKM Darurat 

berganti nama menjadi PPKM Level 3-4. Perbedaan level 

PPKM ini mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) yang diterbitkan pada 2020. Dalam 

pedoman tersebut dinyatakan bahwa level krisis suatu 

daerah dapat dilihat dari dua faktor yaitu laju penularan 

dan kesiapan suatu wilayah. Ada empat level penilaian 

suatu kasus Covid-19 di suatu daerah berdasarkan 

indikator WHO sebagai berikut : 

                                                           
 26 Kadek Julia Mahadewi, “Kebijakan Pelaksanaan Ppkm Darurat Untuk 

Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali”, Jurnal 

Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 (2021), hal. 1879–95, tersedia pada 

https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13 (2021). 
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Tabel 2.1 

Kategori Penilaian Kasus Covid-19 

Kriterian Level 1 Level 2 Level 

3 

Level 

4 

Insiden Rendah Sedang Tinggi Sangat 

tinggi 

Angka kasus 

konfirmasi positif 

Covid-19/100 

ribu 

penduduk/minggu 

< 20 

orang 

 

20-50 

orang 

50-

100 

orang 

>100 

orang 

 

Kejadian rawat 

inap di rumah 

sakit/100 ribu 

penduduk 

< 5 

orang 

 

< 10 

orang 
10-30 

orang 
>30 

orang 

Angka 

kematian/100 

ribu 

penduduk 

< 1 

orang 

 

< 2 

orang 

 

< 5 

orang 
>5 

orang 

Sumber :jurnal 

 Adapun aturan yang diberlakukan pada PPKM 

sesuai dengan masing-masing level di daerah. Level 

ini ditetapkan berdasarkan asesmen level situasi 

pandemi, yang merupakan indikator untuk 

mengetatkan dan melonggarkan upaya pencegahan 

dan penanggulangan pandemi Covid-19. Aturan 

PPKM Level 3-4 juga memuat ketentuan syarat 

bepergian bagi masyarakat, baik menggunakan 

kendaraan pribadi maupun angkutan umum atau 

transportasi publik. Sejak Juli hingga artikel ini 

ditulis, PPKM berdasarkan level tersebut 

dilaksanakan dalam 6 periode, yakni 21 Juli-25 Juli 

2021, 26 Juli-2 Agustus 2021, 2-9 Agustus 2021, 9-
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16 Agustus 2021, 16-23 Agustus 2021, serta 24-30 

Agustus. 

Tabel 2.2  

Aturan PPKM Berdasarkan Level 

Kriteria  Level 1  Level 2  Level 3  Level 4 

Pekerjaan non-

esensial: WFO (jika 

sudah divaksin) 

WFO 

75%  

WFO 

50%  

WFH 

100%  

WFH 

100% 

Pekerjaan esensial 

dibagi 2 shift (dengan 

prokes ketat) 

100%.  100%.  100%.  100%. 

Toko atau pasar 

kebutuhan 

sehari-hari 

kapasitas 

75% 

kapasitas 

75% 

tutup 

pukul 

21.00 

kapasitas 

50% 

tutup 

pukul 

20.00 

kapasitas 

50% 

tutup 

pukul 

20.00 

Pasar rakyat selain 

kebutuhan sehari-hari 

kapasitas 

75% 

kapasitas 

75% 

tutup 

pukul 

21.00 

kapasitas 

50% 

tutup 

pukul 

15.00 

kapasitas 

25% 

tutup 

pukul 

15.00 

Pusat perbelanjaan 

seperti mall dan plaza 

kapasitas 

75% 

tutup 

pukul 

21.00 

kapasitas 

50% 

tutup 

pukul 

20.00 

kapasitas 

25% 

tutup 

pukul 

17.00 

Tutup, 

kecuali 

apotik dan 

toko 

obat 

Pedagang kaki lima 

(PKL), 

barbershop dan 

sejenisnya 

tutup 

pukul 

20.00 

tutup 

pukul 

20.00 

tutup 

pukul 

20.00 

tutup 

pukul 

20.00 

Warung makan, PKL, 

lapak 

jajanan di ruang 

terbuka (makan di 

tempat 30 menit) 

kapasitas 

75%, 

tutup 

pukul 

21.00, 

kapasitas 

50%, 

tutup 

pukul 

20.00, 

kapasitas 

25%, 

tutup 

pukul 

20.00, 

Kapasitas 

maksimal 

3 

orang, 

tutup 

pukul 

20.00 

Restoran di ruang kapasitas kapasitas take take away 
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tertutup  75% 50%  away  

Kegiatan belajar 

mengajar  

50% 

daring 

dan 50% 

tatap 

muka 

50% 

daring 

dan 50% 

tatap 

muka 

100% 

daring  

100% 

daring 

Tempat ibadah 

(prokes ketat)  

kapasitas 

50% 

kapasitas 

50%  

kapasitas 

25%  
- 

Sumber : jurnal 

 Untuk tiap periode, pemerintah melakukan 

penyesuaian mobilitas masyarakat secara bertahap 

dan mulai membuka sejumlah sektor ekonomi 

masyarakat. Perpanjangan PPKM sampai 16 

Agustus 2021 sudah cukup menunjukkan hasil baik. 

Ada penurunan kasus konfirmasi hingga 76% 

sampai 15 Agustus 2021. Sementara, trend positivity 

rate juga terus turun dan pasien sembuh bertambah 

lebih baik.  

 Tingginya angka kesembuhan juga berkontribusi 

pada turunnya angka kasus aktif atau pasien yang 

membutuhkan perawatan. Walaupun sudah mulai 

terjadi sedikit penurunan kasus, namun pemerintah 

bersikap hatihati dan mewaspadai potensi lonjakan 

kasus baru. Karena itu, Pemerintah telah 

memutuskan memperpanjang penerapan PPKM 

diperpanjang di Jawa dan Bali sampai 30 Agustus 

2021 dengan penurunan level menjadi level 3. 

Penerapan PPKM Level 1-4 oleh pemerintah di 

sejumlah daerah ternyata mulai berimbas pada 

berkurangnya tingkat keterisian tempat tidur di 
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rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di 

wilayah Jawa.27 

 

4. Penerapan Kebijakan PPKM 

 Dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, 

pemerintah memutuskan untuk melaksanakan 

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). 

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) 

Mikro dilakukan secara terbatas di beberapa 

Kota/Kabupaten bertujuan untuk mengurangi penyebaran 

Covid-19 sampai pada tingkat kelurahan/desa dan 

mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat 

Indonesia secara bertahap (SK Mendagri No.41 Tahun 

2020; SK Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020). 

PPKM mengatur sejumlah hal di dalam kehidupan 

masyarakat yaitu: 

a. Membatasi tempat kerja dengan WFH 75 persen 

dengan melakukan prokes secara ketat. 

b. Kegiatan belajar mengajar secara daring (online). 

c. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan 

pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen 

dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan 

menjaga protokol kesehatan secara ketat.  

d. Melakukan pembatasan terhadap jam buka dari 

kegiatan kegiatan di pusat perbelanjaan sampai 

pukul 19.00 waktu setempat. Makan dan minum di 

tempat makan atau restoran maksimal 25 persen. 

Pemesanan makanan melalui take away atau 

delivery tetap diizinkan. 

e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 

persen dengan penerapan protokol kesehatan yang 

ketat. 

                                                           
27 Mulyadi Mohammad, “Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid 19”, Kajian Singkat 

Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. 13 (2021), . 
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f. Mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan 

kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan 

protokol kesehatan yang lebih ketat. 

g. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya 

dihentikan sementara. 

h. Pengaturan kapasitas dan jam operasional moda 

transportasi (Keputusan Gubernur Sumut No. 

188.44/125/KPTS/2021). 

 

5. Kebijakan PPKM Menurut Perspektif Islam  

 Pada masa Nabi Muhammad SAW juga pernah terjadi 

wabah penyakit, yang salah satunya adalah penyakit 

Thaun (penyakit menular) penyakit yang ada pada zaman 

Nabi seperti kusta atau lepra dan kolera merupakan 

penyakit menular yang sangat dihindari oleh Nabi 

Muhammad SAW, Nabi memerintahkan agar 

mengurangi interaksi dan tidak berpergian ke wilayah 

yang terjakit wabah dan untuk wilayah yang terjakit 

wabah untuk tidak meninggalkan wilayah tersebut. 

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits nya : 

 ٍِ ٍْ اْب ٍُ يَْحيَٗ قَاَل قََشْأُث َعهَٗ َيانٍِك َع ثََُا يَْحيَٗ ْب ٔ َحذَّ

ٍْ َعبْ  َش َخَشَج ِشَٓاٍب َع ًَ ٌَّ ُع ٍِ َسبِيَعتَ أَ ٍِ َعاِيِش ْب ِ ْب ِذ َّللاَّ

اِو  قََع بِانشَّ َٔ بَاَء قَْذ  َٕ ٌَّ اْن ا َجاَء َعْشَغ بَهََغُّ أَ ًَّ اِو فَهَ إِنَٗ انشَّ

 ُ ِ َصهَّٗ َّللاَّ ٌَّ َسُعَٕل َّللاَّ ٍف أَ ْٕ ٍُ َع ٍِ ْب ًَ ْح فَأَْخبََشُِ َعْبُذ انشَّ

َعهََّى قَاَل إَِرا َٔ  ِّ إَِرا  َعهَْي َٔ  ِّ ِّ بِأَْسٍض فَََل حَْقَذُيٕا َعهَْي ْعخُْى بِ ًِ َع

ُش  ًَ ُُّْ فََشَجَع ُع َْخُْى بَِٓا فَََل حَْخُشُجٕا فَِشاًسا ِي أَ َٔ قََع بِأَْسٍض  َٔ

ٍِ َعْبِذ  ٍْ َعانِِى ْب ٍِ ِشَٓاٍب َع ٍْ اْب َع َٔ ٍْ َعْشَغ  ٍُ اْنَخطَّاِب ِي ْب

ََْصَشفَ  ا ا ًَ َش إََِّ ًَ ٌَّ ُع ِ أَ ٍِ  َّللاَّ ًَ ْح ٍْ َحِذيِث َعْبِذ انشَّ بِانَُّاِط ِي

فٍ  ْٕ ٍِ َع  ْب

Artinya : 

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin 

Yahya dia berkata; Aku membaca Hadits Malik 

dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah 
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bahwa "Pada suatu ketika 'Umar bin Khaththab pergi 

ke Syam. Setelah sampai di Saragh, dia mendengar 

bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. 

Maka Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadanya 

bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah 

bersabda: Apabila kamu mendengar wabah berjangkit 

di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri 

itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat 

kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu 

karena hendak melarikan diri darinya.' Maka Umar pun 

kembali dari Saragh. Dan dari Ibnu Syihab dari Salim 

bin Abdullah; bahwa Umar kembali bersama orang-

orang setelah mendengar Hadits Abdurrahman bin 

Auf.” (Shahih Bukhari 5289)
28

 

 Makna hadis tersebut sudah jelas secara tekstual yakni 

mengenai larangan meninggalkan suatu negeri yang 

terjangkit wabah dan larangan memasuki negeri tersebut. 

Dan asbabul wurud hadis tersebut adalah ketika negeri 

Syam dilanda wabah mematikan yakni penyakit Thaun 

dan mereka menerapkan lockdown di negeri Syam yang 

terjangkit wabah dan pada saat itu akan ada pertemuan 

antar bangsawan di Syam untuk kepentingan 

pemerintahan, Rasulullah melarang pertemuan tersebut 

dengan menyerukan hadis yang demikian (Firdaus, 

2020). Untuk mencegah penyebaran wabah yang lebih 

luas wabah Tha’un tersebut sangat cepat penyebarannya 

dan sangat membahayakan sampai Imam Ibnu Hajar 

alAsqolani menyusun sebuah kitab berkenaan dengan 

wabah Tha’un tersebut yang berjudul Badzlu al-Maa’uun 

fi Fadhl at Tha’uun yang berkenaan dengan wabah 

penyakit menular.
29

 

                                                           
 28 Zakaria al-anshari, fikih pandemi dalam Islam, ed. Abdul majid dan al-

afgani hidayat (Jakarta selatan: PT Rene Turos Indonesia, 2020). 

 29 Dede Mardiana, “Rasulullah SAW dan Pencegahan Wabah Covid-19 : 

Studi Tematik Hadishadis Pencegahan Wabah Penyakit Menular”, 2020. 
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 Dapat dipahami dari penjelasan diatas dengan kejadian 

yang saat ini kita alami Virus Covid-19 tidak jauh 

berbeda, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti 

PSBB dan PPKM ini pun hamper sama dengan yang 

diperintahkan Rasulullah Salallahu Alaihiwasalam yakni 

gurangi interaksi dengan daerah yang terjakit dan tidak 

berpergian ke wilayah yang terjakit wabah dan untuk 

wilayah yang terjakit wabah untuk tidak meninggalkan 

wilayah tersebut. 

 

6. Hal Yang di Syariatkan Saat Terjadi Wabah 

 Ketikan Tha’un atau wabah penyakit sedang melanda, 

setiap manusia harus segera melakukan tobat dari semua 

dosa yang telah diperbuat. Hendaklah pula kita 

melakukan wasiat seperti yang dilakukan pada saat 

trjadinya penyakit-penyakit beresiko tinggi. Selain itu 

juga, ditengah-tengah Tha’un juga di syariatkan untuk 

berdoa agar wabah yang telah melnda ini segera 

menghilang baik doa itu dilakukan secara bersama-sama 

maupun sendiri-sendiri, terutama ketika sedang 

membaca doa Qunut, yakni dengan pertimbangan 

bahwa Tha’un ini merupakan salah satu bentuk bencana 

dan ujian dari Allah SWT. 

 Adapun mengenai dalil yang mengatakan bahwa 

tha’un boleh dimohonkan terjadinya, maka dalil itu 

statusnya Dhaif (lemah). Hal ini serpa dengan orang 

yang sudah dekat ajalnya memohon adanyawabah 

penyakit agar ia dapat meninggal dengan meraih derajat 

Syahid. Tidak diperbolehkan seorang muslim berdoa 

untuk keburukan muslim manapun seperti meminta 

kedatangan thaun atau penyakit apapun juga meskipun 

didalam nya mengandung ke syahidan, sebagaimana 

tidak boleh juga mendoakan keburukan untuk 

keburukan orang mukmin lainnnya, seperti mendoakan 

ia bercerai (pisah), mati tertimpa bangunan dan lainnya. 
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Dalam pernyataan Al-karabisi, terdapat kesan 

kemakruhan dari tindakan seperti diatas bahkan bisa 

dihukmi haram. 

 Diantara dalil-dalilyang menunjukan perintah syariat 

untuk berobat adalah menjaga diri ditengah wabah dari 

hal-hal yang disarankan oleh para tabib atau dokter, 

seperti mengeluarkan kotoran tubuh, mengurangi 

makanan yang tidak sehat, melakukan olahraga, tidsk 

mendatangi pemandian umum, tetap diam dan tenang, 

serta tidak banyak menghirup udara yang busuk 

(menghirup udara yang segar saja). Ar-Ra’is Abu Ali 

Ibnu Sina menyatakan bahwa hal pertama yang perlu 

dilakukan untuk mengobati wabah penyakit Tha;un 

adalah dengan melakukan pembedahan (syrath) jikan 

memungkinkan untuk mngeluarkan cairan dari bagian 

tubuh yang bengkakitu didiamkan hingga mengeras, 

sebab kadar racunnyaakan bertambah dan menjalar’ 

 Ibnu Sina juga mengujarkan bahwa Tha’un juga dapat 

diobati dengan bahan yang dapat menahan dan 

mendinginkannya, juga dengan bunga karang (isfanzah) 

yangdi rendam dalam cuka dan air, atau minyak mawar, 

minyak apel, dan minyak myrtle. Akan tetapi para tabib 

atau dokter dimasa sekarang ini dan pada masa 

sebelumnya telah melalikan metode perawatan medis 

seperti yang dijelaskan diatas, sehingga terjadilah 

pengabaian berlebihan yang membuat mereka tidak mau 

mengeluarkan darah dari luka penderita Tha’un. Hal ini 

tersiar luas sampai membuat mereka semua meyakini 

larangan itu. Padahal yang dinukil dari Ibnu Sina justru 

berlawanan dengan apa yang mereka lakuakan dan 

yakini, bahkannketika Ibnu Sina ditanya tentang 

pengobatan Tha’un dengan cara bedah dan 

mengeluarkan darah dari bagian bengkak, beliau 

menjawab bahwa itu wajib dilakukan. 
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B. Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 

(UMKM) 

 Menurut Tambunan, Usaha Mikro, Kecil Dan 

Menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada 

prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UM), Usaha 

Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya 

didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah 

dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah 

pekerja tetap. 

 Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2008 tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Usaha Mikro, Usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian 

 baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar yangn memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang. Usaha mikro adalah unit usaha 

yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 

300.000.000. 
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b. Usaha Kecil, Usaha kecil diharapkan mampu 

memberikan lapangan kerja baru. Jika pertumbuhan 

penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha besar dan 

menengah konsisten, makasasaran pengangguran 

bahkan jika pengembangan kewirausahaan dan 

penumbuhan unit usaha baru dilaksanakan secara 

optimal, pengangguran terbuka akan dapat ditekan 

Adanya lapangan kerja dan meningkatnya 

pendapatan diharapkan akan membantu 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. 

 Sulit mewujudkannya apabila masyarakat 

hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran 

yang tinggi, akibat ketimpangan penguasaan sumber 

daya produktif masih sangat nyata. Usaha kecil 

dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000 sampai 

dengan paling banyak aset Rp 500.000.000 tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 

300.000.000 hingga maksimum Rp 2.500.000.000. 

c. Usaha Menengah Usaha Menengah adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 

Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang. 

 Usaha menengah adalah perusahaan dengan 

nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 

hingga paling banyak Rp.100.000.000.000 hasil 

penjualan tahunan di atas Rp.2.500.000.000.000 

milyar sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000.
30

 

                                                           
 30 Abdul Halim, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan 

Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”, Jurnal Ilmiah 
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2. Karakteristik UMKM di Indonesia 

 Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi 

faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun 

perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam 

menjalankan bisnisnya. Secara umum, usaha mikro dan 

kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut, yang 

membedakannya dengan usaha besar yang terdapat di 

Indonesia (Liedholm dan Mead, 1988): 

a. Mempunyai skala usaha yang kecil, baik modal, 

penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar. 

b. Banyak berlokasi di perdesaan, kota-kota kecil, atau 

daerah pinggiran kota besar. 

c. Status usaha milik pribadi atau keluarga. 

d. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan 

etnis/geografis yang direkrut melalui pola 

pemagangan atau pihak ketiga. 

e. Pola kerja sering kali paruh waktu atau sebagai 

usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya. 

f. Memiliki kemampuan terbatas dalam adopsi 

teknologi, pengelolaan usaha, dan administrasi 

sederhana.  

g. Struktur permodalan sangat terbatas, kekurangan 

modal kerja, dan sangat tergantung sumber modal 

sendiri serta lingkungan pribadi. 

h. Izin usaha sering kali tidak dimiliki dan persyaratan 

usaha tidak dipenuhi. 

i. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan yang sering berubah secara cepat. 

 Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang UMKM terdapat tiga kategori usaha, 

yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang 

menjadi ciri pembeda antar-pelaku usaha sesuai dengan 

                                                                                                                             
Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 2 (2020), tersedia pada https://stiemmamuju.e-

journal.id/GJIEP/article/view/39 (2020). 
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skala usahanya. Berikut karakteristik ketiga kategori 

tersebut: 

a. Usaha mikro: 

1) Jenis barang/komoditas tidak selalu tetap, 

sewaktu-waktu dapat berganti. 

2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, 

sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 

3) Belum melakukan administrasi keuangan yang 

sederhana sekali pun. 

4) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan 

keuangan usaha. 

5) Sumber daya manusia (pengusaha) belum 

memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 

6) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat 

rendah. 

7) Umumnya belum memiliki akses ke perbankan, 

namun sebagian sudah mengakses lembaga 

keuangan non-bank. 

8) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau 

persyaratan legalitas lainnya, termasuk nomor 

pokok wajib pajak (NPWP). 

b. Usaha kecil: 

1) Jenis barang/komoditas yang diusahakan 

umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. 

2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap, 

tidak berpindah-pindah. 

3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi 

keuangan walau masih sederhana. 

4) Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan 

dengan keuangan keluarga. 

5) Sudah membuat neraca usaha. 

6) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan 

legalitas lainnya termasuk NPWP. 
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7) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki 

pengalaman dalam berwirausaha. 

8) Sebagian sudah memiliki akses ke perbankan 

untuk keperluan modal. 

9) Sebagian besar belum dapat membuat 

manajemen usaha dengan baik, seperti 

perencanaan usaha. 

c. Usaha menengah: 

1) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih 

baik, dengan pembagian tugas yang jelas, 

seperti bagian keuangan, bagian pemasaran dan 

bagian produksi. 

2) Melaksanakan manajemen keuangan dengan 

menerapkan sistem akuntansi yang teratur 

sehingga memudahkan audit dan penilaian atau 

pemeriksaan, termasuk oleh perbankan. 

3) Menerapkan aturan/pengelolaan terkait 

perburuhan maupun organisasi perburuhan. 

4) Sudah memiliki persyaratan legalitas, seperti 

izin tetangga. 

5) Sudah memiliki akses ke sumber-sumber 

pendanaan perbankan. 

6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya 

manusia yang terlatih dan terdidik.
31

 

Tambunan (2009) merangkum karakteristik UMKM dari 

berbagai aspek sebagai berikut : 

 

 

 

 

                                                           
 31 Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat Indonesia & 

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Pemetaan 

Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 2020. 
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Tabel 2.3 

Karakteristik UMKM di Indonesia 

N

O 

Aspek Usaha Ultra-

mikro/makro 

Usaha Kecil Usaha 

Menengah 

1 Formalita

s 
 

Beroperasi di 

sektor 

informal; usaha 

tidak terdaftar; 

tidak/ jarang 

bayar pajak. 

 

Beberapa 

beroperasi di 

sektor 

formal; 

beberapa 

tidak 

terdaftar; 

sedikit yang 

bayar pajak. 

 

 

Semua di 

sektor formal; 

terdaftar dan 

bayar pajak. 

 

2 Organisas

i dan 

Manajem

en 

Dijalankan 

pemilik; tidak 

menerapkan 

pembagian 

tenaga kerja 

internal (ILD), 

manajemen 

dan struktur 

organisasi 

formal (MOF), 

dan sistem 

pembukuan 

formal (ACS). 

Dijalankan 

oleh 

pemilik; 

tidak ada 

ILD, MOF, 

dan ACS. 

Banyak yang 

memperkerjak

an manajer 

profesional 

dan 

menerapkan 

ILD, MOF, 

dan ACS. 

3 Sifat dari 

kesempat

an kerja 

Kebanyakan 

menggunakan 

anggota-

anggota 

keluarga tidak 

dibayar. 

Beberapa 

memakai 

tenaga kerja 

yang digaji. 

Memakai 

tenaga kerja 

digaji dan 

memiliki 

sistem 

perekrutan 

formal. 

4 Pola dan Derajat Beberapa Banyak yang 
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sifat dari 

proses 

produktif 

mekanisasi 

sangat 

rendah/umumn

ya manual; 

tingkat 

teknologi 

sangat rendah. 

memakai 

mesin 

terbaru. 

 

punya derajat 

mekanisasi 

yang tinggi/ 

punya akses 

terhadap 

teknologi 

tinggi. 

5 Orientasi 

pasar 
Umumnya 

menjual ke 

pasar lokal 

untuk 

kelompok 

berpendapatan 

rendah 

Banyak 

yang 

menjual ke 

pasar 

domestik 

dan ekspor, 

serta 

melayani 

kelas 

menengah 

ke atas. 

Menjual ke 

pasar 

domestik dan 

banyak yang 

mengekspor, 

serta melayani 

kelas 

menengah ke 

atas 

6 Profit 

ekonomi 

dan social 

dari 

pemilik 

usaha 

Pendidikan 

rendah dan 

dari rumah 

tangga (RT) 

miskin; 

motivasi 

utama: 

survival. 

Banyak 

yang 

berpendidik

an baik dan 

dari RT 

nonmiskin; 

banyak yang 

bermotivasi 

bisnis/menc

ari profit. 

Sebagian 

besar 

berpendidikan 

baik dan dari 

RT makmur; 

motivasi 

utama: 

profit. 

7 Sumber, 

bahan 

baku, dan 

modal 

Kebanyakan 

pakai bahan 

baku lokal dan 

uang sendiri. 

Beberapa 

memakai 

bahan baku 

impor dan 

punya akses 

ke kredit 

formal. 

Banyak yang 

memakai 

bahan baku 

impor dan 

punya akses 

ke kredit 

formal. 

8 Hubungan

-
Kebanyakan 

tidak punya 

Banyak 

yang punya 

Sebagian 

besar punya 
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hubungan 

eksternal 
akses ke 

program 

pemerintah dan 

tidak punya 

hubungan 

bisnis dengan 

unit bisnis 

(UB). 

akses ke 

program 

pemerintah 

dan punya 

hubungan 

bisnis 

dengan UB 

(termasuk 

penanaman 

modal 

asing/PMA). 

akses ke 

program 

pemerintah 

dan banyak 

yang punya 

hubungan 

bisnis dengan 

UB 

(termasuk 

PMA) 

9 Wanita 

pengusah

a 

Rasio dari 

wanita 

terhadap pria 

sebagai 

pengusaha 

sangat tinggi. 

Rasio dari 

wanita 

terhadap 

pria sebagai 

pengusaha 

cukup tinggi 

Rasio dari 

wanita 

terhadap pria 

sebagai 

pengusaha 

sangat rendah. 

Sumber : jurnal 

 

3. Pengertian Pendapatan UMKM 

 Pendapatan usaha merupakan salah satu faktor penting 

dalam keberlangsungan dan perkembangan suatu 

perusahaan. Dalam pengertian umum, pendapatan adalah 

hasil pencarian usaha. Boediono (2002: 180) 

mengemukakan bahwa, pendapatan adalah hasil dari 

penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada 

sektor produksi. Hal yang sama juga diungkapkan 

Winardi (2002:171) bahwa pendapatan adalah hasil 

berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai 

daripada penggunaan faktor-faktor produksi.  Pendapatan 

disini mencakup pemasukan atau keuntungan dari sektor 

UMKM. 

 Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang 

UMKM : 
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a. Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan bahwa Usaha 

mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam UU tersebut. 

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang buka merupakan 

anak perusahan atau bukan anak cabang yang 

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik 

langsung maupun tidak langsung, dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU 

tersebut. 

c. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, 

usah kecil atau usaha besar yangmemenuhi kriteria 

usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU 

tersebut. 

d. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang 

digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti 

yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan 

bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan 

tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki 

aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil 

penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta. 

2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 

juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta 
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tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih 

dari Rp.300 juta hingga maksimum 

Rp.2.500.000, dan. 

3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan 

milai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta 

hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil 

penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai 

paling tinggi Rp.50 milyar (Tambunan ; 2015). 

 

4. Pengertian Pendapatan Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam 

 Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam 

perdagangan yang di dapat melalui proses pemutaran 

modal dalam kegiatan ekonomi. Islam sangat mendorong 

pendayagunaan harta melalui berbagai kegiatan ekonomi 

dan melarang untuk menganggurkannya. Pendapatan 

dalam islam akan membawa keberkahan yang diturunkan 

oleh Allah SWT. Harta yang didapat dari kegiatan yang 

tidak halal seperti mencuri, korupsi dan perdagangan 

barang haram bukan hanya akan mendatangkan bencana 

atau siksa di dunia namun juga siksa di akhirat kelak.
32

 

 Umer Chapra (1992), berpendapat bahwa ekonomi 

Islam diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariah 

(Maqoshid Syariah) yaitu pemenuhan kebutuhan, 

penghasilan yang diperoleh dengan sumber yang baik, 

distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Adapun 

ayat-ayat yang menjelaskan adalah : 

a) Pertama, pemenuhan kebutuhan sehingga diperoleh 

kehidupan yang baik (Hayatan Thayyibah). An-Nahl 

(16) :97, 

 

                                                           
 32L O Andita Falirin, “Pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi 

Islam: studi kasus pada Pasar Jrakah Ngaliyan Semarang”, 2019, hal. 60,. 
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 ٌٍ َٕ ُيۡؤِي ُْ َٔ ٰثٗ  َۡ ٔۡ اُ ٍۡ َرَكٍش اَ َم َصانًِحـا يِّ ًِ ٍۡ َع َي

ّٗ َحٰيٕةً طَيِّبَتً  ُۡى اَۡجَشُْۡى  ۚ فَهَـُُۡحيِيََُّ ِضيَـَُّٓ ۡۡ نَـَُ َٔ  

 ٌَ ٕۡ هُ ًَ ا يَۡع ٕۡ ٍِ َيا َكاَُ   بِاَۡحَغ

Artinya: 

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala 

yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan” (Q.S: An-Nahl: 97). 

b) Kedua, penghasilan yang diperoleh dari Sumber 

yang halal dan baik dalam rangka memperoleh 

keberuntungan ummat manusia (falah). Al-Baqarah 

(2): 168, 172, 173. 

َْل  َّٔ ا فِٗ اْْلَْسِض َحٰهًَل طَيِّبًا ۖ ًَّ ا ِي ْٕ َا انَُّاُط ُكهُ ٰيٰٓاَيُّٓ

 ٌٍ بِْي ٌّٔ يُّ ّٗ نَُكْى َعُذ ٍِِۗ اََِّ ْيٰط ِث انشَّ ٰٕ ا ُخطُ ْٕ َّبُِع  حَخ

Artinya: 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah 

kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu”(Q.S Al-Baqarah: 168). 

ُكۡى  ُٰ ٍۡ طَيِّٰبِج َيا َسَصۡق ا ِي ٕۡ ا ُکهُ ٕۡ ٍَ ٰاَيُُ َا انَِّزۡي ٰيٰٓاَ يُّٓ

 ٌَ ۡٔ خُۡى اِيَّاُِ حَۡعبُُذ ُۡ ٌۡ ُک ِ اِ
ا لِِلّٰ ۡٔ اۡشُكُش َٔ  

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara 

rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu 

dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar 

kepada-Nya kamu menyembah”(Q.S Al-Baqarah: 

172) 
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نَحْ  َٔ َو  انذَّ َٔ ْيخَتَ  ًَ َو َعهَْيُكُى اْن ا َحشَّ ًَ َيا إََِّ َٔ ُِْضيِش  َى اْنِخ

َْل َعاٍد  َٔ ٍِ اْضطُشَّ َغْيَش بَاٍغ  ًَ ِ ۖ فَ ِّ نَِغْيِش َّللاَّ ِْمَّ بِ
أُ

َ َغفٌُٕس َسِحيىٌ  ٌَّ َّللاَّ ِّ ۚ إِ  فَََل إِْثَى َعهَْي

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang 

(ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa 

(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya 

dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada 

dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al-

Baqarah: 173) 

c) Ketiga, Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang 

Adil dengan Memberikan Nilai yang Sangat Penting 

bagi Persaudaraan dan Keadilan Sosial Ekonomi Al-

Hasyr (59) :7 

 ِّ
ِْْم اْنقُٰشٖ فَهِهّٰ ٍْ اَ ّٖ ِي نِ ْٕ ُ َعٰهٗ َسُع

َيآٰ اَفَۤاَء َّللّاٰ

 ٍِ اْب َٔ  ٍِ ٰغِكْي ًَ اْن َٔ  ٗ ًٰ اْنيَٰخ َٔ نِِزٖ اْنقُْشٰبٗ  َٔ ِل  ْٕ ُع نِهشَّ َٔ

َيآٰ  َٔ ُُْكْىِۗ  ٍَ اْْلَْغُِيَۤاِء ِي نَتً ۢ بَْي ْٔ ٌَ ُد ْٕ بِْيِمِۙ َكْي َْل يَُك انغَّ

 ُِ ْٔ ُل فَُخُز ْٕ ُع ۚا ٰاٰحىُكُى انشَّ ْٕ َْخَُٓ ُُّْ فَا ىُكْى َع ٰٓ َيا ََ َٔ

َ َشِذْيُذ اْنِعقَاِب   ٌَّ َّللّاٰ َ ِۗاِ
احَّقُٕا َّللّاٰ َٔ  

Artinya: 

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan 

Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang 

berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk 

Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anakanak yatim, 

orang-orang miskin dan orangorang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 
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Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”(Q.S 

Al-Hasyr: 7).
33

 

 Ada beberapa aturan tentang pendapatan dalam 

konsep Islam, yaitu sebagai berikut: 

1) Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk 

perdagangan. 

2) Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif 

dengan unsur-unsur lain yang terkait produksi, 

seperti usaha dan sumbersumber alam. 

3) Memposisikan harta sebagai obyek dalam 

pemutarannya karena adanya kemungkinan-

kemungkinan pertambahan atau pengurangan 

jumlahnya. 

4) Modal pokok yang berarti modal bisa 

dikembalikan.
34

 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

UMKM 

a) Pengaruh Modal terhadap kinerja keuangan UMKM 

 Wiklund and Sheperd (2005) dalam penelitian 

Wahyuningsih (2015) menyatakan bahwa 

kemudahan dalam mengakses permodalan akan 

meningkatkan tingkat kemungkinan UMKM dalam 

mendapatkan kinerja keuangan yang tinggi. 

Kemudahan akses modal akan mendorong 

kemampuan inovasi dari pelaku bisnis sehingga bisa 

menciptakan peluangpeluang bisnis yang baru. 

 

 

                                                           
 33 Ritta Setiyati, “WAWASAN QUR ’ AN TENTANG EKONOMI ( 

Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran )”, Vol. 7 (2017), hal. 36,. 

 34 Husein syahatah, pokok-pokok pemikiran akuntansi islam, (Jakarta: Akbar 

Media Eka Sarana, 2001). 
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b) Pengaruh sumber daya manusia terhadap pendapatan 

UMKM 

 Menurut penelitian yang dilakukan Latifatul 

Yaswat (2016) menyatakan bahwa: Sumber Daya 

Manusia berpengaruh terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan. hal ini didukung oleh 

pendidikan, pelatihan dan pengalaman. 

c) Pengaruh Kemitraan terhadap kinerja keuangan 

UMKM 

 Menurut Hafsah (2000), kemitraan adalah 

suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak 

atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih 

manfaat atau keuntungan bersama sesuai prinsip 

saling membutuhkan dan saling mengisi berdasarkan 

pada kesepakatan. 

d) Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap kinerja 

keuangan UMKM 

 Kebijakan Pemerintah melalui instrumen suku 

bunga SBI yang rendah diharapkan diikuti juga oleh 

kredit perbankan, karena seperti diketahui tingginya 

suku bunga menghambat penyaluran kredit, 

termasuk kredit UMKM. Suku bunga kredit 

perbankan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah suku bunga riil yang didapat dari rata-rata 

suku bunga kredit investasi, kredit modal kerja, dan 

kredit konsumsi dikurangi dengan inflasi tahunan.
35

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 35 Herry Wira Wibawa et al., “analisis faktor faktor yang mempengaruhi 

pendapatan UMKM”, Vol. 5 No. 3 (2021), hal. 651–52,. 
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