
xi 

 

 

ANALISIS PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DALAM 

MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 MENURUT 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Jalan Pagar Alam 

Kota Bandar Lampung) 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  Syarat-

syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  

dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam 

 

 

 

Oleh: 

 

Desi Puspitasari 

NPM. 1651010056 

 

 

 

 

Program Studi: Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443H/2022M 



xii 

 

 

ANALISIS PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DALAM 

MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 MENURUT 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Jalan Pagar Alam 

Kota Bandar Lampung) 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  Syarat-

syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  

dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam 

 

 

 

Oleh: 

 

Desi Puspitasari 

NPM. 1651010056 

 

 

 

 

Program Studi: Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

 

Pembimbing Akademik 1 : Prof. Dr.H. Suharto, S.H.,M.A 

Pembimbing Akademik 2: M. Yusuf Bahtiar, M.E 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H / 2022 M 



ii 

 

 

ABSTRAK 

 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang 

sangat penting dalam perkembangan ekonomi nasional maupun 

daerah. Peluang besar yang dimiliki oleh sekt or UMKM ini terbilang 

sangat besar dan UMKM mampu bertahan, bahkan jumlahnya 

meningkat sangat pesat. UMKM pun menjadi tulang punggung 

ekonomi kerakyatan yang mampu merantas kemiskinan dan 

penyerapan tenaga kerja. 

Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam skripsi ini 

adalah Bagaimana pola pengembangan kewirausahaan pelaku usaha 

yang memanfaatkan kemasifan internet di Jalan Pagar Alam Kota 

Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi Islam. Sedangkan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola 

pengembangan kewirausahaan pelaku usaha yang memanfaatkan 

kemasifan internet di Jalan Pagar Alam Kota Bandar Lampung 

menurut perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh bahwa 

implementasi Revolusi Industri 4.0 terhadap Pola Pengembangan 

Kewirausahaan oleh pelaku keripik pisang masih sangat tertinggal. 

Dari 32 UMKM yang sudah betul-betul memanfaatkan kemasifan 

internet hanyalah 10 UMKM. 22 UMKM tersisa masih dalam tahap 

pengembangan, namun dalam ketertinggalannya mereka sangat 

berniat dan berusaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih 

baik lagi dari pada sekarang. 

Pandangan Ekonomi Islam tentang pola pengembangan 

kewirausahaan oleh pelaku usaha secara keseluruhan dan 

pengembangan  implementasi revolusi industri 4.0 dalam 

memanfaatkan kemasifan internet yang dilakukan UMKM keripik 

pisang dalam perspektif Ekonomi Islam sudah cukup baik. Hal ini 

dikarenakan para pelaku usaha sudah menerapkan prinsip yang sesuai 

dengan ajaran Islam yaitu keadilan dan menghindari proses produksi 

yang diharamkan dalam Islam.  

 

Kata Kunci : Revolusi Industri 4.0, Kewirausahaan, Ekonomi Islam 
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MOTTO 

 

                      

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri” 

 

(Qs. Ar-Rad : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari 

pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang 

berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu 

adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang 

terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsil ini 

adalah:“ANALISIS PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN 

DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada 

Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Jalan Pagar Alam, Kota 

Bandar Lampung)”. 

Maka perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan atau perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya.
1
 

2. Pengembangan merupakan sebuah proses, cara, perbuatan 

mengembangkan.
2
 Pada hakikatnya pengembangan adalah 

upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang 

dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan 

bertanggungjawab dalam memperkenalkan, menumbuhkan, 

membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang 

seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai 

dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, 

sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, 

meningkatkan, mengembangkan diri kearah terciptanya 

                                                           
1 Petter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 

(Jakarta: Modern English Pers, 1999), h. 43. 
2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia”. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 538. 
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martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal 

serta pribadi mandiri.
3
 

3. Kewirausahaan merupakan karakteristik manusia dalam 

menjalankan suatu bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan 

dan dianggap mempunyai sifat pembaharu yang inovatif, 

energik dan adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
4
 

4. Revolusi Industri 4.0, adalah perubahan cara hidup manusia, 

bekerja, dan behubungan dengan yang lain. Teknologi yang 

masif dapat menggantikan kerja manusia yang kurang 

produktif dengan kecanggihan robot.
5
 

5. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk  mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-

nilai Al-Qur’an dan  Sunnah.
6
 Ekonomi Islam juga dapat 

diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya 

untuk memandang, menganalisa dan akhirnya menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara 

Islami. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperjelas kembali 

bahwa yang dimkasud dalam pembahasan skripsi ini adalah 

penyelidikan terhadap suatu pristiwa untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya tentang pengembangan kewirausahaan terhadap 

revolusi industri 4.0 kemudian dikaitkan dengan ekonomi Islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
3 Iskandar Wiryokusumo, “Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum”, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24. 
4 Ernani Hadiyati, “Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap 

Kewirausahaan Usaha Kecil”. JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN, 

VOL.13, NO. 1, MARET 2011, h. 9 
5 Klaus Schwab, “Revolusi Industri Keempat” (Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama, 2019), h. 1-2. 
6 Boedi  Abdullah, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Pustaka 

Setia, 2014), h. 19. 
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1. Alasan Objektif 

Menanamkan jiwa kewirausahaan para mahasiswa 

perguruan tinggi dipercaya merupakan alternatif untuk 

menekan tingkat pengangguran, karena para sarjana 

diharapkan bisa menjadi wirausahawan muda terdidik yang 

cakap meretas usahanya sendiri sebab dunia bisnis masa kini 

dan masa depan lebih mengandalkan knowledge dan 

intelectual capital, maka agar dapat menjadi daya saing 

bangsa, pengembangan wirausaha muda penting diarahkan 

pada kelompok muda terdidik (intelektual).
7
 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Keripik 

Pisang Jl. Pagar Alam Gang PU Kelurahan Segala Mider Kota 

Bandar Lampung merupakan Sentra Keripik Pisang yang 

didalamnya sudah berdiri 32 UMKM keripik pisang. Dalam 

mempertahankan persaingan di sentra keripik pisang masing-

masing pemilik usaha berusaha mempertahankan kualitas 

barang serta berlomba-lomba untuk saling mempromosikan 

melalui media sosial yang sudah merambah di kalangan 

manapun. Kemasifan internet tidak bisa dihindari lagi 

dikarenakan kita sudah mulai memasuki era revolusi industri 

4.0 sejak tahun 2016. 

Saat ini perkembangan dunia bisnis semakin pesat. 

Persaingan bisnis yang ketat seperti ini membuat pelaku usaha 

untuk mempertahankan usahanya dan bersaing untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Namun hal ini tidak 

dibersamai dengan adanya kecanggihan internet yang sudah 

berada di revolusi industri 4.0. UMKM bekerjasama dengan 

PT. Telekomunikasi Indonesia dengan memberikan fasilitas 

koneksi internet dan ICT, namun para pelaku usaha belum 

begitu peduli akan manfaat yang diperoleh dalam penerapan 

teknologi informasi agar bisa mempermudah akses. 

2. Secara Subjektif 

                                                           
7
 Azwar, Budi. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat 

Kewirausahaan (Entrepreneurial Intention). Studi Terhadap Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri SUSKA Riau. Menara, 12(1): 12-22. 
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a. Berdasarkan dari objek penelitian yang di bahas oleh 

penulis, studi ini sesuai dengan berdasarkan keilmuan 

yang penulis tempuh di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam yaitu Prodi Ekonomi Islam. 

b. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pola pengembangan 

kewirausahaan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 

sehingga mampu memberikan ide-ide pada peneliti 

setelahnya. 

 

C. Latar Belakang Masalah  

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam 

perkembangan ekonomi nasional maupun daerah. Peluang besar 

yang dimiliki oleh sektor UMKM ini terbilang sangat besar dan 

UMKM mampu lebih bertahan dari  terpaan krisis. UMKM 

kurang mendapatkan perhatian di Indonesia telah meruntuhkan 

banyak usaha besar, namun sebagian besar UMKM tetap bertahan, 

bahkan jumlahnya meningkat sangat pesat.
8
 UMKM pun menjadi 

tulang punggung ekonomi kerakyatan yang mampu merentas 

kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. 

Islam menganjurkan untuk melakukan wirausaha, banyak 

ditemukan ayat Al-Qur’an yang mendorong umat Islam untuk 

berwirausaha. sebagai berikut: Q.S Al-Mulk: 67:15: 

                      

            

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian 

dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali 

setelah) dibangkitkan.
9
 

                                                           
8 Yusuf Hamali Ali, Pemahaman Stategi Bisnis dan Kewirausahaan, 

(Jakarta:Prenadamedia Group,2016), h.119. 
9 Departemen Agama, Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. 

Diponegoro, 2005), h. 45. 
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Berdasarkan pemaparan ayat di atas dapat disebutkan bahwa 

berwirausaha merupakan kemampuan dalam hal menciptakan 

kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya 

kreativitas dan inovasi. Kreatifitas merupakan skill yang penting 

dalam menciptakan peluang bisnis dan mengembangkannya. 

UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat 

dibandingkan sector usaha lainnya, dan UMKM juga memberikan 

kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.
10

 Berikut 

jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung dari Dinas Perindustrian 

Kota Bandar Lampung:  

Tabel 1.1 

Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kemajuan UMKM di 

Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun meningkat signifikan. 

Dengan kemajuan teknologi yang ditawarkan maka banyak orang 

                                                           
10 Ibid, h.119 



 6 

yang mampu memunculkan ide dan gagasan yang kemudian 

diwujudkan dalam bentuk usaha baru. 

Dalam perekonomian yang semakin sulit dan persaingan 

ekonomi dunia yang semakin ketat, Usaha Kecil Menengah 

(UKM) memiliki kontribusi signifikan pada pembangunan 

ekonomi, baik di Negara-negara industri maupun Negara 

berkembang. Di Indonesia sendiri peranan usaha kecil dalam 

mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan 

ditetapkannya Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang 

usaha mikro, kecil, dan menengah.
11

 

UKM merupakan bagian penting dari perekonomian nasional 

yang memunyai kedudukan, potensi dan peranan yang penting dan 

strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional 

yang kokoh. Peningkatan peran UKM diharapkan dapat menjadi 

motor penggerak kehidupan ekonomi Indonesia dan dapat menjadi 

usaha besar. Serta merupakan salah satu solusi dari permasalahan 

ekonomi di Indonesia, karena mampu menciptakan lapangan 

pekerjaan sendiri dengan cara membuka usaha. 

Saat ini perkembangan dunia bisnis semakin pesat. Hal ini 

dapat dilihat dengan munculnya pengusaha-pengusaha atau pelaku 

bisnis yang baru. Persaingan bisnis yang ketat seperti saat ini 

membuat pelaku bisnis selalu berusaha untuk mempertahankan 

usahanya dan bersaing untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pertumbuhan yang selalu meningkat dari waktu ke waktu selalu 

diharapkan oleh pelaku bisnis. 

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku bisnis agar usaha yang 

dijalankan tetap bertahan di tengah-tengah persaingan yang ada. 

Suatu usaha didirikan dan dikelola untuk menghasilkan suatu 

produk, baik berupa barang maupun jasa. Produk itu dipasarkan 

dan dijual kepada pihak lain, baik individu, maupun kelompok 

yang memerlukan produk itu untuk memenuhi sebagian 

kebutuhannya. Dengan demikian, diperlukan pemasaran yang baik 

karena pemasaran merupakan salah satu bidang fungsional yang 

                                                           
11 N.N., RI No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. Ke-2, h.3. 
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peranannya sangat strategi dalam kehidupan suatu usaha. 

Penjualan bukan hanya sebagai fungsi atau departemen dalam 

perusahaan, tetapi bagaimana pasar bisa berjalan dengan kreatif 

dan inovatif. 

Kota Bandar Lampung mempunyai potensi yang cukup besar 

dalam perkembangan UMKM. Beberapa potensi unggulan yang 

dimiliki Kota Bandar Lampung menurut Dinas Perindustrian Kota 

Bandar Lampung tentang UMKM tahun 2020 yaitu ikan olahan, 

aneka keripik, emping melinjo, kain tapis, sulam usus, dan batik 

atau kaos lampung. Pada tahun 2008 Dinas Perindustrian Kota 

Bandar Lampug telah bekerjasama mendirikan Gapura sebagai 

simbolis berdirinya kawasan sentra industri kripik pisang di Kota 

Bandar Lampung. Hal inilah yang mendorong para orang-orang 

untuk membuka usaha UMKM kripik pisang, dan menjadikan 

jumlah UMKM dalam industri ini terus meningkat.Selain itu 

keripik pisang merupakan komoditas utama yang menjadi andalan 

ekspor provinsi lampung. Ekspor kripik pisang yang dilakukan 

tersebut dapat mengangkat citra Kota Bandar Lampung sebagai 

produsen kripik nasional. 

Revolusi Industri Pertama pada abad 18 adalah perubahan 

produksi yang pertama kali ketika manusia menemukan mesin-

mesin bertenaga uap. Kini Revolusi Industri Keempat ditandai 

dengan hadirnya integrasi dunia online dengan produksi 

industri.Industri 4.0 tidak hanya menjadikan produksi secara 

otomatis, tetapi juga menghubungkan berbagai sektor produksi 

secara bersamaan dengan operasi dunia maya yang dibuat 

tersambung secara online (internet). 

Indonesia sudah menapaki era Industri 4.0, yang ditandai 

dengan bisnis yang kesehariannya mulai menerapkan digitalisasi 

dan otomasi. Namun, belum semua elemen masyarakat menyadari 

konsekuensi logis atau dampak dari perubahan-perubahan yang 

ditimbulkan. Bahkan, fakta-fakta perubahan itu masih sering 

diperdebatkan. Misalnya, banyaknya toko konvensional di pusat 

perbelanjaan (mall) yang tutup sering dipolitisasi dengan argumen 

bahwa kecenderungan itu disebabkan oleh menurunnya daya beli 

masyarakat. Padahal, toko-toko konvensional memang mulai 
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menghadapi masalah serius atau minim pengunjung karena 

sebagian masyarakat perkotaan lebih memilih sistem belanja 

online. Mulai dari membeli baju, sepatu, dan buku hingga 

membeli makanan semuanya dengan pola belanja online. 

Dewasa ini, kalangan manapun telah mampu mengambil 

keputusan sendiri untuk memilih jalan hidupnya. Saat ini 

entrepreneurship telah menjadi trend ajang pembuktian dir 

(aktualisasi diri) bagi kalangan manapun. Contohnya Youtube, 

Instagram, Facebook, WhatsApp maupun media sosial lain yang 

menjadi ladang untuk memperluas jaringan pemasaran dengan 

promosi melalui jaringan internet, dan bisa bekerja sama dengan 

ojek online untuk mengantar pesanan yang telah dipesan secara 

online.
12

 

Media massa merupakan sumber informasi, ide bahkan 

peluang yang besar. Surat kabar, majalah, televisi, dan dewasa ini 

internet, adalah contoh dari media massa. Misalnya, pada iklan 

komersial pada surat kabar atau majalah terdapat mengenai bisnis 

yang dijual. Satu cara untuk menjadi pengusaha adalah merespon 

tawaran seperti itu. Artikel yang terdapat di media cetak atau 

internet, atau film dokumenter di TV banyak melaporkan 

perubahan dalam gaya hidup atau kebutuhan konsumen.
13

 

Pertumbuhan pengguna internet, mobile user, dan pengguna 

sosial media, mendorong pergeseran perilaku belanja konsumen 

digital Indonesia menuju online shopping. Tren penjualan malalui 

internet semakin naik, dengan demikian tampaknya, perilaku 

konsumen Indonesia mulai terbiasa dengan belanja online. Tren 

belanja online di Indonesia akan semakin cerah di masa 

mendatang. Biaya promosi secara tradisional (offline) lebih mahal 

dibandingkan biaya promosi yang harus dikeluarkan melalui 

media digital. Beberapa macam media promosi tradisional, yaitu 

print media (koran, majalah, brosur), broadcast media, direct mail, 

dan telemarketing. Sementara itu promosi secara digital dapat 

                                                           
12 Made Dharmawati, Kewirausahaan (Depok : Rajawali Pers, 2007), h. 4. 
13 Ibid. 205 
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dilakukan melalui website, social networking, video marketing, 

dan digital advertising.
14

 

Berdasarkan hal diatas para usahawan dituntut untuk berpikir 

secara kreatif, inovatif dengan mencari cara bagaimana mereka 

bisa bersaing dengan usahawan lain untuk meningkatkan kualitas 

produknya dan berlomba untuk saling mempromosikan 

barangnya.  

Seorang wirausaha tetap mampu menemukan dan 

menciptakan peluang baru untuk berbisnis, sehingga ia tidak 

pernah khawatir kehabisan lahan walaupun bergelut dengan 

persaingan yang sangat ketat. Sedangkan inovasi merupakan 

kemampuan melakukan pembaruan-pembaruan dalam bisnis yang 

digelutinya, sehingga bisnis yang dilakukannya selalu dapat 

mengikuti perkembangan zaman. Sifat inovatif. Ini akan 

mendorong bangkitnya kembali kegairahan untuk meraih 

kemajuan dalam berbisnis. 

Dari penjelasan diatas bisa dilihat, revolusi industri 4.0 

mempengaruhi kewirausahaan pada pelaku usaha yang 

memanfaatkan kemasifan internet. Promosi melalui internet 

namun juga membuka kedai juga, agar jika pembeli tidak mau 

membeli secara on-line bisa datang langsung ke tempat. Karena 

kadang belanja secara online pembeli belum merasa puas. 

Menelaah pentingnya dan Ekonomi islam serta jaman yang 

semakin berkembang baik sosial, budaya, maupun teknologi yakni 

kewirausahaan adalah sebuah jalan untuk menjawab tantangan di 

era revolusi industri 4.0 yang kemudian diharapkan masih akan 

sejalan atau tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam. Oleh 

karenanya, calon peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah 

penelitian mengenai penyelidikan terhadap suatu pristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang pengembangan 

kewirausahaan terhadap revolusi industri 4.0 kemudian dikaitkan 

dengan ekonomi islam. 

 

                                                           
14 Rachmat Slamet dkk. “Strategi Pengembangan Ukm Digital Dalam 

Menghadapi Era Pasar Bebas”. Jurnal Manajemen Indonesia, Vol.16 - No.2 APRIL 

2016, h. 139. 
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D. Fokus Penelitian 

Dari uraian latar belakang diatas, penulis menetapkan batasan 

masalah pada Revolusi Indutri 4.0 mengenai Kewirausahaan 

dalam perspektif Ekonomi Islam. Untuk memperjelas ruang 

lingkup masalah yang akan diteliti, dan agar penelitian ini dapat 

dilaksanakan secara fokus, maka fokus masalah dalam penelitian 

ini adalah tentang Revolusi Industri 4.0 yang dalam hal ini 

mengenai UMKM keripik pisang yang memanfaatkan kemasifan 

internet dalam perspektif Ekonomi Islam. 

Batasan tempat: Penelitian ini dilakukan pada beberapa pelaku 

usaha keripik pisang yang ada di Jalan Pagar Alam, Kota Bandar 

Lampung. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang 

menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola pengembangan kewirausahaan terhadap 

revolusi industri 4.0 oleh pelaku usaha UMKM keripik pisang 

di Jalan Pagar Alam Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pola pengembangan kewirausahaan pelaku usaha 

yang memanfaatkan kemasifan internet di Jalan Pagar Alam 

Kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi Islam ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pola pengembangan 

kewirausahaan terhadap revolusi industri 4.0 oleh pelaku 

usaha UMKM keripik pisang di Jalan Pagar Alam Kota 

Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pola kewirausahaan 

pelaku usaha yang memanfaatkan kemasifan internet di Jalan 
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Pagar Alam Kota Bandar Lampung menurut perspektif 

ekonomi Islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini dapat 

memberikan wawasan dan digunakan sebagai acuan atau 

landasan dalam memahami Revolusi Industri 4.0 Terhadap 

Kewirausahaan. penelitian ini memberikan sumbangsih 

pengetahuan dan pemikiran dalam khasanah ilmu ekonomi 

khususnya Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat diharapkan untuk 

memajukan UMKM yang sedang dirintis. Jika pelaku 

usaha masih belum memanfaatkan kemasifan internet, 

maka beranjaklah untuk mempromosikan melalui media 

sosial. Karena sangat akan membantu bagi perkembangan 

UMKM ini. 

b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan 

serta dapat digunakan sebagai pembanding bagi pembaca 

yang ingin melaksanakan penelitian . 

c. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menerapkan dan 

menggunakan teori yang didapat dibangku kuliah dengan 

kenyataan yang ada di lapangan. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan revolusi 

industri 4.0 terhadap kewirausahaan. selain itu penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan 

masyarakat pada umumnya terkait dengan pengetahuan 

dan pemahaman mengenai kewirausahaan kemasifan 

internet yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha oleh-oleh 

khas lampung. 
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H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Tinjauan spustaka sdalam spenelitian sterdahulu sadalah shal 

yang sangat berguna dan bermanfaat. sPenelitian sterdahulu 

merupakan spenelitian syang telah dilakukan oleh speneliti lain. 

Peneliti sterdahulu sdapat sberfungsissebagai bahan acuan 

penelitian ssekarang satau yang sakan sdilakukan, skarena 

penelitian terdahulu sdapat mempermudah speneliti selanjutnya. 

Berdasarkan penelurusan peneliti stentang skripsi syang slebih 

dulu sada, penulis hanya sedikit menemukan skripsi syang 

berkaitan sdengan sjudul s“Analisis Revolusi Industri 4.0 

Terhadap Kewirausahaan Dalam sPerspektif sEkonomi sIslam”. 

Berikut sadalah penelitian yang masihsberkaitan satau membahas 

mengenai kewirausahaan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Amir Adam yang 

berjudul Peranan Kewirausahaan Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kabupaten Polman khusus pada perusahaan CV 

Bumi Surya. Hasil penelitian kewirausahaan memberikan 

kemudahan dalam melakukan usaha dari tingkat mikro dan makro 

meskipun dalam usahanya setiap tahunnya mengalami kenaikan 

ataupun penurunan, pasang surut, kadang mengalami keuntungan 

dan kerugian. Namun sejauh ini kewirausahaan masih sangat 

berperan penting dalam membantu menumbuhkan atau 

meringankan kebutuhan dan masalah-masalah ekonomi yang 

dialami oleh masyarakat yang perekonomiannya menengah ke 

bawah seperti para pengusaha kecil dan menengah serta para 

petani pada umumnya
15

 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bambang Banu 

Siswoyo yang berjudul Pengembangan Jiwa  Kewirausahaan 

di Kalangan Dosen dan Mahasiswa. Hasil penelitian 

kewirausahan merupakan persoalan penting didalam 

perekonomian suatu bangsa yang sedang membangun. 

                                                           
15 sAdam sAmir, s“Peranan sKewirausahaan sTerhadap sPertumbuhan 

sEkonomi sDi Kabupaten sPolmankhusus sPada sPerusahaan sCV sBumi sSurya”, 

sskripsi s(Makasar s:Fakultas syariah sdan sHukum sUIN sAlauddin sMakassar 

s2012), sh. s53. 
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Kemajuan atau kemunduran ekonomi suatu bangsa ditentukan 

oleh keberadaan dan peranan dari kelompok entrepreneur ini
16

 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Efa Wahyu 

Prastyaningtyas dan Zainal Arifin yang berjudul Pentingnya 

Pendidikan Kewirausahaan Pada Mahasiswa dengan 

Memanfaatkan Teknologi Digital Sebagai Upaya Menghadapi 

Revolusi 4.0 menghasilkan melalui implementasi pendidikan 

kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal 

ini sangat penting karena perkembangan kewirausahaan sudah 

mengarah pada ekonomi kreatif dan digital, setiap bidang ilmu 

membutuhkan entrepreneur, bisa membangun karakter 

wirausaha bagi mahasiswa. Intinya dengan membekali 

pendidikan kewirausahaan berbasis teknologi digital 

diharapkan membentuk character building entrepreneur.
17

 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suwardana 

Hendra yang berjudul Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi 

Mental. Dengan Revolusi Industri telah mengubah cara kerja 

manusia menjadi otomatisasi/digitalisasi melalui inovasi-

inovasi. Para pelaku industry berperan secara aktif sebagai 

entitas organisasi yang memiliki visi dalam meraih 

keuntungan. Revolusi industry berjalan dengan dilandasi 

revolusi mental dimana dalam paradigm ini terdapat 

perubahan besar dalam struktur mental yang terbangun atas 

tiga hal yaitu cara berpikir, meyakini dan cara bersikap.
18

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kewirausahaan pada era revolusi industry 4.0 mengalami 

kemajuan dalam mempromosikan apapun yang bisa bernilai 

uang. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti hal ini. 

 

                                                           
16 Bambang sBanu sSiswoyo, s“Pengembangan sJiwa sKewirausahaan sdi 

sKalangan sDosen dan sMahasiswa”, sjurnal s(Jurnal sEkonomi sBisnis s| sTahun s14 

s| sNomor s2 s| sJuli s2009), sh. s122. 
17 Efa sWahyu sPrastyaningtyas, sZainal sArifin, s“Pentingnya sPendidikan 

sKewirausahaan Pada sMahasiswa sDengan sMemanfaatkan sTeknologi sDigital 

sSebagai sUpaya sMenghadapi Revolusi s4.0” sjurnal s(Proceedings sof sthe 

sICECRS), sJune s2019|Volume s2|Issue s1. sh. s285. 
18 Suwardana sHendra, s“Revolusi sIndustri s4. s0 sBerbasis sRevolusi 

sMental”, sJATI sUNIK, 2017, sVol.1, sNo.2. sh. s102 
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I. Metode Penelitian 

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam 

usaha menyusun skripsi ini digunakan cara berfikir dalam rangka 

membahas pokokpokok permasalahan yang dirumuskan agar 

penelitian ini dapat terlaksana secara obyektif ilmiah dan 

mencapai hasil yang optimal. Untuk itu dapat diperhatikan 

beberapa hal berikut: 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, dan 

lembaga masyarakat.
19

 Penelitian lapangan dilakukan 

dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan yang berkenaan dengan UMKM pelaku usaha 

keripik pisang yang memanfaatkan kemasifan internet 

yang didapatkan secara online maupun offline. 

Selain penelitian lapangan peneliti juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research) sebagai 

pendukung literature untuk mendapatkan data-data dan 

informasi secara relevan terhadap buku yang berkaitan 

dengan kewirausahaan yang dijalani para pelaku usaha 

untuk menciptakan keberhasilan usaha agar terus 

berkembang melalui media sosial yang sudah menjamur. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, 

yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  

berupa kata-kata tertulis dan uraian dari orang-orang dan 

prilaku yang dapat diamati. Dengan demikian penelitian 

ini akan mendeskripsikan secara detail mengenai UMKM 

                                                           
19 Soeranto, Lincolin Arsyad, Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, 

(Yogyakarta: sekolah tinggi ilmu menejemen YKPN,2008), h. 76 
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pelaku usaha keripik pisang yang memanfaatkan 

kemasifan internet.
20

 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan di Jalan Pagar Alam Kota 

Bandar Lampung. 

3. Sumber data 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu data 

primer dan data sekunder 

a. Data Primer 

Data primer data yang di peroleh langsung dari 

reponden atau objek yang di teliti. Data tersebut di 

peroleh langsung dari personal yang diteliti dan berasal 

dari lapangan. Dalam hal ini, data primer bersumber dari 

data lapangan yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 

dari UMKM pelaku usaha yaitu pelaku usaha keripik 

pisang di Jln Pagar Alam yang diwawancarai secara 

langsung maupun via on-line.
21

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau 

diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data dari kepustakaan, studi dokumentasi atau laporan 

penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam 

penelitian ini dapat di peroleh melalui catatan-catatan, 

arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan 

sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.
22

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen 

penelitian, dimana elemen adalah unit terkecil yang 

                                                           
20 Sugiono, Metodelogi Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

h. 24 
21 Sugiono, Metodelogi Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

h. 85 
22 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 137 
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merupakan sumber dari data yang diperlukan.
23

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah UMKM di Sentra Industri 

Keripik Pisang yang berada di Jalan Pagar Alam, Kota 

Bandar Lampung dengan jumlah 32 UMKM keripik 

pisang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa dianggap 

mewakili keseluruhan populasi.
24

 Peneliti menggunakan 

metode purposive sampling dalam menentukan jumlah 

partisipan yang akan terlibat dalam penelitian yang 

dilakukan. Purposive Sampling adalah sampel yang 

dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau objek 

penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang 

spesifik. Ciri maupun strata yang khusus tersebut 

ditentukan oleh peneliti. Adapun ciri-ciri yang digunakan 

adalah sebagai berikut:
25

  

1) Luasnya daerah cakupan penelitian yakni hanya di 

Jalan Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, maka 

digunakan beberapa metode yang dapat menunjang 

dalam pengambilan sampel. 

2) Dari 32 UMKM yang ada di Jalan Pagar Alam Kota 

Bandar Lampung tenyata belum semua pelaku usaha 

UMKM keripik pisang telah memanfaatkan 

kemasifan internet, setelah diteliti yang telah 

menggunakan kemasifan internet hanya 10 pelaku 

usaha UMKM keripik pisang saja. Maka peneliti akan 

mengambil 10 pelaku usaha UMKM keripik pisang 

yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. 
26

 

 

                                                           
23 Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, 

Jakarta, 2009, h. 82. 
24 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2006, h. 56. 
25 Ibid, h. 85. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ; Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013) h. 15. 
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5. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
27

 Dalam 

pengumpulan data dengan wawancara terssebut, informasi 

yang didapatkan lebih jelas dan mendal dengan penelitian 

wawancara disini dilakukan dengan pelaku usaha keripik 

pisang di Jalan Pagar Alam kota Bandar  Lampung. 

b. Observasi 

Metode observasi adalah suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

pengamatan dan ingatan, penelitian berkenaan dengan 

prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Metode 

observasi penulis gunakan untuk membuktikan data yang 

diproleh selama penelitian, dalam hal ini, peneliti akan 

melakukan pengamatan dilapangan untuk memperoleh 

data yang obyektif dan akurat sebagai bukti atau fakta 

penelitian yang kuat.
28

 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran atau 

karya-karya monumental dari seseorang.
29

 Dalam hal ini 

data-data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan 

tersebut di peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian penulis. 

6. Teknik pengolahan data 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan 

                                                           
27 Ibid, h., 410. 
28 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Penelitian, (Bandung: Penerbit 

Mandar Maju, 1998), h. 86.  
29 Ibid, h., 422. 
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rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah 

data akan semakin banyak, kompeks dan rumit. Untuk itu 

perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Data 

yang diperoleh merupakan data terkait prospek 

kewirausahaan pada pelaku usaha makanan ringan yang 

memanfaatkan kemasifan internet, kemudian di 

sederhanakan dan disajikan dengan memilih data yang 

relevan, selanjutnya mengarahkan data pada pemecahan 

masalah dan memilih data yang dapat menjawab 

permasalahan penelitian. 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat 

dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, 

poctogram dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, 

maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi. 

7. Teknik analisis data 

Teknik analisis data sangat penting dalam memecahkan 

kasus yang akan diteliti, tanpa analisis data peneliti akan 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan penelitiannya. 

Menurut Martono analisis data merupakan proses pengolahan, 

penyajian, interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari 

lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai 

makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian.
30

 

Analisis data merupakan sebuah tahap yang bermanfaat 

untuk menerjemahkan data hasil penelitian agar lebih mudah 

dipahami pembaca secara umum. Peneliti akan melakukan 

analisis data setelah prosespengumpulan data selesai 

dilakukan. Untuk penelitian kualitatif, ada banyak metode 

analisis data. Miles dan Huberman dalam bukunya 

“Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook” 

menjelaskan bahwa secara umum, proses analisis data 

                                                           
30 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis 

Data Sekunder), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011. h. 127-128. 
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kualitatif melibatkan empat proses penting. Keempatnya dapat 

dilakukan secara berulang karena proses analisis data dalam 

penelitian kualitatif dapat dilakukan kapan saja, dalam arti 

proses ini tidak harus dilakukan ketika peneliti telah 

menyelesaikan seluruh proses penelitian. Keempat proses 

penting tersebut digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.2 

Analisis Data Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pengumpulan data, pada analisis model pertama dilakukan 

pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan 

berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai 

dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan 

dengan penajaman data melalui pencarian dan selanjutnya. 

b. Data reduction atau reduksi data, yaitu proses pemilihan, 

penyederhanaan, pengabstrakkan, dan pengubahan data 

kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan 

ketika berada dilapangan. Proses ini berlangsung terus 

menerus. Banyak informasi yang diperoleh peneliti, namun 

tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki 

kontribusi dalam mengungkap masalah penelitian. Untuk 

itulah, reduksi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit demi 

sedikit, karena bila proses ini dilakukan di akhir penelitian, 

akan semakin banyak informasi yang harus disaring. 

c. Data display atau penyajian data, yaitu aktivitas 

menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan 
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peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat 

merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih 

terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau 

sama sekali belum diperoleh. 

d. Conclusion drawing atau verifikasi merupakan aktivitas 

merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas 

sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa simpulan 

sementara maupun simpulan akhir.
31

 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan agar memudahkan dalam 

memahami isi skripsi secara sistematis. Maka penulisan skripsi ini 

dibagi menjadi 5 BAB yang terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini tentang kerangka umum atau dasar dalam 

penulisan skripsi yang terdiri dari sub bab: penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori-teori dalam 

penelitian. Penulis akan menjelaskan mengenai teori media baru, 

revolusi industri 4.0, kewirausahaan, usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM), wirausaha dalam Islam, Etika Bisnis Islam 

dalam promosi pemasaran, revolusi industri 4.0 dalam perspektif 

Ekonomi Islam, kewirausahaan dalam perspektif Islam serta 

kerangka berpikir. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini memuat secara rinci penyajian data lapangan 

tentang UMKM Kota Bandar Lampung, produk unggulan Kota 

Bandar Lampung, sebaran jumlah industri kecil menengah di Kota 

Bandar Lampung, pelatihan program kampung UKM digital dan 

                                                           
31Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman, Qualitative Data 

AnalysisTerjemahan Tjetjep rohendi rohidi. Jakarta : UI-Press dalam Ulber Silalahi, 

2009, Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT Refika Aditama, h. 285-286. 
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wawancara para responden. 

BAB IV  ANALISIS DATA PENELITIAN   

Bab ini merupakan penjelasan tentang hasil dan capaian dari 

penelitian yang sudah dilaksanakan. Yaitu analisis pola 

pengembangan kewirausahaan terhadap revolusi industri 4.0 oleh 

pelaku usaha sentra keripik pisang. Serta pandangan Ekonommi 

Islam tentang pola pengembangan kewirausahaan pelaku usaha 

yang memanfaatkan kemasifan internet. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup akhir dari penulisan skripsi yang 

berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Media Baru 

Merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan 

konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang 

terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Contoh dari 

media yang sangat merepresentasikan media baru adalah internet. 

Program televisi, film, majalah, buku, suratkabar, dan jenis media 

cetak lain tidak termasuk media baru. Media baru berguna untuk 

menjelaskan kemunculan media yang bersifat digital, berjaringan, 

dan terkomputerisasi yang merupakan efek dari perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Istilah media baru dapat digunakan untuk menjelaskan 

penjelasan terkait kondisi teknologi dan internet teraktual serta 

dampaknya terhadap budaya. Jaringan dari media baru pun 

mampu memungkinkan penggunanya  untuk mengakses informasi 

kapan saja dan di mana saja. Para pengguna pun dapat berinteraksi 

dengan media ataupun pengguna lain dengan umpan balik 

(feedback) yang diberikan. Konten-konten informasi yang dapat 

dibuat tidak hanya oleh media, tetapi para penggunanya pun dapat 

dijelaskan dengan media baru, di mana media baru bersifat bebas. 

Tidak lagi hanya media yang memegang kendali penuh atas 

informasi yang tersebar, tetapi khalayak pun turut memegang 

kendali atas distribusi dan konsumsi konten dalam media baru.
32

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pada saat ini kita sudah lebih sering menggunakan media baru 

dengan istilah dunia dalam genggaman. Apapun yang akan kita 

bagikan ke pengguna lain, maka akan ada dampak yang terjadi. 

Jadi berhati-hatilah kita dalam menggunakan media baru. Namun 

disisi lain kita juga dapat memanfaatkannya untuk sesuatu yang 

bermanfaat. Contohnya membagikan suatu ilmu yang baru kita 

                                                           
32Media Baru” (On-Line) tersedia di: https:id.wikipedia.org/wiki/Media 

baru (23 Juni 2021). 
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dapatkan di sekolah, memberitahukan tatacara mencegah virus 

corona, mempromosikan barang yang hendak dijual, dan lain-lain. 

 

B. Kewirausahaan s 

1. Pengertian Kewirausahaan 

Wirausaha merupakanskata yang tidak asing lagi untuk 

didengar. Wirausaha identik dengan pendirian usaha baru. 

Banyak para ahli yang mendifinisikan tentang wirausaha 

diantaranya ialah: 

a. Dengan mengutip pendapatsGeoffrey G. Mendith, 

mengatakan kewirausahaan merupakan gambaransdari 

orang syang smemiliki kemampuan smelihat sdan menilai 

kesempatan-kesempatan sbisnis, smengumpulkan ssumber 

daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan 

daripadanya, sserta mengambil stindakan syang stepat 

guna smemastikan kesuksesan.
33

 

b. Dengan mengutip pendapat Schumpeter, mengatakan 

wirausaha adalah orang yang mendobrakssystem ekonomi 

yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang 

baru dengan mengombinasikan cara-cara baru untuk 

menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan 

baku baru.
34

 

c. Dengan mengutip pendapat Joko sUntoro sbahwa 

kewirausahaan adalah ssuatu keberanian untuk melakukan 

upaya upaya smemenuhi skebutuhan shidup syang 

dilakukan oleh sseseorang, satas sdasar skemampuan 

dengan cara manfaatkan segala potensi syang sdimiliki 

untuk smenghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi 

dirinya dan orang slain. 

d. Dengan mengutip pendapat Kasmir, mengatakan bahwa 

wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil 

                                                           
33 Panji sAnorga sdan sJoko sSudantoko, sKoperasi: sKewirausahaan sDan 

sPengusahasKecil,(Jakarta s: sRineka sCipta, s2002 s), sh. s137. 
34 Edy, Dwi sKurniati, sKewirausahaan sIndustri s(Yogyakarta: 

sDeepublish, s2015), s131. 
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risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. 

Wirausaha adalah pelaku utama dalampembangunan 

ekonomi dengan fungsinya sebagai pelaku inovasi atau 

pencipta kreasi-kreasi baru.
35

 

Wirausahawan yaitu seseorang yang menciptakan sebuah 

usaha atau bisnis yangsdihadapkan dengan resikosdan 

ketidakpastian untuk memperoleh kentungan dan 

mengembangkan bisnis dengan carasmengenali kesempatan s 

dan memanfaatkan sumber daya yang sangat diperlukan.
36

 

Seorang wirausahawan s adalah seorang inovator, sebagai 

individu yangsmempunyai nalurisuntuk melihat-lihat peluang, 

mempunyai semangat, kemampuan  dan pikiran untuk 

menaklukkan cara berpikiran malas dan lamban.
37

 

Kewirausahaan sadalah spadanan skata dari entrepreneurship 

dalam bahasa inggris, unternehmer dalam sbahasa sjerman, 

ondernemen sdalam bahasa belanda. sSedangkan sdi 

Indonesia sdiberi snama kewirausahaan. Kata entrepreneur 

berasal sdari bahasa sperancis, yaitu sentreprende 

yangsberarti petualang, pengambilsresiko, kontraktor, 

pengusaha (orang yang mengusahakan suatu spekerjaan 

tertentu) sdan spencipta syang menjual hasil ciptaannya.
38

 

2. Ciri-ciri sWirausaha 

Seorang wirausaha harus memiliki potensi dan senantiasa 

memiliki motivasi yang besar untuk maju dalam kondisi dan 

situasi apapun. Wirausaha mampu menolong dirinta sendiri 

dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dengan 

kekuatan yang ada pada dirinya serta berusaha bertahan dari 

tekanan-tekanan. Dengan mengutip pendapat Geofry G. 

Meredith bahwa ciri-ciri wirausaha adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
35 Harmaizar sZ, sMenagkap sPeluang sUsaha(Bekasi: sCV sDian sAnugrah 

sPerkasa, s2009),s12. 
36 Suharyadi sdkk, sKewirausahaan: sMembangun sUsaha sSukses sSejak 

sUsia sMuda s(Jakarta: sSalemba sEmpat, s2007), sh. s7. 
37 Buchari sAlma, sKewirausahaan(Bandung: sAlpabeta, s2007), s5. 
38 D. sMade sDharmawati, sS.Pd., sM.M., sKewirausahaan s(Jakarta: 

sRajawali, s2016), sh. s4. 
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a. Percaya sdiri 

b. Berorientasi spada stugas sdan shasil 

c. Berani smengambil srisiko 

d. Kepemimpinan 

e. Keorisinilan 

f. Berorientasi spada smasa sdepan.
39

 

Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Meredit 

tersebut, maka dapat di identifikasikanssikap seorang 

wirausahawan. Sikap yang dimiliki seorang wirausahawan 

dapat dilihat dari kegiatannya sehari-hari. Sikap tersebut 

tercermin pada diri seseorang dan menjadi kebiasaan atau 

karakternya. sSikap tersebut meliputi: 

1) Disiplin, seorang wirausahawan memiliki ketepatan 

komitmen yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaannya. 

Ketepatan tersebut meliputi ketepatan waktu, kualitas 

pekerjaan, system kerja dan sebagainya. 

2) Komitmen tinggi, komitmen adalah kesepakatan 

mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang baik 

terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. 

3) Jujur merupakan landasan moral yang dimiliki oleh 

wirausahawan. Kejujuran yang dimiliki meliputi segala 

kegiatan yang terkait dengan produk atau usaha yang 

dimiliki. 

4) Kreatif dan inovatif, untuk dapat bersaing dan 

memenangkan sebuah persaingan maka seorang 

wirausahawan harus memiliki daya kreatifitas yang tinggi. 

5) Mandiri, seorang dikatanan mandiri apabila dapat 

melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya 

ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan 

atau bertindak. 

6) Realistis, seseoran yang realistis ialah seseorang yang 

mampu menggunakan fakta atau realita sebagai landasan 

                                                           
39 Buchari sAlma, sKewirausahaan(Bandung: sAlpabeta, s2007), s10. 
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berfikir yang rasional dalam setiap pegambilan keputusan 

maupun perbuatannya.
40

 

3. Usaha sMikro sKecil Menengah (UMKM) 

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
41

 

Pasal I dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro 

adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan 

usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang 

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian,  baik langsung 

maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar 

yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 

dalam UU tersebut.
42

 

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, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU 

tersebut.  

Di dalam Undang-undang tersebut, criteria yang digunakan 

untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam 

pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil 

penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki asset paling 

banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan 

                                                           
40 Ibid, h,. 11 

41Tulus T.H, Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor: Ghalia 

Indonesia , 2009), h. 16. 
42Ibid, h.18. 
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tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar 

Rp. 300 juta. 

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

dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimum 

Rp.2.500.000,00. 

c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai 

kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling 

banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp 

2, 5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar. 
43

 

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, 

sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen 

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

menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk 

membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, 

usaha menengah dana usaha besar, misalnya menurut Badan 

Pusat Statistik, usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah 

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

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

Perusahaan- perusahaan dengan jumlah pekerja diatas 99 

orang masuk dalam kategori usaha besar. 

Untuk mendirikan UMKM, dibutuhkan surat Izin 

Pendirian Usaha atau SIUP agar usaha sah dan lebih lancar. 

Selain itu, dengan SIUP anda juga akan lebih mudah 

dipercaya saat hendak meminjam sejumlah dana usaha ke 

bank atau forum keuangan lainnya. Untuk membuat SIUP 

anda perlu melakukan hal-hal berikut ini: 

1) Kepada wali kota atau bupati, ajukan permohonan 

rekomendasi. Untuk mendapatkannya pastikan anda 

mengisi formulir surat rekomendasi (lengkapi data 

permohonan seperti nama, alamat, dan pekerjaan) dan 

memberikan informasi lengkap seputar luas tanah usaha, 

                                                           
43Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV Pasal 6. 
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lokasi, jenis tanah, status tanah, kondisi fisik, dan 

sebagainya. Lengkapi surat tersebut dengan foto kopi 

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

pendirian perusahaan (jika ada), gambar situasi, bukti 

kepemilikan tanah, IMB bangunan, serta surat izin dari 

tetangga dengan sepengetahuan lurah dan camat. Jika 

Anda belum memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan 

atau IMB, buatlah dengan cara mengisi formulir 

pengajuan IMB dan ditujukan ke bupati atau walikota 

setempat. Pastikan formulir tersebut memiliki tembusan 

ke kepala dinas pemukiman. Jangan lupa sertai dengan 

dokumen-dokumen yang diminta.  

2) Membuat pengajuan permohonan izin gangguan 

3) Melengkapi surat pernyataan kesanggupan buat mematuhi 

ketentuan- ketentuan teknis 

4) Membuat tanda daftar Industri  

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

Anda lakukan selanjutnya ialah mengajukan syarat 

permohonan pendirian usaha ke pihak berwenang, yakni 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan di area loka Anda 

membuka usaha. 

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain 

utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan 

pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil 

dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha 

mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 

sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha 

kecild an mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. 

Pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah 

dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya 

yang banyak, melainkan juga dalam hal penerapan tenaga 

kerja. Disamping usaha mikro kecil dan menengah juga dapat 

menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan 

ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi 

terhadap produk Domestic Bruto (PDB).Pemberdayaan Usaha 
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Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan 

strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan 

terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. 

Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini 

sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik 

yang imbasnya berdampak pada kegiatan- kegiatan usaha 

besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta 

koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan 

usahanya. 

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai 

adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya 

saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi 

kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk 

menghadapi persaingan bebas. 

4. Wirausaha Dalam Ekonomi Islam 

Berwirausaha berarti melakukan aktifitas kerja keras 

dalam Islam. Kerja keras haruslah dilandasi dengan iman. 

Bekerja dengan berlandaskan iman mengandung makna 

bahwa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan 

senantiasa mengingat dan mengharap ridha Allah dan dinilai 

sebagai ibadah. Seorang muslim memang diperintahkan Allah 

bekerja untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S Al-Jumu’ah: 10 

                      

              

Artinya:“Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi, dan carilahskarunia Allah, ingatlah 

Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.
44

 

 

                                                           
44 Departemen Agama, Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. 

Diponegoro, 2005), h. 130. 
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Rasulullah juga menganjurkan seorang muslim untuk 

menjadi wirausahawan. Sebagimana Rasulullah merupakan 

seorang wirausaha yaitu pedagang. Menjadi wirausaha sukses 

haruslah mempunyai syarat-syarat seperti semangat kerja, 

pengetahuan, kemampuan dan keahlian, disiplin, berani, 

inovatif, kreatif dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa.
45

 Dalam konsep Islam kegiatan yang berkaitan dengan 

kewirausahaan harus memiliki beberapa point penting yaitu: 

a. Mencapai tingkat target hasil berupa profit materi dan 

benefit non materi. Seorang pengusaha muslin 

membentuk usaha baru dengan tujuan yang tidak hanya 

mencari profit setinggi-tingginya, tetapi harus juga 

memperoleh dan memberikan benefit (manfaat). Manfaat 

ini meliputi tiga orientasi selain orientasi profit yaitu 

qimah insaniyah berarti seorang wirausaha dapat 

memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan dengan 

membuka kesempatan kerja, bantuan sosial sehingga 

dapat meratakan pendapatan masyarakat. Qimah 

khuluqiyah berarti nilai-nilai akhlaqul karimah harus ada 

dalam setiap kegiatan kewirausahaan, misalnya produk 

yang halal, persainggan yang sehat, dan lain sebagainya. 

Qimah ruhiyah berate usaha yang dilakukan dimaksudkan 

untuk mencari keberkahan dan keridhaan Allah swt.
46

 

b. Menegakkan keadilan dan kejujuran. Keadilan dan 

kejujuran merupakan hal yang sangat dijunjung dalam 

Islam sebagai pengusaha dalam melayani pembelinya. 

Rasulullah SAW telah memberikan contoh berdagang 

dengan cara mengutamakan kejujuran dan keadilan. Sikap 

jujur dan adil pada hakikatnya akan melahirkan 

kepercayaan (trust) dari pihak pelangan atau pembeli. 

c. Prinsip Kehati-hatian yang dimaksud dalam Islam 

mencakup dua hal yaitu hati-hati dalam bersumpah dan 

hati-hati dalam berpromosi. Dalam berpromosi hendaklah 

                                                           
45 Sukwiaty sdkk, sEkonomi(Jakarta: sYudisthira, s2006), s86. 
46 Ismail s sYusanto s sdan s sKarebet s sWidjajakusuma, sMenggagas s 

sBisnis sIslami(Jakarta: Gema s sInsani sPress, s2002), h. 9 
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berhati-hati dalam menyampaikan produk yang dijual. 

Jangan sampai berlaku tidak jujur dalam mendapatkan 

pembeli. Sampaikan apa adanya produk yang dimiliki 

jangan sampai berbohong bahkan bersumpah atas nama 

Allah demi menyakinkan calon pembeli. Indikator yang 

dapat dilihat dari Buchari Alma yaitu:  

1) Percaya diri 

2) Berorientasi pada tugas dan hasil 

3) Berani mengambil resiko 

4) Berorientasi pada masa depan.
47

 

5. Kewirausahaan dalam Ekonomi sIslam 

Islam sadalah sagama syang spaling ssempurna sdalam 

segala hal. Salah satu kesempurnaannya sadalah sdengan 

mengharuskan skepadasumatnya sagar bisa hidup mandiri 

dengansbekerjasatausberbisnis dengan jalan syang benar. 

Islamstidak shanya mengajarkan untuk sberibadah saja, tetapi 

Islam juga smengajarkan sumatnya untuk mandiri dan 

bekerjaskerassyaitu dengan berwirausaha. Kewirausahaan 

adalah silmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan 

perilaku seseorang sdalam menghadapi tantangan 

hidupnya.Unsur-unsurskewirausahaansmeliputi motivasi, visi, 

komunikasi, optimisme, doronganssemangat sdan kemampuan 

memanfaatkan peluang.  

Merujuk pendapat Al-Syahbani menjelaskan sebagai 

pakar pemikiran Ekonomi Islam mendefinisikan kerja sebagai 

mencari perolehan harta melalui berbagai harta yang halal. Al-

Syahbani juga mengatakan bahwa berkerja merupakan ajaran 

para Rosul terdahulu dan kaum muslimin yang diperintahkan 

untuk meneldani cara hidup mereka.
48

 

Dalam Al-Qur,an banyak penjelasan tentang 

kewirausahaan atau bisnis yang baik. Salah satunya dalam 

Q.S Hud ayat 6. 

                                                           
47 Buchari sAlma, sKewirausahaan(Bandung: sAlpabeta, s2007), h. 14 
48 Adi Marwan Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo: 2004), h. 259 
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Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi 

melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia 

mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat 

penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata 

(Lauh mahfuzh).
49

 

Menafsirkan ayat diatas Allah swt telah menentukan 

rezeki tiap-tiap umatnya, namun umat itu sendiri harus 

berusaha dengan segenap daya dan upayanya untuk meraih 

dan mendapatkan rezeki tersebut. Dengan berwirausaha, 

menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki tersebut 

sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah dalam hal 

perdaangan. Karena sdengan berwirausaha skita sbisa 

meningkatkan kemampuan yang kita miliki sdan sbisa 

sberkarya stanpa shenti untuk menciptakan skreatifitas dan 

inovasi-inovasi baru, sjuga bisa memanfaatkan peluang syang 

ada sagar sdapat mencapai keuntungan syang optimal. 

Allah SWT smenyukai sorang-orangsyang kuatsdansmau 

berusaha, serta mampusmenciptakan skreasi sbaru syang lebih 

baiksuntuk skebahagiaan dunia sdan akhirat. Salah sseorang 

sahabat spernah sbertanya skepada sRasulullah sSAW tentang 

usaha sapa yang spaling sbaik sdan sRasulullah sSaw 

menjawab usahasseseorang dengan tangannya sendiri sdan 

jual sbeli syang sbaik. Berbicara tentang swirausaha atau 

bisnis erat skaintannya dengan sjual sbeli atau perdagangan, 

jika sberwirausaha atau sberbisnis harus smempunyai etos 

kerja syang stinggi satau ssemangat syang tinggi suntuk terus 

berusaha sdan harus mempunyai sjiwa swirausaha sagar 

usahanya dapat sberkembang dengan baik. sKita sboleh 

melakukan susaha sapa ssaja sdan sdi mana ssaja snamun 

                                                           
49 Departemen Agama, Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. 

Diponegoro, 2005), h. 320. 
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harus sesuai sdengan silmu sdan keterampilan syang dimiliki. 

Dalam Islam,silmu adalah bagian dari sagama. sIni sberarti 

berpegang steguhh padasilmu ssama halnya sberpegang teguh 

dengansagama. Karena situ kita harus bisa berwirausaha 

dengan sbaik sagar smendapat keberkahan sdi dunia sdan sdi 

akhirat. 

6. Etika Bisnis Islam Dalam Promosi Pemasaran 

a. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral 

(moral concicousness) yang memuat keyakinan “benar 

dan tidak” sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan 

salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak 

benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan 

sel-respect (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. 

Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggung 

jawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya 

terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu 

atau sebaliknya mendapatkan pujian.
50

 

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata 

ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan 

(custom) atau karakter (Character). Dalam kata lain 

seperti dalam pemaknaan dalam kamus Webster berarti 

“the distinguisthing character, sentiment, moral nature, or 

guilding beliefs of a person, group, or institution” 

(karakter istimewa, sentiment, tabiat moral, atau 

keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau 

intitusi).
51

 

Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif 

karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan 

atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Etika 

bisnis kadangkala merujuk pada etika menejemen atau 

                                                           
50 Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2006), h. 6. 
51 Ibid., 5. 
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etika organisasi, yang secara sederhana membatasi 

kerangka acuannya pada konsepsi sebuah organisasi.
52

 

Secara sederhana memperlajari etika bisnis berarti 

mempelajari tentang mana yang baik/buruk, salah/ benar 

dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip 

moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada 

management atau organizational ethics. Etika bisnis dapat 

berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam 

ekonomi bisnis.
53

 

Sebagaimana disinggung di atas berarti aspek 

baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, 

pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian 

dalam kajian etika bisnis Islam susunan adjective di atas 

ditambah dengan halal-haram (degress of lawful and 

lawful), sebagaimana disinyalir oleh Husein Sahatah, 

dimana beliau memparkan sejumlah perilaku etis bisnis 

(akhlaqal Islamiyah) yang dibungkus dengan dawabith 

syar‟iyah (batasan syariah) atau genera l guideline. 

Jadi, etika bisnis yaitu seperangkat nilai tentang baik, 

buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan 

pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis 

berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku 

bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, 

berperilaku, dan berelasi guna mencapai “daratan” atau 

tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan etika 

bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya 

moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu 

perusahaan. Atau etika bisnis Islami adalah studi tentang 

seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak 

bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-

nilai ajaran Islam. 

 

 

                                                           
52 Rafik Isa Beekun, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), h 3. 
53 Ibid., h. 70. 
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b. Promosi Pemasaran Dalam Islam 

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang 

terakhir setelah produk, harga dan tempat, serta inilah 

yang paling sering diidentikan sebagai aktivitas 

pemasaran dalam arti sempit. Dalam kegiatan ini setiap 

bank berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan 

jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak 

langsung. Promosi, Nabi Muhammad SAW menekankan 

agar tidak melakukan sumpah palsu. Dinamakan sumpah 

palsu menurut beliau adalah usaha yang dilakukan untuk 

melansirkan barang dagangannya lagi berusaha dengan 

cara yang tercela. Sebagaimana firman Allah dalam surat 

al-Shu’ara ayat 181, yaitu: 

               

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 

termasuk orang-orang yang merugikan”.
54

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Tidak dibolehkan 

pedagang melakukan pencampuran antara barang yang 

berkualitas baik dengan yang tidak baik. Pelaku usaha 

keripik pisang selalu memberikan produk yang terbaik 

dan aman dikonsumsi untuk konsumen atau pelanggannya 

dalam setiap pemesanan produk. 

 

C. Revolusi Industri 4.0 

1. Penertian Revolusi sIndustri s4.0 

Era sRevolusi sIndustri skeempat sini sdiwarnai oleh 

kecerdasan sbuatan (Artificial Intelligence), ssuper komputer, 

rekayasa sgenetika,steknologi nano, mobil otomatis, dan 

inovasi. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan 

eksponensial yang akan berdampak terhadap 

ekonomi,sindustri, pemerintahan, dan politik. Pada sera sini 
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semakin sterlihat wujud dunia yang telah smenjadi kampung 

global. Industri s4.0 adalah sebuah sistilah yang diciptakan 

pertama skali sdi Jerman spada stahun s2011 yang sditandai 

dengan revolusi digital. sIndustri sini merupakan ssuatu 

proses industri syang terhubung ssecara digital syang 

mencakup sberbagai sjenis steknologi, mulai dari 3D printing 

hingga robotik yang sdiyakini mampu meningkatkan 

produktivitas. sSebelum sini stelah terjadi tiga revolusi 

industri syang ditandai dengan: 

a. Ditemukannya mesin uap dan kereta api tahun 1750-1930. 

b. Penemuan listrik, alat komunikasi, kimia dan minyak 

tahun 1870- 1900. 

c. Penemuan computer, internet, dan telepon genggam tahun 

1960-sekarang. 

d. Lompatan besar terjadi dalam sektor industri di era 

revolusi industri keempat, dimana teknologi informasi dan 

komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Pada era ini model 

bisnis mengalami perubahan besar, tidak hanya dalam 

proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai 

industri.
55

 

1) Karakteristik Revolusi Industri 

Karakteristik industri 4.0 adalah kombinasi dari 

beberapa perkembangan teknologi-teknologi terbaru, 

yaitu: 

a) Sistem siber-fisik (Cyber-Physical Systems) 

Sistem siber-fisik meningkatkan kemampuan 

untuk mengontrol dan memonitor proses fisik, 

dengan bantuan sensor, robot cerdas, drone, 

printer 3D dan lain sebagainya. 

b) Teknologi informasi 

Digitalisasi dan menyebarluasnya aplikasi 

ICT memungkinkan untuk mengintegrasikan 
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semua sistem diseluruh pasokan dan rantai nilai 

sehingga dapat mengagregasikan data di semua 

level. Seluruh informasi terdigitalisasi dan 

kesesuaiain sistem di dalam dan antar perusahan 

terintegrasi dalam setiap tahapan antar pembuatan 

dan penggunaan siklus hidup produk. 

c) Jaringan komunikasi (networking communication) 

Jaringan komunikasi sdengan skualitas tinggi 

yang sterpercaya menjadi kebutuhan paling 

penting bagi industri s4.0 sdan karenannya sangat 

penting untuk mengembangkan infrastruktur 

jaringan internetdi mana dibutuhkan. Jaringan 

dengan kemampuan internet syang stinggi mampu 

menghubungkan antar skomponen  ini sehingga 

dapat melakukan desentralisasi sdan pengaturan 

mandiri dari spengoperasian sistem ssiber-fisik 

(Cyber-Physical Systems). 

d) Big sData 

Dengan pengguaan big data, informasi yang 

diambil melalui jaringan ini dapat digunakan 

untuk memodelkan, memvirtualisasi dan 

mensimulasi produk dan proses manufakturnya. 

Model ini disebut sebagai kembar digital (Digital 

Twins), atau peralatan bayangan (Device 

Shadows). digital twins adalah pendamping 

komputerisasi (Computerized Companion) dari 

asset fisik yang mampu melakukan monitoring, 

diagnosis daan prognosis asset secara langsung 

(Real Time). 

e) Peningkatan kemampuan peralatan untuk 

interaksi dan koopersai manusia-komputer 

(Human-Computer) dan pemodelan (Modeling), 

virtualisasi dan simulasi. 
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2. Peluang di Era Revolusi Industri s4.0 

Industri 4.0 memiliki potensi peluang untuk dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen secara individual, 

fleksibilitas produksi, optimalisasi pengambilan keputusan, 

efisiensi dan produktivitas sumber daya, perubahan tempat 

kerja secara demografik, tenaga kerja dan dunia kerja yang 

seimbang, dan ekonomi kempetitif dengan upah yang tinggi. 

Pada ssaat spemerintah smemutuskan suntuk beradaptasi 

dengan sebuah sistem yang disebut dengan  Industri 4.0, maka 

pemerintahsjugasmemikirkan keberlangsungannya. Jangan 

sampai penerapan sistem industri digital ini shanya smenjadi 

beban karena tidak sdapat dimanfaatkan secara optimal. 

Banyak shal syang harus dipersiapkan sseperti: peran para 

pengambil keputusan, stata skelola, manajemen risiko 

implementasi sistem, akses spublik spada teknologi, faktor 

keamanan sistem yang diimplementasikan. Selain situ 

pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pendataan yang 

berintegritas, menetapkan total biaya kepemilikan ssistem, 

mempersiapkan payung hukum dan mekanisme perlindungan 

terhadap sdata spribadi, smenetapkan sstandar tingkat 

pelayanan, smenyusun speta sjalan strategis syang bersifat 

aplikatif dan antisipatif, serta smemiliki design sthinking 

untuk menjamin keberlangsungan industri. 

Pemerintah Indonesia harus menyiapkan dukungan dalam 

skala penuh, dimulai dari: percepatan pembangunan 

infrastruktur fisik (koneksi dan jaringan, sarana pendukung, 

keamanan jaringan), penyiapan SDM (Up-Skilling) 

penyusunan kurikulum pendidikan, peningkatan literasi 

digital), dan memberikan dukungan kebijakan yang sesuai 

kebutuhan (jaringan pengamanan masyarakat, perizinan, 

operasional, kualitas aparatur Negara, dsb). 

Selain mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 

industry 4.0 juga memiliki dampak negatif. Indstri 4.0 ini 

akan mengacaukan bisnis konvensional dan mengurangi 

permintaan terhadap tenaga kerja. Untuk itu pemerintah harus 

mempersiapkan strategi antisipatif terhadap berbagai 



 40 

kemungkinan yang akan berdampak negatif terhadap 

perekonomian nasional. Transformasi industry 4.0 

memberikan dampak positif dimana peran dunia usaha dan 

organisasi sosial dinilai sangat strategis dalam memperkuat 

kemandirian ekonomi bangsa, sehingga pertumbuhan 

ekonomi mendorong pertumbuhan lebih kuat untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi 5%. 

Meningkatnya kemandirian ekonomi dapat mendorong 

atau memperkuat orientasi kewirausahaan guna pertumbuhan 

lebih baik sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan 

masyarakat secara merata.
56

 Menurut pendapat yang 

dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Hecklau 

menjelaskan tantangan industri 4.0 sebagai berikut: 

Tantangan 

 Ekonomi 

1. Globalisasisyangsterussberlanjut: 

Keterampilan antar budaya, kemampuan 

berbahasa, fleksibilitas waktu, 

keterampilan jaringan, dan pemahaman 

proses. 

2. Meningkatnyaskebutuhansakansinovasi: 

Pemikiran wirausaha, sKreativitas, 

Pemecahan masalah, Bekerja sdi 

bawahstekanan,Pengetahuan mutakhir, 

Keterampilan teknis, 

Keterampilanspenelitian, Pemahaman 

proses. 

3. Permintaan suntuk sorientasi layanan 

syang lebih tinggi: 

Pemecahanskonflik,sKemampuan 

komunikasi, Kemampuan berkompromi, 

Keterampilan berjejaring. 

Tantangan 

Ssosial 

1. Perubahan sdemografi sdan snilai sosial: 

Kemampuan mentransfer pengetahuan, 

Penerimaan srotasi tugas skerja dan 
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 41 

perubahan pekerjaan syang sterkait 

(toleransi ambiguitas), Fleksibilitas 

swaktu dan tempat, Keterampilan 

memimpin. 

2. Peningkatan skerja svirtual: s 

Fleksibilitasswaktusdan tempat, 

Keterampilan teknologi, Keterampilan 

media, Pemahaman keamanan sTI. 

3. Pertumbuhan skompleksitas proses: s 

Keterampilan steknis, Pemahaman 

proses, Motivasi belajar, Toleransi 

ambiguitas, Pengambilan keputusan, 

Penyelesaian masalah, Keterampilan 

sanalisis. 

Tantanga 

Politik dan 

Aturan 

1. Standarisasi: 

Keterampilan steknis, koding, dan 

Pemahaman sproses. 

2. Keamanan sdata sdan sprivasi: 

Pemahaman skeamanan steknologi 

informasi dan skepatuhan.
57

 

 

Indikator syang sdapat sdilihat sdari sHecklau Schwab yaitu: 

a) Penggunaan sinternet sdalam transaksi. 

b) Pemasaran slewat smedia sosial. 

c) Ketertarikan spembeli smelihat stoko sataupun media 

sosial. 

d) Menjalin shubungans/ jejaring.
58

 

3. Karakteristik Revolusi Industri 4.0 

Berikut adalah karaketristik revolusi industry 4.0: 
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a. Teknologi akan menjadi semakin berkembang menjadi 

lebih cepat dan pesat untuk menciptakan berbagai macam 

platform yang akan memiliki kemampuan dalam 

melakukan penginterasian dari berbagai macam hal 

sehingga akan memungkinkan suatu hal terhadap sebuah 

proses produksi yang akan berjalan lebih efektif dan juga 

efisien dengan berbagai macam bentuk biaya produksi 

yang terbilang rendah dan juga memiliki produktifitas 

yang lebih tinggi. Kemudian pada era transformasi 

industri juga akan memiliki pengaruh positif dari berbagai 

macam sistem produksi, manajemen hingga tata kelola 

pada sebuah organisasi. 

b. Akan terjadi secara global dan memiliki pengaruh dari 

seluruh pertumbuhan dan juga perkembangan pada 

industri yang akan berada pada seluruh Negara di dunia 

ini. 

c. Industri akan berjalan dalam waktu yang terbilang cukup 

panjang untuk menjadi lebih berkembang daripada 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan sudah terdapat berbagai 

macam inovasi baru yang model penyebarannya akan 

menjadi lebih cepat daripada era sebelumnya. Sehingga 

berbagai macam kecepatan pada terobosan terbaru pada 

masa ini akan berada didalam sebuah skala eksponensial 

dan tidak lagi menjadi linear. 

4. Revolusi sIndustri 4.0 sdalam sEkonomi Islam 

Berbagai sperspektif sdi sbidang sekonomi sislam yang 

dikaitkan dengan Sustainable Development sGoals (SDGs) 

sendiri sdibuat suntuk smenjawab tuntutan kepemimpinan 

dunia dalam smengatasi skemiskinan, kesenjangan, dan 

perubahan iklim sdalam sbentuk aksi nyata. Menetapkan 

rangkaian target yang sbisa diaplikasikan ssecara suniversal 

serta dapatsdiukur dalam menyeimbangkan stiga dimensi 

pembangunan berkelanjutan seperti lingkungan, sosial, dan 

ekonomi. Tujuan ekonomi sIslam sdalam sbeberapa sudut 

pandang yaitu stujuan filosofi yang sterdiri dari sAl-Falah 

(holistic prosperity) sdan Maqasid sal-Shariah dan tujuan 
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operasional yang sterdiri dari peningkatansiman, penciptaan 

maslahah, smencegah konsentrasi dari kekayaan, sdan 

menghindari skegiatan berbahaya sserta distribusi 

yangsmerata. 

Empat skonteks sutama sEkonomi sislam suntuk sSDGs 

disbawahsrevolusi industri 4.0 dengan smenggunakan teori 

dari MaqashidsShariah, penyelarasan SDGs dengan Maqashid 

Shariah sdan sekonomi sislam, bagaimana revolusi industri 

4.0 berdampak pada sekonomi islam, sserta pendidikan dan 

penelitian spada sekonomi islam sdi bawah revolusi sindustri 

4.0.  

Hal syang spenting suntuk sditekankan sjuga spada saspek 

dampak. Dampak merupakan hal syang spaling svital sdan 

dirasakan slangsung oleh smasyarakat maupun lingkungan. 

Terutama dampak investasi yang smerupakan penyebaran 

dana dengan tujuan suntuk menghasilkan dampak ssosial dan 

lingkungan sserta pengembalian keuangan. Ketua 

penyelenggarasdari P3EI yang bernama Heri Sudarsono, juga 

menyampaikan harapansagar acara-acara seperti sini tetap 

dapat terealisasi dengan sangat baik dan diselenggarakan. 

MengingatsbahwasekonomisIslam sangat potensial diterapkan 

di sIndonesia dan memiliki dampak syang sberkepanjangan 

bagi pembangunan ditengah-tengah revolusi sindustri 4.0.
59

 

 

D. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan diatas, maka 

pada bagian ini dapat digambarkan kerangka teori yang dijadikan 

sebagai landasan berfikir dalam penelitian ini. Landasan yang 

dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data 

dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah 

yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk itu maka penulis 

menguraikan landasan berfikir penelitian ini yaitu berlandaskan 

Al-Qur’an dan Sunnah sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan 

                                                           
59 Perspektif sEkonomi sIslam sTerhadap sEra sRevolusi sIndustri s4.0” 

s(On-line) stersedia sdi: https://fecon.uii.ac.id/blog/2019/07/30/perspektif-ekonomi-

islam-era-revolusi-industri-4-0/ s(Juni 20, 2020). 
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ekonomi dalam perspektif ekonomi islam. Adapun kerangka pikir 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arus sGlobalisasi syang sterus smenerus smenjadi tantangan 

bagi pengusaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

yang smenuntutspara spengusaha sharus mampu terus menerus 

bertahan. Teknologi syang skian semakin maju menawarkan 

solusi bagi para spelaku sbisnis ataususaha skecil menengah untuk 

mempu sbertahan era globalisasi ini. 

Revolusi sIndustri s4.0 smenawarkan skemudahan sdalam 

pemasaran sdi dunia bisnis yang akan smemudahkan spara pelaku 

bisnis satau susaha skecil menengah suntuk meningkatkan 

pemasaran sdalam sproduk snya. sPemasaran merupakan sujung 

tombak dari sserangkaian kegiatan susaha yang sbergerak dalam 

bidang sjasa sataupun sbarang. Pemasaran sjuga ssangat 

menentukansapakah susaha syang dijalankan smenghasilkan laba 

atau tidak. Mempromosikan melalui smedia ssosial sjuga 

diperlukan sbagi spelaku usaha agar dapat menarik para pelanggan 

untuk membeli. 
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