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ABSTRAK 

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PNM MEKAAR 

DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO  

KECIL MENENGAH 

 

(Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai 

 Kabupaten Pesawaran) 

 

PT. Permodalan Nasional Madani merupakan satu wujud 

keperdulian pemerintah yang dibentuk dengan tujuan pemberdayaan 

usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM). Program PNM Mekaar 

juga menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi antara kaum ibu. 

Sebab dalam program PNM Mekaar, masing-masing anggota 

diberikan tanggung jawab untuk mengontrol penggantian dana 

pinjaman anggota lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Hasil dari 

penelitian ini untuk mengetahui implementasi program PNM Mekaar 

dan membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) dalam 

mengembangkan UMKM setelah dilakukannya wawancara. Program 

PNM Mekaar sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal 

untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah 

dijalankan khususnya para ibu-ibu prasejahtera, para ibu-ibu 

diprioritaskan karna PT PNM menganggap bahwa para ibu-ibu 

mampu menjalankan dan mengembangkan usaha yang akan atau 

sudah dimulai dan mencapai kesejahteraan, para ibu-ibu juga dapat 

dibimbing dan dilatih oleh PNM Mekaar. Program pembiayaan PNM 

Mekaar karna selain prosesnya yang cepat dan mudah, pembiayaan di 

PNM Mekaar tidak menggunakan anggunan sehingga tidak 

memberatkan nasabah ditambah lagi pinjaman yang dilakukan secara 

berkelompok dan angsuran yang menggunakan sistem tanggung 

renteng sehingga nasabah merasa sangat dimudahkan dan terbantu 

dengan adanya program Mekaar ini. Proses pengembangan UMKM 

para nasabah sangat meningkatkan pendapatan dan termasuk salah 

satu indikator kesejahteraan. 

 
Kata kunci : PT. PNM Mekaar, Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION ANALYSIS OF MEKAAR'S PNM 

PROGRAM IN DEVELOPING MICRO  

BUSINESSSMALL MEDIUM 

 

(Case Study in Gunung Rejo Village, Way Ratai District Pesawaran 

Regency) 
 

PT. Madani National Capital is a form of government concern that was 

formed with the aim of empowering Micro, Small and Medium Enterprises 

(MSMEs). The Mekaar PNM program also fosters a high sense of solidarity 

between mothers. Because in the Mekaar PNM program, each member is 

given the responsibility to control the reimbursement of other members' loan 

funds. The method used in this research is a descriptive method with a 

qualitative approach. The results of this study were to determine the 

implementation of the Mekaar PNM program and fostering a prosperous 

family economy (Mekaar) in developing MSMEs after the interview. The 

Mekaar PNM program really helps people who lack capital to start a 

business or develop a business that has been run, especially underprivileged 

mothers, mothers are prioritized because PT PNM considers that women are 

able to run and develop businesses that will or have been started and To 

achieve prosperity, mothers can also be guided and trained by PNM Mekaar. 

The PNM Mekaar financing program is because in addition to the fast and 

easy process, financing at PNM Mekaar does not use collateral so that it 

does not burden the customer, plus loans are made in groups and 

installments using a joint responsibility system so that customers feel very 

facilitated and helped by the Mekaar program. The process of developing 

MSME customers greatly increases income and is one of the indicators of 

welfare. 

 

Keywords: PT. PNM Mekaar, Micro, Small and Medium Enterprises 

(MSMEs) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

iv 
 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 

RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
 

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260 
 

 
SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Vina Yusepa Diana 

NPM  : 1551010116 

Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Jurusan Prodi  : Ekonomi Syariah 

 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS 

IMPLEMENTASI PROGRAM PNM MEKAAR DALAM 

MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 

(Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten 

Pesawaran)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun 

sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali 

pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar 

pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam 

karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 

 
Pringsewu, 20 Maret 2022 

Penulis, 

 

 

 

 

 

 

Vina Yusepa Diana 

NPM : 1551010116 

 

 

 

 







  

vii 
 

MOTTO 

               

tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam  

(Q.S Al-Anbiyaa’ : 107) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Menghindari terjadi kesalahan dalam memahami maksud dan 

tujuan serta agar tercapainya persepsi yang sama antara penulis dan 

pembaca maka perlu adanya penegasan judul. Disamping itu 

langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas. Judul skripsi ini adalah “Analisis 

Implementasi Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus di Desa Gunung 

Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Adapun 

beberapa istilah yang berkenaan dengan judul skripsi diatas yaitu : 

1. Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami 

fenomena suatu obyek dengan memanfaatkan berbagai 

informasi yang tersedia.
1
 

2. Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.
2
 

3. PNM (Pemodalan Nasional Madani) menerapkan sistem 

kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat 

menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para 

nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka 

menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Terdapat dua jenis keompok PNM yaitu PNM Mekaar dan 

PNM Mekaar Syariah.  

a. PNM  Mekaar  (Mendorong  Ekonomi Keluarga  

Sejahtera) memberikan   layanan   khusus   kepada   

perempuan miskin   yang merupakan wirausaha ultra 

mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun 

mengembangkan usaha.  

                                                           
1Poman Media, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pendom Media, 

2014), 1. 
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 3. 
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b. PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan 

berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang 

berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah 

dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha 

ultra mikro. 

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, 

termasuk krisis ekonomi tahun 1997, telah meningkatkan 

kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi serta prospeknya di  masa depan.
3
 

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabanng perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
4
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif  

Alasan penulis memilih judul ini adalah ingin mengetahui 

dan  mengungkap secara real apakah keberadaan program 

Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) 

memberikan pengaruh dalam mengembangkan UMKM di 

Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten 

Pesawaran. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penelitian ini sesuai dan berkaitan dengan program 

studi yang penulis ambil, yaitu ekonomi islam. 

b. Penelitian ini didukung dengan literatur yang memadai 

baik itu yang tersedia diperpustakaan ataupun sumber 

                                                           
3 https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar 
4 Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu 

Penting, (Jakarta: LP3ES, 2012), 11. 
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lainnya seperti jurnal, artikel dan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

c. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi 

sumber referensi yang bisa digunakan dilingkungan 

fakultas, kampus dan lingkungan umum untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan terkait. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber 

daya melimpah. Di era globalisasi seperti saat ini, dunia usaha 

semakin berkembang, pemerintahpun sudah mulai memperhatikan 

usaha kecil menengah, dengan memberikan kemudahan-

kemudahan, salah satunya dengan cara memberikan kredit. 

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan 

nasional, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil, makmur, dan merata baik material maupun 

spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Tujuan dilaksanakannya pembangunan perekonomian pada setiap 

negara agar terbentuknya lapangan pekerjaan dan peluang usaha 

bagi masyarakat, yang mana segala usaha dan kegiatan 

pembangunan harus dimanfaatkan bagi masyarakat untuk 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk.
5
 

Lembaga keuangan yang berperan dalam memberikan modal 

kepada para pelaku usaha mikro,dan membimbing masyarakat agar 

dapat bersaing mengembangkan usaha mikro yang tangguh dan 

mandiri salah  satunya  adalah PT. Permodalan Nasional Madani 

(PNM) Persero. PT. PNM Persero didirikan Pemerintah pada 1 

Juni 1999 dengan melakukan transformasi bisnis dengan 

meluncurkan produk PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) 

yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada pelaku 

usaha mikro dan kecil.
6
 

                                                           
5 Zulkarnain, Pembangunan Ekonomi Rakyat Persepsi Tentang Perdayaan 

Ekonomi Rakyat, (1 ed.) (Yogyakarta: Adi Citra karya Nusa, 2003),21. 
6 Siti Husna dan Yulian Bayu Ganar, “Pengaruh Pelatihan Dan Promosi 

Jabatan Terhadap Kinerja Kerja Karyawan Pada PT. Permodalan Nasional Madani 

(Persero)”, Jurnal Perkusi 1, No.1 (2021): 64-75. 
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PT. PNM Persero merupakan satu wujud kepedulian 

pemerintah yang dibentuk dengan tujuan pemberdayaan UMKM. 

Koperasi Tidak hanya melakukan penyaluran kredit sebagai modal 

bagi usaha kecil, namun PT. PNM Persero juga menyelenggarakan 

jasa pembinaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari 

penerapan setrategi pemerintah untuk memajukan usaha-usaha 

mikro kecil. PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal 

untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra mikro melalui 

program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. PNM Mekaar 

dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan 

secara berkelompok.
7
 Pinjaman ini tanpa agunan sehingga para 

ibu-ibu bisa mengembangkan kehidupannya secara mandiri.  

Program PNM Mekaar juga menumbuhkan rasa solidaritas 

yang tinggi antara kaum ibu. Sebab dalam program PNM Mekaar, 

masing-masing anggota diberikan tanggung jawab untuk 

mengontrol penggantian dana pinjaman anggota lainnya. Jadi dapat 

menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian yang tinggi antara 

ibu-ibu karena mereka saling mengingatkan. Para wanita pra 

sejahtera secara berkelompok mendapat modal serta binaan untuk 

membuka usaha dan mengembangkan usaha mereka. Nasabah 

yang tergabung tak hanya nasabah yang sudah memiliki usaha, 

namun bagi nasabah yang ingin memulai usahanya kembali setelah 

mengalami kegagalan juga akan dibantu. Mekaar juga akan 

membantu untuk memberikan pinjaman modal bagi nasabah yang 

ingin membuka usaha
8
.  

Membangun UMKM harusnya menjadi pilihan mutlak bagi 

pemerintah baik pusat maupun daerah. Membangun kemandirian 

UMKM adalah sebuah kewajiban. Ada beberapa alasan dan 

referensi yang wajib kita harus melaksanakannya. Hal ini sesuai 

dengan  firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surah Al-Hasyr Ayat 

7: 

                                                           
7 Zahida I‟tisoma Billah dan Nailin Nikmatul Maulidiyah, “Strategi 

Peningkatan Usaha Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Melalui Penguatan 

Capacity Building”, Jurnal Perbankan Syariah: An-nisbah, Vol. 1 No. 1 (2020), hal. 

61,. 
8 Ibid. 
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Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan 

Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa 

negeri, adalah untuk Allah, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta 

itu jangan hanya berada di antara orang-orang kaya saja diantara 

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan 

apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sungguh,Allah sangat keras hukuman-

Nya.(Q.S.Al-Hasyr[559]: 7) 

Ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa apa yang datang dari 

sisi Rasul ملسو هيلع هللا ىلص yang diperintahkan kepada seorang hamba, wajib 

untuk ditaati dan diikuti, tidak diperbolehkan untuk 

memperselisihkannya, ini semua merupakan kesempurnaan pokok 

agama dan cabangya, secara dzahir dan batin. Taatilah Allah wahai 

manusia, dengan amalan yang diperintahkan-Nya dan menjauhi 

apa yang dilarang-Nya, karena sesungguhnya adzab Allah sangat 

pedih bagi siapa yang menyelisihi perintah dan larangan-Nya. 

Kesimpulan akhirnya adalah, bahwasanya sebab tidak dibaginya 

harta bagi seluruh orang-orang yang berperang yaitu ada dua 

sebab: Pertama, bahwa harta tersebut didapatkan tanpa melalui 

peperangan, dan Kedua : Mencegah agar harta tidak berputar hanya 

dikalangan orang-orang kaya yang telah tercukupi kebutuhan 

mereka.
9
 

                                                           
9 Jalaluddin Al-mahali dan Jalaluddin Asshuyuti, Tafsir Al-Quranil ‟Adzhim, 

(Surabaya: Toko Kitab Imam, n.d.). 
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Kesejahteraan merupakan cita-cita yang tidak hanya 

diangankan untuk dimiliki, tetapi juga harus diusahakan. tanpa 

usaha dan kerjasama diantara berbagai pihak terkait, kesejahteraan 

merupakan fatamorgana. Sebagian pakar menyatakan bahwa 

kesejahteraan sosial yang digambarkan oleh Al-Quran tercermin 

dari surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, sesaat sebelum 

turunnya mereka menjalankan tugas kekhalifahannya dibumi. 

Keadaan Adam dan istrinya disurga merupakan bayang-bayang 

impian manusia akan kehidupan yang nyaman, tercukupi sandang, 

pangan dan papan, dalam artian tidak lapar, tidak telanjang, dan 

tidak kepanasan. 

Keadaan Adam dan istrinya yang tercukupi kesejahteraan 

sosialnya selama disurga dapat dilihat dalam firman Allah SWT 

dalam Al-Quran surah Thaha ayat 117 : 

                          

      

Artinya: Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini 

(iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali 

janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang 

menyebabkan kamu menjadi celaka. (Q.S. Thaha [20]: 117) 

Secara garis besar surat surat tersebut mencerminkan 

kesejahteraan sosial yang didambakan Al-quran. Bayang-bayang 

surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya (hawa) sesaat sebelum 

mereka turun melaksanakan kekhalifahan di bumi yang 

dikemukakan pada surat tersebut diharapkan menjadi arah 

pengabdian Adam dan istrinya, sehingga itu diwujudkannya di 

kehidupan dunia.  

Sedangkan, Wawasan Al-Qur‟an yaitu M. Quraish Shihab 

menjelaskan bahwa masyarakat yang mampu mewujudkan bayang-

bayang surga itu ialah masyarakat yang berkesejahteraan. 

Setidaknya ada dua poin yang perlu di penuhi untuk menciptakan 

bayang-bayang surga yang termuat dalam surat tersebut dan dapat 

direfleksikan di kehidupan dunia yaitu mematuhi peringatan Allah 

https://www.republika.co.id/berita/qoilhp320/mengapa-istri-nabi-adam-dinamakan-dengan-hawa
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/khalifah
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swt. untuk tidak tertipu tehadap segala godaan yang dibisikkan 

oleh iblis yang merupakan musuh manusia. Karena godaan iblis 

bersifat menyesatkan dan menjadikan manusia untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan buruk yang mengakibatkan kehidupan tidak 

tenteram, merasa ketakutan dan mengalami penderitaan. 

Permasalahan yang sering terjadi didalam internal PT. PNM 

adalah sering terjadinya penyelewengan setoran dana angsuran 

pinjaman debitur yang melibatkan oknum-oknum kolektor maupun 

marketing yang tidak bertanggung jawab dalam penjemputan 

angsuran ke nasabah.
10

 Pinjaman program PNM mekaar tanpa 

agunan sehingga para nasabah bisa mengembangkan kehidupannya 

secara mandiri, kenyataannya pihak PNM menagih setoran kepada 

nasabah tiap bulannya tetapi tanpa binaan untuk membuka usaha 

dan mengembangkan usaha mereka. 

Berdasarkan penelitian relevan bahwa Pengaruh PNM Mekaar 

Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian 

sangat berpengaruh. Dengan adanya program PNM Mekaar 

Cabang Campalagian dengan bantuan permodalan tersebut 

masyarakat yang bergabung dalam suatu kelompok yang telah 

mengelola usahanya dengan baik telah dapat menghasilkan 

keuntungan yang sudah dapat memenuhi kebutuhan individu 

maupun kebutuhan keluarga.
11

 Pandemi COVID-19 memberikan 

dampak terhadap ekonomi, sosial, dan politik bukan hanya negara-

negara besar akan tetapi hampir seluruh negara di dunia. Indonesia 

yang didominasi oleh UMKM perlu memberikan perhatian khusus 

terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap 

perekonomian nasional yang cukup besar.
12

  

Dari pemaparan latar belakang di atas dengan harapan 

program PNM Mekaar dapat membantu UMKM terutama di  Desa 

                                                           
10 Rahmat Haris Mudawan dan Salam, “Sistem Perkreditan Pada Kantor 

PT.Permodalan Nasional Madani (PNM)Berbasis Web”, Jurnal Sistem Informasi Dan 

Teknik Komputer Catur Sakti 2, No. 1 (2017): 84- 96. 
11 Rahmadina dan Rahmah Muin, “Pengaruh Program PNM MEKAAR 

Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalgian”, J-ALIF Jurnal 

Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam 5, No. 1 (2020), 1-14. 
12 Siti Nuzul Laila Nalini, “Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah”, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1 (2021), hal. 663–

64,. 
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Gunung Rejo Kecamantan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, maka 

penulis ingin mengetahui lebih jauh terkait Implementasi 

Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan UMKM di 

Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten 

Pesawaran. 

 

D. Rumusan masalah 

Rumusan masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Implementasi program PNM Mekaar di Desa 

Gunung Rejo Kecamantan Way Ratai Kabupaten Pesawaran? 

2. Bagaimana Implementasi program PNM Mekaar dalam 

mengembangkan UMKM di Desa Gunung Rejo Kecamantan 

Way Ratai Kabupaten Pesawaran? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi program PNM 

Mekaar di Desa Gunung Rejo Kecamantan Way Ratai 

Kabupaten Pesawaran. 

2. Untuk mengetahui Implementasi program PNM Mekaar 

dalam mengembangkan UMKM di Desa Gunung Rejo 

Kecamantan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi 

pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis sebagai sumber bacaan 

atau dijadikan referensi yang dapat memberikan informasi 

teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini, serta dapat 

menambah sumber pustaka yang sudah ada. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti untuk memperdalam penelitian dibidang 

ekonomi khususnya mengenai pengembangan UMKM serta 

sebagai implementasi atas teori yang telah didapat pada 

perkuliahan dan menambah wawasan akan kasus nyata 

dimasyarakat. 

b. Bagi Akademisi sebagai sarana dan media mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk 

menambah wacana baru bagi dunia akademisi. 

c. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan sebagai 

acuan atau pembanding dalam  penelitian selanjutnya. 

 

G.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodelogi 

juga merupakan analisis teori mengenai suatu cara atau metode. 

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk 

meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha 

yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah 

tertentu yang memerlukan jawaban.
13

 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Sugiyono, kualitatif adalah metode 

penelitian yang dilandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci.
14

 Penelitian ini 

dilakukan dengan terjun langsung ke PT. PNM Mekaar 

Cabang Way Ratai dan beberapa anggota PNM Mekaar 

Cabang Way Ratai, guna mendapatkan data yang sesuai 

dengan kenyataan dilapangan. 

 

                                                           
13 Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara, 

2006). 
14Sugiyono, Metode penelitian Kualitatif Dan R&D, (Bandung: BETA, 2014).  
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b. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah 

penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, 

fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan 

akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
15

 

 

2. Sumber Data  

Sumber data adalah subyek dimana asal data penelitian itu 

diperoleh, berdasarkan sumbernya penelitian dibagi menjadi : 

a. Data Primer 

 Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.
16

Data yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah data-data yang penulis peroleh secara 

langsung dengan melakukan interview (wawancara) kepada 

kepala cabang dan para staf serta beberapa anggota PNM 

Mekaar yang sesuai dengan penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset 

yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca buku-buku, jurnal, data badan pusat statistik dan 

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi 

yang dimaksud.
17

 

 

3. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi dari keseluruhan 

karakteristik dari objek yang diteliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan.
18

 Dalam penelitian ini populasi 

yang diambil adalah 1 kepala cabang PNM Mekaar Way Ratai, 

                                                           
15Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2015). 
16Sugiyono, Loc.Cit.  
17Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar 

Maju, 2012).  
18Ibid, 80  
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11 staf dan 1800 anggota yang terdiri dari 180 kelompok PNM 

Mekaar cabang Way Ratai. 

2. Sampel  

          Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti.
19

Sebagai cerminan guna penggambaran keadaan 

populasi dan agar lebih mudah melakukan penelitian, maka 

yang dijadikan sebagai sampel yaitu di ambil dari 12 orang  

pengurus dan 18 anggota kelompok di Desa Gunung Rejo 

Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan beberapa metode untuk 

mengumpulkan data. Adapun metode-metode yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi 

menjadi salah salah satu teknik pengumpulan data apabila 

sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat 

secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan dan 

kesahihannya. 

b. Metode wawancara (interview) 

Metode wawancara  ialah suatu percakapan tanya jawab 

lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam 

penelitian wawancara yang dilakukan yaitu wawancara 

bebas atau tidak tersetruktur terpimpin yakni proses 

wawancara tanya jawab yang menggunakan daftar 

pertanyaan akan tetapi dalam prakteknya dapat berkembang 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak diuji. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai 

hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat 

kabar, prasasti, notulen rapet, agenda dan lain sebagainya, 

                                                           
19Soeharjo Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2002). 
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penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-

data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai 

dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk 

mencari data-data yang lebih objektif dan konkret.
20

 

 

5. Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah 

dikumpulkan.
21

 Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali 

data tentang Implementasi Program PNM Mekaar di Desa 

Gunung Rejo Kec Way Ratai Kab Pesawaran. 

b. Organizing, yaitu  menyusun dan mensistematiskan data 

tentang Implementasi Program PNM Mekaar dalam 

mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa 

Gunung Rejo Kec Way Ratai Kab Pesawaran. 

 

6. Analisis Data 

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini 

didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu 

bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan 

berlaku berdasarkan data tentang Implementasi Program PNM 

Mekaar dalam Menegembangkan usaha Mikro Kecil Menengah 

di Desa Gunung Rejo Kec Way Ratai Kab Pesawaran dengan 

mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian 

dianalisis dengan dengan teori untuk selanjutnya ditarik 

kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap Implementasi 

Program PNM Mekaar dalam mengembangkan Usaha Mikro 

Kecil Menengah di Desa Gunung Rejo Kec Way Ratai Kab 

Pesawaran.  

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta 

yang khusus, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai 

sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengenengahkan data 

                                                           
20Ibid. 
21Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Bima Aksara, 1981). 
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tentang Program PNM Mekaar yang sifatnya umum. Kemudian 

diolah untuk di ambil data yang sifatnya khuus tentang 

implementasi dalam mengembangkan UMKM di Desa Gunung 

Rejo Kecamatan Way ratai Kabupaten Pesawaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan 

mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi 

menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan 

perekayasaan industri. Kelompok industri adalah bagian-bagian 

utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga 

disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan 

kelompok industri kecil. Sedangkan cabang industri merupakan 

bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum 

sama dalam proses produksi.
22

 Secara mikro industri memiliki 

pengertian sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang 

menghasilkan barang-barang homogen atau barang-barang yang 

mempunyai sifat saling mengganti dengan erat. Secara 

pembentukan harga yaitu cenderung bersifat makro adalah 

kegiatan ekonomi yang menciptkan nilai tambah dan secara 

garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu industri penghasil 

barang dan industri penghasil jasa. 

Industri memiliki dua pengertian yaitu pengertian secara 

umum dimana industri diartikan sebagai perusahaan yang 

menjalankan industri dibidang kegiatan ekonomi yang 

tergolong kedalam sektor sekunder. Sedangkan yang 

selanjutnya adalah pengertian dalam teori ekonomi dimana 

industri diartikan sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan 

yang menghasilkan barang yang sama dalam satu pasar. Industri 

itu juga dibagi tiga yaitu industri primer, sekunder dan tersier. 

Badan pusat statistik mengelompokkan besar atau 

kecilnya suatu industri berdasarka pada banyaknya jumlah 

                                                           
22Tulus T.H, UMKM di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). 
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tenaga kerja yang dimiliki. Dalam hal ini sektor industri 

pengolahan dibagi menjadi empat kelompok industri, yaitu: 

1. Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 

orang. 

2. Industri sedang memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 

orang. 

3. Industri kecil,memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 

orang. 

4. Industri rumah tangga,memiliki jumlah tenaga antara 1-4 

orang.
23

 

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU 

tersebut, 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.
24

 

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.
25

 

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 maksud dalam UU tersebut. 

Dalam Undang-Undang tersebut, kriteria yang digunakan 

untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam 

                                                           
23 Badan Pusat Statistik Nasional 2017  
24 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008  
25Ibid  
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pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak 

termasuk tanah dan bangunan tepat usaha,atau hasil penjualan 

tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiiki aset paling 

banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil 

penjualan tahunan paling besar Rp300.000.000 (tiga ratus  

juta rupiah). 

2. Usah kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50.000.000 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000 (lima ratus  juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus  juta rupiah 

rupiah) hingga maksimum Rp2,500.000.000 (dua 

setengah miliar rupiah). 

3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai 

kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus 

juta rupiah) hingga paling banyak Rp1.000.000.000 (satu 

miliar rupiah) hasil penjualan tahunan diatas 

Rp2,500.000.000 (dua setengah miliar rupiah)  sampai 

paling tinggi Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar).
26

 

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 

adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang 

membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah. 

Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang 

Menkop, dan UKM yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat 

oleh Teten Masduki. Berdasarkan perkembangan data UMKM 

dan usaha besar (UB) tahun 2018-2019 pada gambar 1.
27

 

 

                                                           
26 Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, BAB IV pasal 6.  
27 Kementerian UMKM, “perkembangan data usaha mikro,kecil, menengah 

(UMKM) dan usaha besar (UB) tahun 2018-2019”, Kementerian Koperasi dan UKM 

Republik Indonesia, 2019, tersedia pada https://www.kemenkopukm.go.id/ (2019). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_kecil_dan_menengah
https://id.wikipedia.org/wiki/23_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Teten_Masduki
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Gambar 1. perkembangan data usaha mikro,kecil, 

menengah(UMKM) dan usaha besar (UB) tahun 2018-2019 

 

2. Klasifikasi Usaha Mikro 

Dalam perspektif perkembangannya UMKM merupakan 

kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu 

kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam 

goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan 

penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak 

kelompok. Berikut ini adalah Klafikasi UMKM: 

1. Livelhood Activities merupakan UMKM yang digunakan 

sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah,yang 

lebih umum biasa disebut sektor informal.contohnya 

pedagang kaki lima. 

2. Micro Enterprise merupakan UMKM yang memiliki sifat 

pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 

3. Small Dynamic Enterprise merupakan UMKM yang telah 

memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima 

pekerjaan sub kontrak dan ekspor. 
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4. Fast Moving Enterprise merupakan UMKM yang telah 

memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan 

transformasi menj adi UB.
28

 

 

3. Karakteristik UMKM 

Secara umum sektor usaha memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 

1. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan 

sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah 

administrasi pembukuan standar. Kadang kala 

pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk 

menilai kerja usahanya. 

2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan 

yang sangat tinggi. 

3. Model terbatas  

4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan 

masih sangat terbatass.  

5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit 

mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai 

titik efisien jangka panjang. 

6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi 

pasar sangat terbatas. 

7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal 

merendah, mengingat keterbatasan dalam sistem 

administrasinya, Untuk mendapatkan dana dipasar modal, 

sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi 

standar dan harus transparan. 

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro 

menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya 

potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan 

berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan 

                                                           
28 Siswati Rachman, “Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Dan 

Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar”, 

Ad‟ministrare 3, No. 2 (2016): 62-74,. 
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pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi 

yang jelas.
29

 

 

4. Keunggulan dan Peluang Pengembangan  

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah memiliki 

beberapa keunggulan komparatif terhadap usaha besar. 

Keunggulan tersebut antara lain: Dilihat dari sisi permodalan, 

pengembangan usaha kecil memerlukan modal usaha yang 

relatif kecil dibanding usaha besar. Disamping itu juga 

tegnologi yang digunakan tidak perlu tegnologi tinggi, sehingga 

pendiriannya relatif mudah dibanding usaha besar. 

Motivasi usaha kecil akan lebih besar, mengingat hidup 

matinya bergantung pada usaha satu-satunya. Seseorang dengan 

survival motive tinggi tentu akan lebih berhasil dibandingkan 

seseorang yang motivasinya tidak setinggi itu. Selain itu adanya 

ikatan emosional yang kuat dengan usahanya akan menambaha 

kekuatan para pengusaha kecil dalam persaingan.
30

 

Memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan 

dengan pola permintaan pasar, bahkan sanggup melayani selera 

perorangan. Berbeda dengan usaha besar yang umnumnya 

menghasilkan produk masal (produk standar), perusahaan kecil 

produknya berfariasi sehingga akan mudah menyesuaikan 

terhadap keinginan konsumen. Disamping itu juga mempunyai 

kemampuan untuk melayani permintaan yang sangat spesifik 

yang bila diproduksi oleh perusahaaan sekala besar tidak efisien 

(tidak Menguntungkan). 

Merupakan tipe usaha yang cocok untuk proyek 

perintisan. Sebagian usaha besar yang ada saat ini merupakan 

usaha kecil yang telah erkembang, dan untuk membuka usaha 

skala besar juga kadang kali diawali dengan usaha skala kecil. 

Hal ini ditujukan untuk menghindari resiko kerugian yang 

terlalu besar akibat kegagalan jika usaha yang dijalankan 

                                                           
29Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, (Yogyakarta: 

PT.Dwi Chandra Wacana, 2010).  
30 Departemen Koperasi, “Beberapa model Pengembangan Usaha Kecil”, n.d., 

tersedia pada https://kartawan.files.wordpress.com. 
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langsung besar, sebab untuk memulai usaha dengan skala besar 

sudah barang tentu diperlukan modal awal yang besar juga
31

 

Gestation periode pendek sehingga quick yielding 

walaupun belum tentu high yielding. Periode waktu sejak 

memulai sampai dengan produksi relatif lebih cepat dibangding 

perusahaan besar sehingga otomatis lebih cepat menghasilkan. 

Akan tetapi karna modal yang ditanamkannya juga kecil, maka 

hasil yang diperoleh juga mungkin tidak besar. 

 

5. Kelemahan dan Hambatan UMKM 

Sebagai pelaku ekonomi UKM masih structural-

kndisional secara internal, seperti struktur permodalan yang 

relatif lemah dan juga dalam mengakses kesumber-sumber 

permodalan yang seringkali terbentur  masalah  kendala agunan 

(collateral) sebagai salah satu syarat perolehan kredit.
32

 

 

6. Perkembangan UMKM 

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada 

usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi 

mencapai pada titik atau puncak menuju kesuksesan. 

Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai 

terperoses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. 

Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya 

peningkatan omset penjualan. UKM pada hakekatnya 

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 

masyarakat.
33

 Mencermati permasalahan yang dihadapi UKM, 

maka kedepannya perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif 

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang 

kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan 

                                                           
31 Nitisusatro dan Mulyadi, Prilaku konsumen dalam Perspektif 

Kewirausahaan, (Bandung: Alfabet, 2013). 
32Alimarwan Hanan, Seri Kebijakan Usaha Penjaminan Kredit dan Perkuatan 

Usaha KUKM, (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2013). 
33Mohammad Jafar Hafsah, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan 

Menengah (UKM)”, 2004. 
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keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan 

usaha, keringanan pajak dan sebagainya. 

2. Bantuan permodalan  

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus 

dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, 

untuk membantu peningkatan permodalannya baik itu 

melalui sektor jasa finansial formal, informal, skema 

penjamin dll. Pembiayaan untuk usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) sebaiknya menggunakan lembaga keuangan mikro 

(LKM) yang ada maupun non bank. 

3. Pengembangan kemitraan  

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu 

antara UKM atau antara UKM dengan perusahaan besar 

didalam Negeri maupun diluar Negeri, untuk menghindari 

terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk 

memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih 

efisien. 

4. Pelatihan  

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM 

baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi 

dan pengetahuan serta keterampilanya dalam pengembangan 

usahanya. Disamping itu juga perlu diberikan kesempatan 

untuk menerapkan hasil penelitian dilapangan untuk 

mempraktekan teori. 

5. Mengembangkan promosi 

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM 

dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya 

mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping 

itu perlu juga diadakan talk show asosiasi dengan mitra 

usaha. 

6. Konsep Strategi Pengembangan Dalam Perspektif Islam  

Sejak zaman Rasulullah SAW umat islam telah 

mengenal dunia bisnis dan berhasil. Banyak diantara para 

sahabat yang menjadi pengusaha besar dan mengembangkan 

jaringan bisnisnya melewati batas teritorial Mekkah ataupun 
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Madinah. Dengan landasan ekonomi syariah dan nilai-nilai 

keislaman, mereka membangun kehidupan bisnisnya. Tak 

terkecuali dalam hal transaksi dan hubungan perdagangan, 

dalam hal manajemen perusahaan pun mereka berpedoman 

pada nilai-nilai keislaman. Demikian juga dalam seluruh 

pengambilan keputusan bisnisnya, pengembangan sangat 

dibutuhkan guna mencapai tujuan bisnis. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.
34

 

Namun harus dipahami, bahwa praktik bisnis seharusnya 

dilakukan setiap manusia sesuai dengan ajaran islam dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karnanya ajaran islam yang 

mendasari cara pengembangan usaha menurut syariah antara lain:  

1. Niat Yang Baik 

Niat merupakan pondasi pertama dalam melakukan amal 

perbuatan. Niat yang baik akan menghasilkan amal yang baik. 

Sebaliknya niat yang buruk akan menghasilkan amal yang 

buruk. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW bukan hanya 

untuk urusan ibadah saja, tetapi juga berlaku untuk urusan 

muamalah seperti kegiatan berwirausaha. Oleh karnanya, 

semua wirausaha muslm dituntut agar aktivitas ekonomi yang 

dijalankanya selalu perorientasi pada mencari ridho Allah 

SWT yang dijelaskan dalam surat Al-An‟am ayat 162 berikut: 

                        

Artinya: “ Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, 

ibadahku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, 

Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demi kian 

itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang 

yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”. (QS. 

Al-An‟am: 162)
35 

  

                                                           
34Departemen Pendidikan Nasional, Loc.Cit.  
35 Kementerian Agama Republik Indonesia, Loc.Cit.  
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Ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi Muhammad 

SAW untuk mengumumkan keikhlasannya dalam beribadah. 

Hal ini untuk menjelaskan bahwa agamanya adalah agama 

keikhlasan, bukan agama kesyirikan. Terdapat dua pendapat 

berkaitan dengan makna نُُسِكي. Ada yang mengatakan 

maksudnya adalah sembelihan, dan ada yang mengatakan 

maksudnya adalah ibadah secara umum. Dari ayat ini, sebagian 

ulama menyimpulkan bahwa barang siapa yang mampu 

mengikhlaskan salat dan sembelihannya, maka akan lebih 

mudah baginya untuk ikhlas dalam ibadah lainnya. Dua ibadah 

tersebut adalah ibadah yang spesial, karena keduanya 

menunjukkan kecintaan seseorang yang luar biasa kepada Allah 

SWT. Orang yang melakukan salat dengan baik dan ikhlas, 

menunjukkan bahwa dia cinta kepada Allah SWT. Begitu juga 

orang yang menyembelih karena Allah SWT, maka 

menunjukkan dia cinta kepada Allah SWT karena dia rela 

berkorban untuk Allah SWT. 

Ibadah dari haji yang lainnya. Hidupku dan matiku hanya 

untuk Allah, Tuhan semesta alam
36

. Semakin dalam kita 

menghadirkan niat baik dalam semua aktivitas, maka 

pertolongan dan bantuan Allah akan semakin mengalir. 

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa bantuan allah berjalan 

seiring dengan niat yang ada dalam hati kita. 

2. Berinteraksi dengan akhlak 

Akhlak menempati posisi puncak dalam rancang bangun 

Ekonomi Islam, karena yang menjadi tujuan islam dan 

dakwah para Nabi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. 

Beberapa akhlak dasar yang harus dimiliki oleh seorang 

wirausaha muslim antara lain: 

a. Jujur  

b. Amanah  

c. Menepati janji 

 

                                                           
36 Jalaluddin Al-mahali dan Jalaluddin Asshuyuti, Loc.Cit. 
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3. Percaya pada takdir dan ridha 

Seorang wirausaha muslim wajib mengimani/percaya 

pada takdir, baik atau buruk. Tidak sempurna keimanan 

seseorang tanpa mengimani takdir Allah. Setelah percaya 

dengan takdit, maka kitapun harus harus berdzikir dan 

bersyukur bila menerima keuntungan dalam hartanya dan 

tidak bergembira secara berlebihan, sebagaimana diinginkan 

Allah dalam firmannya: 

                    

                          

                    

Artinya: “apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa 

datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh 

seorang laki-laki di antaramu dan memberi peringatan 

kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah 

menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang 

berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah 

melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada 

kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-A‟raf [7]:  69) 

  Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang 

kepadamu peringatan dari Tuhan-Mu yang dibawa oleh-Nya 

itu dari lisan. Seorang laki-laki diantara kamu untuk 

memberi peringatan kepada-Mu dan ingatlah oleh kamu 

sekalian diwaktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-

pengganti yang berkuasa di muka bumi. Sesudahnya kaum 

Nuh dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan 

perawakanmu. Memberi kekuatan dan tinggi tubuh 

tersebutlah bahwa orang yang paling tinggi diantara mereka 

adalah 100 hasta dan yang paling pendek adalah 60 hasta. 
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Nikmat dan karunianya supaya kamu memperoleh 

keberhasilan
37

. 

4. Kerja sebagai ibadah 

Islam memposisikan bekerja sebagai kewajiban kedua 

setelah sholat. Oleh karenanya apabila dilakukan dengan 

ikhlas, maka bekerja bernilai ibadah dan mendapat pahala. 

Dengan bekerja kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, 

tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam 

tanggungan kita bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat 

memberikan sebagian dari hasil kita untuk menolong orang 

lain yang membutuhkan. 

5. Menjaga aturan syari‟ah 

Islam memberikan kebebasan untuk kita dalam 

menjalankan usaha Ekonomi, perdagangan atau bisnis 

apapun sepanjang bisnis (perdagangan) itu tidak termasuk 

yang diharamkan oleh syariat islam
38

. 

Dalam pandangan ekonomi islam pemberdayaan ekonomi 

tentunya dapat dilihat dari beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam 

yaitu:
39

 

1. Prinsip Tauhid 

Tauhid artinya keimanan kepada Allah SWT, dalam segala 

aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap muslim sebagai 

sebuah perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan 

tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga 

diiringi dengan ketaatan atas perintah Allah sehingga apa 

yang dilakukan harus penuh tanggung jawab. Dalam program 

program PNM Mekaar cabang way ratai sudah menjadi 

kewajiban para masyarakat dan setiap muslim untuk selalu 

menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 

 

                                                           
37 Jalaluddin Al-mahali dan Jalaluddin Asshuyuti, Loc.Cit. 
38 Ma‟ruf Abdullah, Wirausaha Berbasis Syari‟ah, (Banjarmasin: Antasari 

Press, 2011).  
39M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Era Intermedia, 

2011).  
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2. Prinsip bekerja dan produktifitas 

Perintah bekerja dan produktifitas dalam ekonomi bahwa 

setiap individu dituntut bekerja berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi mereka, dengan semaksimal mungkin 

agar dapat memenuhi tingkat produktifitas yang tinggi sesuai 

dengan batasan batasan –batasan dalam islam.dalam program 

Mekaar ini tentu para anggota berupaya bekerja merubah diri 

mereka menjadi lebih baik dan dapat berproduksi dengan 

semaksimal mungkin. Dengan adanya program ini dapat 

meningkatkan pengembangan UMKM. 

3. Prinsip Ta‟awun ( Tolong-menolong) 

Dalam bekerja dan berusaha islam mengajarkan kaum 

muslimin untuk saling tolong menolong atau ta‟awun diantara 

mereka dalam segala kondisi maupun keadaan dan saling 

bekerjasama satu sama lain dan tidak hanya memikirkan 

keuntungan bisnisnya saja. Karena dalam perbuatan saling 

tolong menolong tersebut merupakan prinsip dasar dalam 

bekerjasama. Pengembangan UMKM PNM Mekaar dan 

anggotanya saling bekerjasama  dan tolong menolong dalam 

memperbaiki taraf hidup masyarakat pra sejahtera sehingga 

dengan adanya program ini masyarakat yang lemah menjadi 

kuat, dengan adanya prinsip ekonomi yaitu ta‟awun atau 

saling tolong menolong maka masyarakat akan semakin 

harmonis dan sejahtera.  

 

B. UMKM dalam Persepktif Islam  

1. Pengertian UMKM dalam persepektif Islam  

Islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang 

tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada 

awalnya adalah seorang pedagang atau wirausaha dan juga kita 

dapat melihat  ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di 

zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki 

sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh 

Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah di muka 

bumi. Menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha 
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yang keras dari manusia. UMKM dalam ekonomi Islam 

merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup 

dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku 

kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status 

jabatan seseorang dalam Al-Qur‟an di jelaskan dalam QS At-

Taubah (09), ayat 105: 

                          

                              

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka 

Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” 

(Q.S. At-Taubah[9]: 105) 

Rasullah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, 

bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah 

dan rasulnya sebagai amalan yang dipertanggung jawabkan  

pada akhir zaman.
40

 Menurut islam, distribusi barang juga 

meluangkan suatu pekerjaan yang banyak menguntungkan 

pihak-pihak yang terkait dalam bisnis usaha tersebut, distribusi 

barang di anjurkan dalam islam dan melarang untuk menimbun 

barang dimana tujuan penjual yang menimbun barang ialah 

untuk menaikkan harga setelah barang tersebut menjadi sedikit 

hal ini yang akan merugikan pembeli, dan apabila barang di 

distribusikan secara baik maka banyak menimbulkan manfaat 

bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, banyak ayat Al-

qur‟an yang menjelaskan tentang distribusi barang QS. Al-Isro‟ 

Ayat 29-30: 

                                                           
40 Syaikh Abdurahman, “Tafsir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam” 

(Durul Haq, 2016) 
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Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu 

terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu 

mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan 

menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada 

siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; 

sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan 

hamba-hamba-Nya” (Q.S. Al-Isro‟[17]: 29-30) 

Proses distribusi dalam ekonomi islam haruslah 

dilakukan secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Dalam mendistribusikan produk harus merata agar semua 

konsumen dapat menikmati produk. Selain itu dalam distribusi 

juga tidak di perbolehkan berbuat zhalim terhadap pesaing 

lainnya. Prinsip ini terdapat dalam QS Anisa ayat 29: 

                       

                        

       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu” (Q.S. Anisa[4]: 29) 
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Dalam surat An-nisa ayat 29 ini bhatil adalah segala 

sesuatu yang tidak di halalkan syariah, seperti riba, judi, suap, 

korupsi dan segala yang di haramkan oleh Allah SWT.
41

 

Prinsip lain dari proses distribusi adalah jujur dalam 

melakukan distribusi wajib berlaku jujur, jujur dalam arti luas 

tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, 

tidak berkhianat dan tidak perna mengingkari janji. Tindakan 

tidak jujur selain merupakan tindakan yang berdosa, jika 

dilakukan dalam berbisnis juga membawa pengaruh negatif 

pada kehidupan pribadi dan keluarga seseorang pembisnis itu 

sendiri. bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan seperti itu 

akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.
42

 

Prinsip ini terdapat dalam QS Asy-syu‟ara ayat 181-183 

                       

                      

       

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 

termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah 

dengan timbangan yang lurus; Dan janganlah kamu merugikan 

manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 

muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S. Asy-

syu‟ara[26]: 181-183) 

Sesunggunya allah telah menganjurkan kepada umat 

manusia pada umumnya, dan para pelaku bisnis khususnya 

untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam 

bentuk apapun. 

 

 

                                                           
41 Veithazal Rival. Islam Marketing. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 

2012), 158. 
42 Johan Arifin. Etika Bisnis Islam. (Semarang : Walisongo Press, 2009), 154. 
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2. Karakteristik UMKM Menurut Perseptif Ekonomi Islam 

Menurut wahdino satro dalam islam, telah diatur tata cara 

bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan 

main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam 

setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang 

muslim dapat selalu  menjaga prilakunya dan tidak terjerumus 

ke dalam kesesatan. Berikut adalah karakteristik UMKM 

menurut perspektif Ekonomi Islam.
43

 

a. Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah 

(nizhamun  rabbaniyyun), mengingat dasar-dasar 

pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan 

tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan 

Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur‟an dan 

AS-sunnah. 

b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan 

(iqtishadunaqdiyyun), mengingat ekonomi islam itu pada 

dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dan akidah 

islamiah (al-aqidah al-islamiyyah) yang di dalamnya 

akan dimintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah 

yang di yakininya. 

c. Berkarakter ta‟abbudi (thabi‟abbudiyun). Mengingat 

usaha Mikro Islam itu merupakan tata aturan yang 

berdasarkan ketuhanan (nizam rabbani). 

d. Terkait erat dengan akhlak (murtabhun bil-alhlaq), islam 

tidak pernah mempredeksi kemungkinan ada pemisahan 

antara akhlak dan ekonomi, juga tidak  pernah meletakan 

pembagunan ekonomi dalam lindungan islam yang tanpa 

akhlak 

e. Elastic (al-murunah), al-murunah didasarkan pada 

kenyataan bahwa baik Al-Qur‟an maupun al-hadist, yang 

keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi. 

f. Objektif (almaudhu‟iyyah). Islam mengajarkan umat 

supaya berlakudan bertindak objektif dalam melakukan 
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aktifitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya 

merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh 

setiap pelaku ekonomi tanpa membeda-bedakan jenis 

kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-

lain. 

g. Realistis (al-waqii‟yyah). Perkiraan (forcasting) ekonomi 

khususnya perkiraan bisnis tidak selama sesuai antara 

teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain. 

h. Harta kekayan itu pada hakekatnya adalah milik Allah 

SWT. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa 

kepemilikan orang terhadap harta kekayaan (al-amuwal) 

tidaklah bersifat mutlak.  

i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan 

(tarsyid istikhdamal-mal).
44

 

 

C. Konsep Kesejahteraan 

1. Pengertian Kesejahteraan  

Secara harfiah definisi kesejahteraan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwodaminto ialah 

keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup). Sedangkan 

secara istilah kesejahteraan ialah: 

a. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)  

kesejahteraan adalah suatu keadaan sejahtera yang penuh, 

baik jasmaniah, rohaniah, maupun sosial. Pengertian 

tersebut kemudian disempurnakan sebagai suatu kegiatan 

yang terorganisasikan dengan tujuan untuk membantu 

penyesuaian timbal balik antara individu dengan 

lingkungan sosial mereka. Tujuan kesejahteraan sosial ini 

untuk memungkinkan individu atau kelompok maupun 

masayarakat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan 

masalah masalah penyesuaian diri mereka terhadap pola-

pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk 

memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial. 
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b. Menurut Walter A. Friedlander 

Kesejahteraan sosial adalah suatu sitem yang 

terorganisasikan dari pelayanan-pelayanan sosial dan 

lembaga yang bermaksud membantu individu atau 

kelompok agar mencapai standar kehidupan dan 

kesejahteraan yang memuaskan, serta hubungan 

perseorangan dan sosial yang memungkinkan mereka 

mengembangkan segenap kemampuannya dan selaras 

dengan kebutuhan keluarga maupun masyarakat. 

c. Menurut Undang-Undang 

Pengertian kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2009 bab 1 Pasal 1 ayat (1) sebgai 

berikut kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, sepiritual, dan soaial warga Negara 

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanaakan fungsi sosialnya.
45

 

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu 

masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan 

dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari 

kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila 

ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang 

mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya 

yang mengancam.
46

 

Beberapa studi menggunakan istilah Welfare State atau 

Kesejahteraan sebagai padan kata. Menurut Kamus online 

Merriam-Webster Dictionary, kata „Welfare‟ diartikan sebagai 

„the state of being happy healthy,orsuccesful‟ Dalam 

terjemahan bebas,kata „welfare‟ mengandung beberapa makna, 

yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses. Dalam salah satu 

studi, Andersen mengungkapkan bahwa welfare state 

merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya 

(dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditunjukan untuk : 
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a. Memastikan setiap warga negara beserta keluarga nya 

memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan 

setandar kelayakan. 

b. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan 

yang dialami warga negara (baik dikarnakan sakit, tua 

atau menganggur) serta kondisi lain semisal krisis 

ekonomi. 

c. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-

haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas 

ekonomi dan perbedaan lain. 

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak 

dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan 

hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan 

kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan 

berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual dan 

ukhrowi. Todaro dan Stephen C.Smith, menjelaskan bahwa 

upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, 

duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan 

tiga hal dasar yaitu : 

a. Tingkat Kebutuhan Dasar  

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi 

kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan 

dan perlindungan. 

b. Tingkat Kehidupan 

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, 

pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan. 

c. Memperhatikan skala ekonomi dari individu dan bangsa 

Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari 

masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga.
47

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan sosial merupakan proses kegiatan terorganisasi 
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untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi 

kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari 

sebelumnya. Untuk itu program pemerintah dalam menangani 

masalah-masalah ekonomi bagi masyarakat miskin dapat 

membwa kemandirian dan pendapatan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya pinjaman 

modal usaha dapat membantu UMKM untuk bisa 

mengembangkan usah yang telah ada menjadi lebih baik. 

Apabila usaha mereka lebih baik maka kondisi keuangan 

mereka akan meningkat dan dapat dipastikan akan terjadi 

peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.
48

 

 

2. Indikator Kesejahteraan 

Menurur Sadono sukirno, keejahteraan ialah aspek yang 

tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi 

pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia 

menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan 

hidup. Oleh karna itu Sadono Sukirno membedakan 

kesejahteraan dalam tiga kelompok yaitu : 

a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat 

kesejahteraan di dua Negara dengan memperbaiki cara 

perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin 

Clark, Gilbert dan Kravis. 

b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian 

pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan 

mempertimbangkan perbedaan tingkat harga Negara. 

c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat 

kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak 

bersifat moneter.
49

 

Tingkat kesejahteraan manusia dapat dihitung dengan 

perhitungan fisik,dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-
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kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi dan 

akses dimedia masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga 

dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan 

Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi 

umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Adapun 

menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah 

suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah 

tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS (Badan 

Pusat Statistik) miliki beberapa indikator yang dapat digunakan 

yaitu sebagai berikut : 

a. Pendapatan  

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat 

menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang 

dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan modal 

kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama 

periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri 

dari penghasilan tenaga kerja,penghasilan atas milik 

(seperti sewa,bunga,dan deviden) serta tunjangan dari 

pemerintah. 

b. Perumahan dan Pemukiman 

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan 

dasar manusia,juga mempunyai fungsi yang sangat 

strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan 

keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan 

datang. Selain itu,rumah juga merupakan seterminan 

kesehatan masyarakat,dimana rumah yang sehat dan 

nyaman adalah rumah yang mampu menjunjung kondisi 

kesehatan tiap penghuniny. 

c. Pendidikan  

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap 

warga negara untuk dapat mengembangkan potensi 

dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negar 

Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu 

sesuai dengan minat bakat yang dimiliki tanpa 
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memandang status sosial, status ekonomi, etnis, agama 

dan geografis.           

d. Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan 

penduduk sekaligus indikator keberhasilan program 

pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit 

memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya,sehingga 

pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan 

diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat 

serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaanya. Kesehatan 

menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui 

mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan 

dilayanan kesehatan serta mampu untuk membiayai 

secara penuh obat yang dibutuhkan.
50

 

 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan 

a. Faktor Internal Keluarga 

1) Jumlah angka keluarga 

Pada zaman seperti sekarang ini tuntutan keluarga 

semakin meningkat tidak cukup hanya dengan 

kebutuhan primer tetapi kebutuhan lainnya seperti 

hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk 

transportasi dan lingkungan yang serasi. 

2) Tempat tinggal  

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi 

kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang 

diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, 

akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan 

menggembirakan serta menyejukan hati. Sebaliknya 

tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang 

menimbulkan kebosanan untuk menempatinya. 
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3) Keadaan sosial ekonomi keluarga 

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik 

atau harmonis bilamana ada hubungan yang baik dan 

benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih 

sayang antara anggota keluarga. Maninfestasi daripada 

hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan 

rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling 

hormat menghormati, toleransi, bantu-membantu dan 

saling mempercayai. 

4) Keadaan ekonomi keluarga 

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan 

sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup 

anggota keluarga jadi semakin banyak sumber-sumber 

keuangan/pendapatan yang diterima, maka akan 

meningkatkan taraf hidup keluarga. 

b. Faktor eksternal 

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus 

dikembangkan, terjadinya kegoncangan dan ketergantungan 

jiwa diantara anggota keluarga perlu dihindarkan, karena 

hal ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan 

kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat 

mengakibatkan kegoncangan jiwa dan ketentraman batin 

anggota keluarga yang datangnya dari luar lingkungan 

keluarga antara lain: 

1) Faktor manusia yaitu, iri hati, fitnah, ancaman fisik, 

pelanggaran norma. 

2) Faktor alam yaitu, kerusakan dan berbagai maacam 

virus penyakit. 

3) Faktor ekonomi Negara pendapatan tiap penduduk atau 

income perkapita rendah, inflasi. 

4) Faktor nilai hidup, yaitu sesuatu yang dianggap paling 

penting dalam hidupnya. 

5) Nilai hidup merupakan “konsepsi”, artinya gambaran 

mental yang membedakan individual atau kelompok 

dalam rangka mencapai suatu yang diinginkan. 
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6) Faktor tujuan hidup yaitu sesuatu yang akan dicapai 

atau sesuatu yang diperjuangkan agar nilai yang 

merupakan patokan dapat tercapai dengan demikian 

tujuan hidup tidak terlepas dari nilai hidup. 

7) Faktor standar hidup yaitu tingkatan hidup yang 

merupakan suatu patokan yang ingin dicapai dalam 

memenuhi kebutuhan.
51

 

 

4. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Kesejahteraan adalah perasaan aman sentosa, makmur, 

damai, dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran, 

dan sebagainya. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai Falah, 

yaitu kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam kehidupan 

yang mulia dan kesejahteraan didunia dan akhirat, dapat 

terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan 

manusia secara seimbang yang memberikan dampak yang 

disebut maslahah yaitu segala bentuk keadaan baik material 

maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan 

manusia sebagai makhluk yang paling mulia.
52

 

Seorang ulama besar  Imam Al-Ghazali telah memberi 

sumbangan yang besar dalam pengembangan dan pemikiran 

dalam dunia islam. Salah satu yang dibahas ialah fungsi dari  

kesejahteraan dalam islam begitu juga dengan pandangannya 

terhadap peran aktfitas ekonomi secara umum. Sebuah tema 

yang menjadi pangkal tolak sepanjang karya-karya nya adalah 

maslahat atau kesejahteraan sosial. 

Sebuah konsep yang mencakup semua urusan manusia, 

baik urusan ekonomi maupun yang lain yang membuat kaitan 

antar individu atau masyarakat.
53

 Imam Al-Ghazali juga 

mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan 

sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki utilitas indivisu dan 

                                                           
51Aulia Rizki Akbar et al., “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan 

Keluarga Di Sumatera Barat”, EcoGen, Vol. 1 No. 3 (2018).  
52Faturocman, Loc.Cit.  
53Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014).  



 40 

sosial yang triparti melaluin kebutuhan (dururiyat), kesenangan 

atau kenyamanan (haajiat) dan kemewahan (tahsiniat). Kunci 

pemeliharaan dari lima tujuan dasar ini terletakpada penyediaan 

tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian dan 

perumahan. Kelompok kedua kebutuhan yang terdiri dari semua 

kegiatan dan hal-hal yang tidak vital tetapi dibutuhkan untuk 

menghilangkan kesukaran dalam hidup.
54

 

Islam adalah agama yang berisi semua ajaran untuk 

mencapai kebahagiaan umat manusia dunia dan akhirat, untuk 

mendapatkan kemakmuran material dan spiritual. Ekonomi 

Islam merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam yang 

memiliki karakteristik yang berfokus kepada amar ma‟ruf nahi 

mungkar yang berarti mengerjakan yang benar dan 

meninggalkan yang dilarang, hak tersebut terlihat dari 

pandangan Ekonomi Islam.
55

 Tujuan ekonomi Islam adalah 

tujuan dari syariat Islam itu sendiri (Muqashid asy-syariah), 

yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Falah) melalui 

suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah 

thayyibah). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan setiap 

manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada 

akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. 

Ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukan bahwa 

Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, 

yaitu: 

a. Penyucian jiwa agar setiap manusia bisa menjadi sumber 

kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. 

b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat, keadilan yang 

dimaksud mencakup aspek kehidupan dibidang hukum 

dan muamalah. 

c. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya), para 

ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjadi 

puncak sasaran mencakup lima jaminan dasar: (1) 

Keselamatan keyakinan agama (Al-din); (2) Keselamatan 
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jiwa (Al-nafs); (3) Keselamatan akal (Al-aql); (4) 

Keselamatan keluarga dan keturunan (Al-nasl); dan (5) 

Keselamatan harta benda (Al-mal)  

Lima masalah tersebut dikenal dengan istilah lima 

kebutuhan dasar (ad-dharuriat al-khoms). Dalam hubungan 

konsep tersebut diatas, dapat dipahami lebih lanjut mengapa 

Islam melarang perbuatan-perbuatan kufur, kemaksiatan, 

pembunuhan, zina, pencurian dan mabuk-mabukan. Karna 

perbuatan semacam itu mengancam kemaslahatan dan 

pelestarian lima kebutuhan dasar tersebut. Demikian pula 

Islam memerintahkan usaha-usaha yang dapat menanggulangi 

kemiskinan melalui kerja keras, pemerataan, kemakmuran 

dengan cara menunaikan zakat, wakaf, shadaqah, hibah, 

waris, wasiat, dan lain sebagainya agar tidak terjadi akumulasi 

kekayaan hanya kepada beberapa orang kaya saja. Kunci 

pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada tingkat 

pertama yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian dan 

perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali bahwa kebutuhan-

kebutuhan dasar demikian harus fleksibel mengikuti waktu 

dan tempat mencakup kebutuhan-kebutuhan sosiopsikologis.
56

 

Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan 

dan hal-hal yang tidak fital bagi lima fondasi tersebut, tetapi 

dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran 

dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan 

dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, 

meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi 

hidup. Sistem kesejahteraan masyarakat dalam islam bukan 

sekedar bantuan keuangan atau apapun bentuknya.
57

 Bantuan 

keuangan hanya merupakan satu dari sekian bentuk bantuan-

bantuan yang dianjurkan islam. Kesejahteraan masyarakat 

dapat dimulai dari: 

a. Perjuangan mewujudkan dan menumbbuh suburkan 

aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena 

diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat 
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seimbang. Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi 

Muhammad SAW, melalui kepribadian beliau yang 

sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga 

seimbang khadijah, Ali Bin Abi Thalib, Fathimah Az-

Zahra‟, dan lain-lain kemudian lahir diluar keluarga itu 

Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a dan sebagainya, yang juga 

membentuk keluarga dan demikian seterusnya. Sehingga 

pada akhirnya terbentuklah masyarakat yang seimbang 

antara keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
58

 

b. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan islam yaitu 

penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Tidak 

mungkin jiwa akan merasa ketenangan apabila 

kepribadian terpecah. 

c. Kesadaran bahwa pilihan Allah Swt apapun bentuknya, 

setelah usaha maksimal adalah pilihan terbaik dan selalu 

mengandung hikmah. Karena itu Allah Swt memerintah 

kepada manusia berusaha bermaksimal mungkin 

kemudian berserah diri kepada-Nya. 

d. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa 

dan hartanya, kemudian keluarganya, dengan 

memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan 

anak-anak dan istrinya baik dari segi jasmani dan rohani. 

Tentunya tanggung jawab ini mengandung konsekuensi 

keuangan dan pendidikan. 

e. Menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk menghadapi 

masa depan. Guna menciptakan rasa aman menghadapi 

masa depan diri dan keluarga. 

f. Kewajiban timbal balik antara pribadi dan masyarakat, 

serta masyarakat terhadap pribadi. Kewajiban tersebut 

sebagaimana halnya setiap kewajiban melahirkan hak-

hak tertentu yang sifatnya adalah keserasian dan 

keseimbangan diantara keduanya. Sekali lagi kewajibn 

dan hak tersebut tidak terbatas pada bentuk penerimaan 
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maupun penyerahan harta benda. Tetapi mencakup 

seluruh aspek kehidupan. 

g. Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang 

berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan 

pekerjaan untuk setiap anggotanya yang berpotensi. 

Karena itulah monopoli dilarang jangankan didalam 

bidang ekonomi, pada tempat dudukpun diperhatikan 

agar memberikan peluang dan kelapangan. 

h. Setiap insan harus memperoleh perlindungan jiwa, harta 

dan kehormatannya. Jangankan membunuh atau 

mengejek dengan sindiran halus atau menggelari dengan 

sebutan yang tidak senonoh, berprasangka buruk tanpa 

dasar, mencari-cari kesalahan dan sebagainya. Semua ini 

terlarang dengan tegas, karena semua itu dapat 

menimbulkan rasa takut, tidak aman maupun kecemasan 

yang mengantarkan kepada tidak terciptanya lahir dan 

batin yang didambakan. Dari beberapa definisi diatas 

maka kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya 

dinilai dari ukuran materi saja tetapi juga dinilai dari 

ukuran non-material seperti terpenuhinya kebutuhan 

sepiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan 

terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan 

islam masyarakat dikatakan sejahtera bila dipenuhi dua 

kriteria, pertama terpenuhinya kebutuhan pokok setiap 

individu baik sandang, pangan, papan, pendidikan 

maupun kesehatannya. Kedua yaitu terjaga dan 

terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan 

manusia. Dalam konsep ekonomi islam kesejahteraan 

dapat dikendalikan oleh distribusi kekayaan melalui 

zakat, infak dan sodaqoh. Dengan pengendalian distribusi 

kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti 

sandang pangan dan papan dapat terpenuhi secara 

berkeseimbangan. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan 

terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan 

manusia. Dengan demikian kesejahteraan dalam ekonomi 
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Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan 

rohani.
59

 

 

5. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Syariah  

Makna Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan 

mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu 

kesejahteran material, kesejahteran spiritual dan moral. Konsep 

kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan 

manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. 

Kesejahteraan   ekonomi   syariah   bertujuan mencapai   

kesejahteraan   manusia secara  menyeluruh,  yaitu 

kesejahteraan material,  kesejahteraan  spiritual  dan  moral. 

Konsep   ekonomi   kesejahteraan   syariah   bukan   saja   

berdasarkan   manifestasi   nilai ekonomi, tetapi juga nilai 

spiritual dan moral.
60

 

Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) mengacu  

pada  tujuan  syariat  Islam  dengan  terjaganya  5  prinsip 

dalam  maqashid  syari‟ah,  yakni  terjanganya agama  (ad-

ddin), terjanganya  jiwa (an-nafs), terjanganya  akal (al-aql), 

terjanganya  keturunan (an-nasl) dan  terjanganya  harta (al-

mal). Secara terperinci, tujuan ekonomi syariah dapat dijelaskan 

sebagai berikut:
 61

 

a. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, 

masyarakat dan negara. 

b. Tercukupinya  kebutuhan  dasar  manusia,  meliputi  

makan,  minum,  pakaian,  tempat tinggal,   kesehatan,   

pendidikan,   keamanan dan sistem   negara   yang   

menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara 

adil. 

c. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat 

dan tidak mubazir. 
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60 Anto, M.B.  Hendrie. Pengantar  Ekonomika  Mikro  Islami, Cet.I. 
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d. Distribusi  harta,  kekayaan,  pendapatan  dan  hasil  

pembangunan  secara  adil  dan merata. 

e. Menjamin kebebasan individu. 

f. Kesamaan hak dan peluang. 

g. Kerjasamaan dan keadilan. 

 

D. Penelitian Terdahulu  

1. Penelitian Raden Rudi lhempi, Wismar Harianto dengan judul 

“Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Terhadap Pengembangan 

Usaha Kecil Pada Program Kemitraan Bina Lingkungan”  

bahwa pelatihan dan pembinaan secara serentak dan simultan 

maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengembangan usaha kecil pada usaha kecil binaan 

Community Development Centre (CDC) PT. Telkom Cabang 

Pekanbaru, Pembinaan merupakan variabel yang memiliki 

sumbangan atau nilaiyang tertinggi terhadap pengembangan 

usaha kecil terutama dalam memotivasi mitra binaan, 

Pemantauan terhadap unit usaha yang dijalankan dilakukan 

terhadap mitra binaan dengan cara dibimbing,diarahkan dan 

berbagi pengalaman untuk mengembangkan usaha yang sedang 

dijalankan dimana mitra binaan bisa berbuat dan bekerja lebih 

teliti dan terarah serta dapat mengoreksi kelemahan-kelemahan 

yang selama ini terjadi seshingga dapat mengembangkan usaha 

yang sedang dijalankan.
62

 

2. Penelitian Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution dengan 

judul “Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan 

UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)”. Bahwa 

konstanta (a) sebesar 1720936.169 mempunyai arti bahwa 

variabel modal sendiri dan variabel kredit usaha rakyat (KUR) 

dianggap konstan terhadap UMKM di kota medan sebesar 

1720936.139. Koefisien regresi modal sendiri adalah sebesar 

0.786 adalah besarnya pengaruh variabel bebas X1 terhadap 

                                                           
62 Raden Rudi Lhempi dan Wismar Harianto, “Pengaruh Pelatihan Dan 
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 46 

perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini 

bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar modal 

sendiri yang diberikan maka menyebabkan semakin tinggi pula 

tingkat pendapatan yang akan didapatkan oleh pengusaha 

UMKM demikian pula sebaliknya. Koefisien regresi modal 

KUR sebesar 0.236 adalah besarnya pengaruh variabel bebas X2 

terhadap perubahan tingkat pendapat pengusaha UMKM, 

pengaruh ini bernilai atau dapat dikatakan semakin besar jumlah 

modal kredit usaha rakyat maka semakin tinggi pula tingkat 

pendapatan yang akan didapatkan pengusaha UMKM, demikian 

pula sebaliknya.
63

 

3. Penelitian Nindita Prajwalita dengan judul “Analisis 

Pelaksanaan Program Kemitraan Terhadap Perkembangan 

UKM Binaan PTPN III Medan”. Bahwa ada perbedaan yang 

cukup signifikan pendapatn yang diperoleh para UKM sebelum 

dan sesudah menjadi mitra binaan PTPN III Medan, yang mana 

pendaptannya semakin meningkat. Dari hasil analisis juga 

diperoleh bahwa ada perbedaan penyerapan tenaga kerja UKM 

sebelum dan sesudah menjadi mitra binaan PTPN III Medan, 

dalam hal ini penyerapan tenaga kerja juga mengalami 

peningkatan.
64
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