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ABSTRAK 

 

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana peran UMKM 

terhadap peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan pada UMKM 

Sinar Mulya. Tujuan untuk mengetahui peran UMKM terhadap 

peningkatan ekonomi masyarakat desa Sinar Mulya. Masalah dalam 

penelitian ini adalah analisis peran UMKM Citra Sari terhadap 

peningktan ekonomi masyarakat desa Sinar Mulya. Metode Penelitian 

ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dan 

dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode 

deskriptif analisis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil 

penelitian yang peneliti lakukan di UMKM Sinar Mulya tentang peran 

UMKM terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa Sinar Mulya. 

Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa UMKM berperan 

penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa Sinar Mulya 

karena mereka sudah mampu mncukupi kebutuhan hidup dan hal 

tersebut merupakan suatu peningkatan ekonomi masyarakat desa Sinar 

Mulya jika di tinjau dari sisi mikro ekonomi. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa lebih diharapakan 

supaya pemerintah memperhatikan dan meningkatkan UMKM (Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah) agar terjadinya pemerataan pendapatan di 

kalangan masyarakat menengah ke bawah. 

 

Kata kunci : Peranan UMKM,  Ekonomi Masyarakat 
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MOTTO 

 

 

 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di  belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak  merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada  pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan  terhadap sesuatu 

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

pelindung bagi mereka selain Dia.”  

(QS. Ar-Ra’d:11)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:Maghfirah 

Pustaka, 2006)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Guna memperoleh sebuah gambaran yang pasti serta 

untuk pemahaman yang baik terkait dengan skripsi pada 

kerangka awal dibutuhkan penjelasan guna menguatkan 

judul yang digunakan skripsi. Kegunaan dari penegasan ini 

ialah harus menghindari salah tafsir dan kesalahpahaman 

tentang arti judul karya ini. Karya penelitian yang dilakukan 

berjudul “ANALISIS PERANAN USAHA MIKRO 

KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM 

MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT 

MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM, (Studi 

Pada Pekon Sinar Mulya Kabupaten Pringsewu)”. Oleh 

karena itu, penulis akan memaparkan kata pada judul 

tersebut. 

1. Analisis merupakan suatu langkah mencari dan 

mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengelompokkan data, menguraikannya dalam satuan-

satuan, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke 

dalam pola-pola, menyeleksinya, dan menarik 

kesimpulan.
1
 

2. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan 

seseorang, dan karena kedudukan inilah ia melakukan 

suatu gerakan perubahan yang dinamis dimana usaha itu 

diharapkan menghasilkan keadaan yang diinginkan.
2
 

                                                           
1sugiyono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hal.244 
2 Soekanto, Soerjono, Sosiologi dan Pengantar Ilmu, (Jakarta: Rajawali Press, 

1990), hlm.30  



 
 
2 

3. UMKM adalah bentuk usaha kecil yang mana jumlah 

kekayaan bersih nya ialah kurang dari 200 juta yang 

tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usahanya 

serta berdiri sendiri.
3
 

4. Ekonomi masyarakat merupakan posisi individu dalam 

sekelompok maysarakat yang mana yang menjadi 

penentu ialah Pendidikan, jenis kegiatan ekonomi, serta 

pendapatan.. Yunani merupakan Bahasa asal dari 

ekonomi yakni oikos artinya keluarga dan nomos 

artinya pengaturan.
4
 

5. Perspektif Islam, di dalam kbbi perspektif memiliki arti 

pandangan.
5
 Perspektif juga dapat diartikan sebagai 

pandangan dan revisi hukum Islam pada kondisi saat ini 

dan masa akan datang.
6
 

 Dari uraian tersebut, dapat diperjelas lebih lanjut 

bahwa yang dibahas skripsi ini berkaitan dengan kajian 

ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui peran usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan 

prinsip syariah. perspektif ekonomi, (Studi melalui 

Pekon Sinar Mulya, Kabupaten Pringsewu). 

 

 

 

                                                           
3Dayintapinasthika, "Usaha Kecil Menengah (UKM)", (online), tersedia di 

https://dayintapinasthika.wordpress.com/2011/04/12/usaha-Kecil-

metengahukm/?_e_pi_=7%2CPAG_ID10%2C5083335373 (15 .) Februari 2021), 

pukul 20.15 WIB 
4Elly M. Setiadi dkk., Kajian Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2006), hlm. 49 
5Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 

Edisi IV 
6 Mas ud Khasan Abdul Qahar, Kamus Ilmiah Populer, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 2009), 283 
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B. Alasan Memilih Judul 

Dalam menentukan judul yang dipilih penulis 

mendasarinya dengan alas an sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

Dengan adanya usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) yang dimiliki dan dikelola masyarakat serta 

dimanfaatkan untuk merevitalisasi kegitan ekonomi 

didesa seerta menggunakan pembangunan guna 

menguatkan warga desa nya yang menuntut masyarakat 

untuk ikut andil dalam proses nya membangun 

perekonomian yang dapat membuat koondisi ekonomi 

desa menjadi lebih baik serta menambah sumber 

pendapatan. Hal itu kemudian menjadi pendorong 

untuk penulis membahasnya lebih rinci.
7
 

2. Secara Subjektif 

a. Belum ada yang membahas pembahasan yang sama 

dengan judul yang digunakan terutama di Fakultas 

Ekonomika dan Administrasi Bisnis Syariah UIN 

Raden Intan Lampung.  

b. Referensi karya penelitian ini cukup mendukung 

penulis dalam rangka memudahkan penyusunan 

proyek disertasi. 

c. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada skipsi 

sejalan-kajian akademis yang telah diajarkan kepada 

penulis di fakultas ekonomi dan bisnis Islam.  

 

 

 

                                                           
 7James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr. Ames, Pengembangan 

Masyarakat dalam Perspektif: Lwa State University Pres, 1989, hlm. 215. 
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C. Latar belakang masalah 

Pembangunan nasional saaat ini di negara 

berkembang masih menjadi prioritas utama seperti halnya 

Indonesia. Ekonomi merupakan sektor utama yang selalu 

menjadi pusat perhatian program pemerintah. Dengan 

dikeluarkan kebijakan otonomi daerah pembangunan negara 

tidak hanya berpusar pada pemerintah pusat tetapi juga 

daerah karena kini daerah diberikan kewenangan untuk 

mengurus urusannya sendiri serta mengembangkan potensi 

yang ada didaerahnya seperti yang dipaparkan dalam UU 

No. 32 Tahun 2004.
8
  

Salah satu sektor perekonomian yang sangat penting 

serta dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang ialah 

UMKM dimana banyak penduduk Indonesia yang 

menggantungkan hidupnya di UMKM. UMKM menjadi 

tulang punggung ekonomi nasional Ketika terjadi krisis 

serta dapat juga dijadikan menjadi indikator pertumbuhan 

setelah krisis hal ini dikarenakan UMKM merupakan sektor 

dengan pelaku ekonomi terbanyak.
9
  

Dalam hal mengatasi pengangguran UMKM memiliki 

andil yang amat penting di Indonesia. Dengan jumlah 

tenaga kerja yang amat besar di Indonesia perusahaan besar 

yang ada masih belum mampu untuk menampung 

keseluruhannya dikarenakan perusahaan-perusahaan ini 

adalah korporasi dan memiliki kepadatan modal yang relatif 

tinggi, sedangkan UKM umumnya padat karya. Perusahaan 

biasanya memiliki kulaifikasi pendidikan yang tinggi serta 

kemapuan yang memadai, sebaliknya perusahaan kecil dan 

menengah terutama usaha kecil memiliki tenaga kerja 

                                                           
8 Undang-Undang Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah.  
9Bachtiar Rifai, “Efektivitas Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM)” Jurnal Sosio Humaniora Vol. 3 No. 4 September 2012 
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dengan tingkat pendidikan yang rendah.
10

 

Upaya dalam mewujudkan pertumbuhan masyarakat 

dilakukan melalui Pemberdayaan penduduk. Dalam 

pemberdayaan bukan hanya pemberdayaan individu akan 

tetapi juga lembaga sosial.  

 

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang 

memerintahkan manusia agar senantiasa berusaha 

menyikapi permasalahan kehidupan sebagai masalah bagi 

pembangunan serta pemberdayaan umat pada khususnya, 

seperti dinyatakan dalam QS.Ar Rad: 13:11: 

 

 

 

 

 

Artinya: “ Di depan manusia ada malaikat yang selalu 

mengikutinya secara bergantian, di depan dan di 

belakangnya, mereka menjaganya dengan perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kamum 

sampai dia mengubah keadaanya dirinya sendiri, dan jika 

Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka 

tidak ada yang dapat menentangnya, dan tidak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”
11

 

Tafsir Al-Jalalain (di depannya) orang (ada malaikat 

yang selalu bergiliran mengikutinya) malaikat yang 

bertanggung jawab untuknya (di bumi) di depannya (dan di 

                                                           
10 Tulus Tambunan, UMKM di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 

hal.1 

 11 Al-Qur'an Surah Ar-Rad ayat 11  



 
 
6 

belakangnya) di belakangnya (mereka menjaganya dengan 

perintah. Allah) atas perintah Allah, terhadap gangguan jin 

dan makhluk lainnya. (Allah tidak mengubah keadaan suatu 

kaum) yang berarti bahwa Dia tidak merampas nikmat 

mereka (agar keadaan yang ada pada diri mereka) dari 

keadaan yang baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan 

mungkar. 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai 

peningkatan produktivitas barang serta jasa yang diproduksi 

sebagai perkembangan dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ini dianggap sepagai 

permasalahan ekonomi jangka panjang, dimana hal ini 

dilihat dalam beberapa periode terjadi peningkatan faktor 

produksi baiik menurut kuolaitas aatau kuantiitas. Diiringi 

dengan peningkatan teknologi ynag pesat serta  jumlah 

orang yang bekerja meningkat seiring dengan perubahan 

populasi, juga pelatihan meningkatkan keterampilan 

mereka. 

Islam adalah agama spiritual yang berisi aturan hidup 

yang sangat lengkap dan komprehensif dalam berbagai 

aspek kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, 

dan lain-lain. Kemajuan dan perkembangan ekonomi juga 

dalam Islam seruan kepada seluruh umatnya untuk menjaga 

memperjuangkan negara untuk mencapai kemakmuran juga 

sejahtera. Seperti firman Allah SWT dalam QS Al-Furqan: 

25:47 
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Artinya:”Dialah yang menjadikan untukmu malam 

(sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia 

menjadikan siang untuk bangun  berusaha”.
12

  

Dijelaskan dalam ayat tersebut Allah SWT 

menjadikan malam sebagai tempat istirahat, sedangkan 

Allah SWT memelihara kita sebagai manusia pada siang 

hari untuk mendapatkan makanan untuk kebutuhan harian. 

Sementara tidak sedikit dari kita yang mengabaikan waktu 

istirahat terbiasa bekerja sampai larut badan tidak 

mendapatkan istirahat yang cukup.  

Fenomena ekonomi merupakan situasi apa yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

hidup akan jasa dan barang langka. Metode yang dibahas di 

sini mencakup semua kegiatan individu serta kelompok 

yang yang berhubungan dengan konsumsi, produksi serta 

distribusi barang serta jasa langka.   

Pertumbuhnan dalam hal perekonomian merupakan 

hasil dari pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. 

Hal ini tapi memiliki dampak juga seperti tingginya angka 

pengangguran dan kemiskinan, masalah ini juga menjadi 

tujuan dari pembangunan dimana agar terciptanya 

masyarakat yang sejahtera dan Makmur.
13

 

Situasi sosial ekonomi masyarakat Pekon Sinar Mulya 

Kabupaten Pringsewu sangat beragam, mulai dari berjualan 

sembako hingga bertani dan beternak. Pada umumnya 

mereka hampir memiliki konsumen  sendiri yang mana 

sering membeli barangnya. 

UMKM di Pekon Sinar Mulya beternak kambing dan 

membeli bibit sapi untuk diternakkan dan dijual pada 

                                                           
 12 QA Al-Furqan: 25: 174  
13Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 139 
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waktu-waktu tertntu, contohnnya hari raya qurban dimana 

memerlukan banyak hewab yang digunakan  kurban. 

Pengelola Pekon Sinar Mulya telah mengalokasikan 

anggaran sebesar Rp 262 juta agar dapat digunakan untuk 

melalukan pengembangan peternak kambing yang jalankan 

UMKM. untuk pengembangan peternakan kambing melalui 

UMKM. Tidak hanya uang, peternak juga dimodali dengan 

alat yang dapat digunakan untuk mengolah pakan kambing. 

Bukan tanpa alasan, pengembangan yang dilakukan didasari 

karena desa tersebut memiliki pakan yang mencukupi untuk 

mengembangkan peternakan. Contoh nya adalah daun 

jagung yang setelah panen dapat digunakan untuk pakan 

karena banyak warga yang menanam jaguang.
14

 

Pada tahap awal, UMKM Sinar Mulya mengolah 80 

ekor kambing dan saat ini UMKM Sinar Mulya memiliki 

150 kambing. UMKM diurus 25 anggota yang 

dikelompokkan dalam 5 grup dimana tiap-tiap grup 

mengurus 30 kambing, pemerintah desa memiliki rencana 

membangun kandang suapaya bisa dipakai dengan warga.   

Berikut diperlihatkan data penjualan serta jumlah 

kambing yang telah dijual UKM Sinar Mulya selama 5 

tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

                                                           
14Murmann. Wawancara langsung dengan ketua Pekon Sinar Mulya. 20 

Januari 2021 



 
 

9 

0

20

40

60

80

2016 2017 2018 2019 2020

DATA PENJUALAN DAN PENDAPATAN                                                                  
PETERNAK KAMBING                                                 

PEKON SINAR MULYA TAHUN 2016-2020 

Penjualan Kambing (ekor) Pendapatan (Juta)

 

            Sumber : UMKM Pekon Sinar Mulya    

Gambar.1.1.Data Penjualan dan Prosentase Pendapatan 

Peternak Kambing Pekon Sinar Mulya 

                

Dari tabel di atas penjualan kambing tahun 2016 

berjumlah 50 ekor dengan pendapatan 75 juta, tahun 2017 

penjualan kambing 55 ekor dengan pendapatan 60 juta, 

tahun 2018 penjualan 60 dengan pendapatan 65 juta, tahun 

2019 penjualan 65 dengan pendapatan 60 juta dan tahun 

2020 penjualan 70 dengan pendapatan 50 juta, dan terjadi 

kenaikan penjualan selama kurun waktu 5 tahun dari 50 

ekor menjadi 70 ekor, dan terjadi penurunan pendapatan 

dari 75 juta turun menjadi 50 juta. 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha 

mikro mempunyai omzet usaha tahunan maksimal 

mencapai Rp300 juta. Usaha kecil mempunyai 

omzet usaha tahunan berkisar Rp300 juta hingga maksimal 
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Rp2,5 miliar, sedangkan omzet tahunan usaha 

menengah bisa mencapai lebih dari Rp2,5 miliar hingga 

maksimal Rp50 miliar.  

Berkaitan dengan program pemerintah serta ekonomi 

kerakyatan, terutama di bidang pengelolaan dan hasil, 

beberapa peneliti telah mengkajinya, antara lain: Pendidikan 

dan pelatihan, juga dalam manajemen sumber daya manusia 

(SDM) adalah proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi dan 

pemberian penghargaan dan administrasi organisasi 

anggota, staf mereka dan hal-hal yang berkaitan dengan 

peradilan. (Dessler, Gary, 2015, hal.4). 

Sebagaimana dijelaskan di atas, pendidikan dan 

pelatihan merupakan konsep sumber daya manusia yang 

perlu ditingkatkan oleh UKM ini. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah, UKM Pringsewu, perlu dilibatkan 

dalam mengatasi hal itu dengan memberdayakan UKM. 

Disamping hal teknis UKM juga slit bersaing dengan 

pelaku ekonomi lainnya. UKM di Kabupaten Pringsewu 

memiliki program pengembangan UKM yang salah satunya 

tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA). 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di pekon 

Sinar Mulya, peternak kambing di dalam usahanya sudah 

memenuhi kriteria yang baik misal perawatan kambing baik 

kebersihan kandang dan makananya, mengalami penurunan 

pendapatan diduga karena terkendala dalam pemasaran. 

Dengan latar belakang permasalahan yang telah 

diuraikan di atas, peneliti menganalisis peran usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat dalam perspektif ekonomi 

syariah, terhadap peternakan kambing sebagai usaha mikro 

yang memiliki omzet kurang dari 300 juta terhadap 

peningkatan ekonomi masyarakat berdasarkan perseptif 
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Islam dalam membantu peternak meningkatkan jumlah 

pendapatanya melalui upaya-upaya pemasaran yang 

dilakukan oleh UMKM, sehingga diharapkan kesejahteraan 

peternak dapat meningkat (studi oleh Pekon Sinar Mulya 

Kabupaten Pringsewu). 

 

D. Rumusan masalah  

Dengan latar belakang masalah yang diuraikan, 

rumusan masalah yang akan diasumsikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah Analisis Peranan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarkat? 

2. Bagaimanakah Analisis Peranan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarkat dalam prespektif  Islam? 

 

E. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan diadakannya penelitian tugas akhir ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis Peranan Usaha Mikro Kecil 

Dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan 

Ekonomi Masyarkat 

2. Untuk menganalisis prinsip ekonomi Islam dalam 

UMKM 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannnya penelitian ini diharapkan 

memberi manfaat seperti: 
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1. Kegunaan Secara Teoritis 

a. Dapat menyumbangkan wawasan tentang analisis 

peran UMKM dalam pemberdayaan usaha kecil 

menengah dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat kabupaten pringsewu kepada penulis 

dan pembaca. 

b. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Bagi pemerintah kota dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk mengembangkan usaha kecil 

menengah untuk meningkatkan perekonomian 

kotamadya di kabupaten Pringsew. 

b. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi 

pemerintah untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat bahwa usaha kecil dan menengah dapat 

digunakan sebagai alat untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat di daerah. 

c. Bagi kelompok UKM dapat dijadikan sebagai 

masukan dan solusi untuk memperkuat perannya 

sebagai pemberi pelatihan dan penyerap lapangan 

kerja khususnya bagi masyarakat di Kabupaten 

Pringsewu. 

d. Penulis berharap dapat menambah pengetahuan 

tentang peran UKM dalam pemberdayaan UKM 

untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat. 

e. Bagi kelompok UKM dapat dijadikan sebagai 

masukan dan solusi untuk memperkuat perannya 

sebagai pemberi pelatihan dan penyerap lapangan 

kerja khususnya bagi masyarakat di Kabupaten 

Pringsewu. 
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f. Penulis berharap dapat menambah pengetahuan 

tentang peran UKM dalam pemberdayaan UKM 

untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Salah satu tolak ukur yang dijadikan perbandingam 

oleh penulis dalam Menyusun skripsi ialah penelitian yang 

sejenis yang telah ada sebelumnya yang dapat berguna 

untuk menambah teori dalam melakukan analisis penelitian. 

Dibawah ini di paparkan penelitian yang memiliki 

pembahasan yang berhungan dengan skripsi yang akan 

dibahas.  

Tabel.1.1 

Penelitian Sebelumnya 

N

o 

Nama dan 

Judul Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbanding

an 

Penelitian 

Perbedaan 

penelitian 

1 Syarifudin, 

M.Adam, 2016 

Pengukuran 

Usaha Mikro, 

Kecil dan 

Menengah di 

Kota Ternate 

(Studi pada 

Koperasi dan 

Dinas UKM 

Kota Ternate) 

Hasil 

penelitian 

menyimpulka

n bahwa 

kebijakan 

yang dibuat 

oleh Pemkot 

Ternate 

meliputi 

pembinaan 

dan 

pemberdayaa

n UMKM 

serta 

memfasilitasi 

Penelitian 

sebelumny

a 

mengguna

kan teknik 

pengumpul

an data 

yaitu 

observasi, 

wawancara 

dan 

dokumenta

si yaitu 

mendeskri

psi 

Lokasi situs 

pengujian 

dan jumlah 

variabel 



 
 
14 

produk 

UMKM 

untuk 

mendapatkan 

konfirmasi 

permodalan 

dari BUMN 

dan 

perbankan. 

Bandingkan 

juga dengan 

keberadaan 

pemerintah 

PNPM 

Mandiri 

untuk 

mendukung 

promosi 

UMKM di 

kota: 

Penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

teknik 

pengumpulan 

data yaiu 

observasi, 

wawancara 

dan 

dokumentasi, 

yang 

menggambar

kan fenomena 

yang terjadi 

berdasarkan 

hasil 

fenomena 

yang 

terjadi 

berdasarka

n hasil 

penelitian 

di 

lapangan. 
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penelitian di 

lapangan. 

Perbedaan: 

Penelitian 

sebelumnya 

berlokasi di 

Standcoopera

tis Ternate 

dan UMKM 

Dienst 

2 Titik 

Asmawati, 

Supriyono, 

2015, 

Penguatan 

Usaha Mikro, 

Kecil dan 

menengah 

untuk 

meningkatkan 

pertumbuhan 

ekonomi 

pedesaan 

Kecamatan 

Manyaran 

Kabupaten 

Wonogiri 

Penguatan 

usaha kecil, 

menengah 

dan koperasi 

di Kabupaten 

Manyaran 

dapat 

meningkatka

n potensi 

sumber daya 

manusia dan 

alam. Hasil 

uji 

Multidimensi

onal Scalling 

anf Cluster 

Analysis 

menunjukan 

bahwa 

terdapat 3 

kalster ( 

kelompok) 

sebaran 

UMKM yang 

memiliki 

factor dan 

Penelitian 

sebelumny

a 

mengguna

kan 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

yang 

mengguna

kan 

wawancara

, observasi 

dan 

dokumenta

si pada 

peneltian 

sebelumny

a. 

Lokasi 

tempat 

penelitian 

dan 

variabelnya

. Jika 

penelitian 

saya 

sebelumnya 

tentang 

pemberday

aan, 

penelitian 

saya adalah 

tentang 

peranya 
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pengaruh 

dominan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

pedesaan di 

Kabupaten 

Manyaran 

klaster 1 

merupakan 

kelompok 

UKM 

berdampak 

tinggi, klaster 

2 merupakan 

kelompok 

UKM 

berdampak 

sedang, dan 

klaster 3 

merupakan 

kelompok 

UKM 

berdampak 

rendah. 

Setiap klaster 

memiliki 

factor-faktor 

yang berbeda 

dengan 

klaster lainya 

yang 

didukung 

oleh bahan 

baku 

ketrampilan 
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dibutuhkan 

pemasaran 

dan penjualan 

produk. 

3 Multazam 

Nazrudin, 

2016. Analisis 

Peranan Usaha 

kecil Menengah 

(UKM) dalam 

Peningkatan 

Ekonomi 

Keluarga Kelas 

Pekerja (Studi 

oleh CV.Citra 

Sari Kota 

Makasar) 

Hasil dan 

survey ini 

adalah bahwa 

UKM CV. 

Citra Sari 

berperan 

penting 

dalam 

meningkatka

n 

Perekonomia

n para 

Pekerja 

Variable 

yang sama 

yaitu peran 

perekonom

ian 

Lokasi 

penelitian 

4 Dalan (2017).  

Peran 

Pengambdian 

kepada 

Masyarakat 

dalam 

Pemberdayaan 

Usaha Mikro, 

Kecil dan 

Menengah(UM

KM) 

Variabel 

inovasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja UKM, 

namun tidak 

ada bukti 

bahwa 

perubahan 

lingkungan 

eksternal 

meningkatka

n hubungan 

antara inovasi 

dan kinerja 

UKM, untuk 

- Penelitian 

ini dan 

penelitian 

sebelumny

a 

menunjuka

n 

kesamaan 

dalam 

konteks 

pemberday

aan 

UMKM  

- penelitian 

ini dengan 

penelitian 

sebelumny

a memiliki 

-Subjek 

investigasi 

yang 

digunakan 

oleh 

investigasi 

- Penelitian 

sebelumnya 

berfokus 

pada 

pengabdian 

masyarakat 

dalam 

pemberday

aan 

UMKM, 

sedangkan 

penelitian 
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itu dirasa 

perlu bagi 

pelaku UKM 

khususnya di 

RW 12. 

Kesamaan 

penelititian 

ini dan 

penelitian 

sebelumnya 

menunjukan 

kesamaan 

dalam 

penggunaan 

ruang 

lingkup. 

Penelitian ini 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

memiliki 

focus 

penelitian 

bahwa UKM 

8 Desa 

Cipacing 

selalu 

mendorong 

kewirausahaa

n, ramah 

konsumen 

dan 

menggunakan 

kata-kata 

empatik, 

tidak 

satu fokus 

penelitian 

yaitu UKM 

 

saat ini 

membahas 

tetntang 

peran 

UMKM. 
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menggunakan 

modal kerja 

untuk 

kebutuhan 

konsumen 

dan 

bekerjasama 

dengan 

pemmerintah 

dan calon 

investor. 

5 Sri Sugiyanti 

(2019) 

Peran Usaha 

Mikro Kecil 

dan Menengah 

(UMKM) 

dalam 

Mensejahteraka

n Karyawan di 

Pusat Oleh-oleh 

Mak Denok 

Desa Serdang 

Jaya Kabupaten 

Tanjung Jabung 

Barat 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukan 

dengan 

adanya 

Umkm 

tersebut 

memiliki 

peran yang 

sangat 

penting bagi 

kesejahteraan 

masyarakat 

dengan 

membuka 

lapangan 

kerja dan 

menambah 

pendapatan 

masyarakat 

sekitar 

sehingga 

dapat 

mencukupi 

kebutuhan 

Penelitian 

ini dan 

penelitian 

sebelumny

a 

menunjuka

n 

kesamaan 

dalam 

konteks 

pemberday

aan 

UMKM  

- penelitian 

ini dengan 

penelitian 

sebelumny

a memiliki 

satu fokus 

penelitian 

yaitu 

UMKM  

 

Lokasi 

penelitian 

dan subjek 

penelitian. 

Jika 

penelitian  

sebelumnya 

subjeknya 

karyawan 

pusat Oleh-

oleh 

penelitian 

saya adalah 

Subjeknya 

peternak 

kambing. 
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sehari-hari 

seperti 

pangan, 

maupun 

kebutuhan 

lainnya 

seperti tempat 

tinggal, 

kesehatan 

keluarga dan 

kebutuhan 

akan 

pendidikan 

anak-anak 

merek dan 

buka 

lapangan 

kerja bagi 

masyarakat 

sekitar untuk 

membantu 

meningkatka

n 

kesejahteraan 

masyarakat. 

             

H. Metode penelitian 

Yang di maksud dengan metode penelitian disini ialah 

Teknik ilmiah yang dipakai dalam mendapatkan tujuan serta 

kegunaan tertentu.
15

 Berikut harus diperhitungkan: 

 

 

                                                           
15sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hal. 2 
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1. Pendekatan penelitian 

Dalam disertasi ini penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode 

penelitian filosofispositivisme, digunakan untuk 

mempelajari populasi atau sampel tertentu. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

analisis, yaitu uraian yang lebih rinci tentang 

karakteristik sebuah kegiatan usaha guna mengetahui 

frekuensi relasinya dengan yg lainnya.
16

 

Penulis disini memakai riset kepustakaan yakni 

menggunakan buku dan catatat sebagai dasar 

laporannya.
17

 

2. Sumber data 

Penelitian ini tergolong dalam penelitian 

kulaitatif dengan data sekunder sebagai data yang 

digunakan.
18

 

Pengertian dari data sekunder merupakan data 

yang sebelumnya sudah di buat oleh orang laun lalu 

digunakan kkembali oleh penulis yang biasanya berasal 

dari perpus atau Lembaga tertentu.
19

  

Penulis memperoleh data sekunder dari dokumen 

AD/ART dari MKB Pekon Sinar Mulya dan literasi 

yang didukung oleh beberapa pihak lain. Hal ini 

mempengaruhi data yang berhubungan dengan variabel 

                                                           
16 Iran Suhartono, Metode penelitian sosial, (Bandung: Rosdakarya Jugend, 

1995), 

hal.33 
17 Iqbal Hasan, Analisis data dengan statistik, (Jakarta: Literasi Bumi, 2008), 

hlm. 5 
18 Suharsimi Arikunto, Proses penelitian: pendekatan praktis(Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), hal. tanggal 22 
19 Muhammad Pabundu Tika, Metodologi penelitian ekonomi(Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), hal. 57. 
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dalam penelitian. 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana 

penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian ini berada di 

Pekon Sinar Mulya Kabupaten Pringsewu. 

4. Variabel penelitian 

Fokusnya adalah pada variabel penelitian, yang 

menjadi subjek penelitian ini sebagai berikut: 

a. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau 

terjadinya variabel terikat.
20

Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah UMKM di desa. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah program desa. 

b. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

atau hasil dari variabel bebas. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah situasi ekonomi. 

5. Populasi dan sampel 

Populasi merupakan subjek penelitian.
21

 Adapun 

yang menjadi populasi yakni para pelaku ekonomi dan 

mitra UMKM. 

Sugiyono, sampel merupakan bagian dari jumlah 

dan sifat populasi.
22

Dalam penelitian ini ada beberapa 

orang yang datanya diambil secara acak. Menurut 

Arikunto, dalam menentukan besar sampel sebaiknya 

                                                           
20sugiyono. 2010. Statistik untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.hlm.61 
21Arikunto, Suharsimi. 2010. Proses penelitian dengan pendekatan praktis. 

Jakarta: Rineka Cipta.hlm.108 
22ibid. hal.118 
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diambil seluruh sampel jika jumlah subjek kurang dari 

100.
23

Selain itu, jika jumlah mata pelajaran banyak, 

dapat diambil antara 10% -15% atau 20% -25% atau 

lebih. Karena lebih dari 100 subjek yang dihitung, yaitu 

129, 25% dari subjek yang diperiksa sedemikian rupa 

sehingga diambil 33 sampel. 

Dalam menentukan sampelnya memakai Teknik 

random sampling, dimana sample ditentukan secara 

acak tanpa melihat tingkatan dari anggota populasi. Hal 

tersebut dapat dilakukan ketika anggota populasi 

dianggap sama atau homogen. 

 

6. Pengumpulan data 

a. Metode pengamatan: 

Observasi adalah teknik/metode pengumpulan 

data dengan mengamati aktivitas yang tengah 

terjadi. Dalam menjalankan observasi bisa 

menggunakan partispatif atau non partisipatif. Jika 

menggunakan non partisipatif peneliti tiddak 

berpartisipasi langsung dalam kegiatan sedangkan 

partsipatif peneliti terjun langsung dalam kegiatan.  

Observasi peneliti dilaksanakan dengan caraa 

mengamati kondisi perekonomian mitra usaha 

UMKM. Peneliti menerapkan observasi 

partisipatif. 

b. Metode wawancara: 

Wawancara adalah cara yang dipakasi guna 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dari 

responden melalui tanya jawab. Hal ini akan 

                                                           
23 Suharsimi arikunto, metode penelitian pendekatan praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008). 
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menimbulkan keberpihakan karena responden tidak 

diberi kesempatan untuk bertanya dalam 

wawancara ini.
24

 

Wawancara dipakai mengumpulkan data serta 

mendukung argumentasi mengenai keberadaan 

UKM di Pekon Sinar Mulya dan bentuk ikhtiar 

sosial ekonomi yang telah dilakukan penduduk. 

Yang di wawancarai adalah mitra bisnis. 

 

7. Teknik pengolahan dan analisis data 

Tahapan setelah mengumpulkan seluruh data 

yang diperlukan dan dianalisis Langkah selanjutnya 

ialah ditarik kesimpulan diamna dalam menganalisis 

memakai pemikiran deduktif yakni diawali dari fakta 

umum kemudian ditarik ke khusus.
25

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini dalam sistematika penulisan nya 

terbagi atas 3 tingkatan yaitu: satu, terdapat baggian 

pendahuluan yang didalam nya terdiri atas: halaman judul, 

halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan 

daftar tabel. 

Dua, dalam bagian kedua adalah bab I tentang 

Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu 

penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

                                                           
24Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian Pendekatan Praktis, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2009). hm. 30 
25 Sutrisno Hadi, Metode investigasi. (Yogyakarta: ANDI, 2002), hal. 42. 
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Bab II tentang landasan teori yang terkait tentang variable 

yang ada dalam penelitian. Dalam bab ini terdiri dari 3 sub 

bab yakni peran UMKM, ekonomi masyarakat, dan dalam 

pandangan ekonomi islam. 

Bab III karya ini berisi tentang kondisi objektif di 

Pekon Sinar Mulya Kabupaten Pringsewu yang berisi 

tentang kondisi geografis, visi misi, struktur organisasi. 

Kemudian masuk ke Bab IV tentang menganalisis data 

penelitian dan juga menjelaskan hasil dan pembahasan 

penelitian. Untuk menyimpulkan pembahasan, bagian kedua 

adalah Bab V, yang berisi kesimpulan termasuk kesimpulan 

dan rekomendasi. Sedangkan bagian ketiga dari penulisan 

penelitian ini adalah bagian yang meliputi daftar pustaka 

dan lampiran. 
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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 mengolah 

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
26

 secara mikro. Industri mempunyai 

pengertian sebagai kumpulan dari perusahaan-

perusahaan yang menghasilkan barang-barang 

homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat 

saling mengganti dengan erat. Secara pembentukan 

harta yaitu cenderung bersifat makro adalah kegiatan 

ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan secara 

garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu industri 

penghasil barang dan industri penghasil jasa.  

Industri industri mempunyai dua pengertian yaitu 

pengertian secara umum dimana industri diartikan 

sebagai perusahaan yang menjalankan operasi di bidang 

kegiatan ekonomi yang tergolong kedalam sektor 

                                                           
26 Tulus T. H, Tambunan, UMKM Di Indonesia, (Bogor : Ghaha Indonesia, 

2009), h. 18 
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sekunder. Sedangkan yang selanjutnya adalah 

pengertian dalam teori ekonomi, dimana industri 

diartikan sebagai kumpulan dari perusahaanperusahaan 

yang menghasilkan barang yang sama dalam satu pasar. 

Industri itu juga di bagi tiga yaitu ndustri primer. 

Sekunder, dan tersier. 

Badan pusat statistik mengelompokan besar atau 

kecilnya suatu industri berdasarkan pada banyaknya 

jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Dalam hal ini sektor 

industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok 

indutri berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu : 

a. Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja lebih 

dari 100 orang 

b. Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja 

antara 20-99 orang 

c. Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 

5-19 orang 

d. Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga 

kerja antara 1-4 orang
27

 

Namun dalam teori ekonomi makro, industri 

pengertian bahwa perusahaan-perusahaan yang 

menghasilkan barang-barang yang sama ataupun saling 

menggantikan fungsinya. 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 atau badan usaha perorangan yang memiliki 

kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU 

                                                           
27 Badan Pusat Statistik Nasional 2017 
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tersebut.
28

 

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang 

digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang 

tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih 

atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan 

kriteria sebagai berikut :  

a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset 

paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan 

tahunan paling besar Rp.300 juta. 

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, dan.  

c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan milai 

kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga 

paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan 

tahunan di atasRp.2,5 milyar sampai paling tinggi 

Rp.50 milyar.
29

 

Kriteria  lain ,jenis usaha dilihat dari jumlah 

karyawan(tenaga kerja) yang dipekerjakankan menurut 

Biro Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut 

suatuusaha yang mempekerjakan tidak lebih  dari 4 

(empat) orang merupakan usaha rumahtangga atau 

usaha mikro, jika mempekerjakan antara 5 (lima) orang 

sampai dengan19 (sembilan belas orang) adalah usaha 

kecil, jika mempekerjakanantara 20 (dua puluh) orang 

                                                           
28 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro Kecil Dan Menengah 
29 Undang-Undang Nomor  tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6. 
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sampai 99 orang karyawan adalah usaha menengah, 

danyang mempekerjakan karyawan 100 orang atau 

lebih merupakan perusahaan besar.Adapun tujuan 

pemberdayaan usaha kecil yaitu (Undang-undang RI 

Nomor 9 tahun 1995): 

a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan 

usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan 

mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha 

Menengah, 

b. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam 

pembentukan produk nasional,perluasan 

kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan 

ekspor, serta peningkatandan pemerataan 

pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai 

tulang punggung serta memperkukuh struktur 

perekonomian nasional.
30

 

Pemerintah berusaha menumbuhkan iklim usaha 

bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan melalui aspek: 

Pendanaan 

Persaingan,Prasarana,Informasi,Kemitraan,Perizinan 

usaha dan Perlindungan.
31

 

Dari aspek pendanaan, pemerintah menetapkan 

kebijakan untuk memperluas sumber pendanaan, 

meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, 

memberikan kemudahan dalam pendanaan. Dari aspek 

persaingan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk 

                                                           
30 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf. Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor  9 tahun 1995, Bab II, pasal 4, tentang Usaha Kecil. Diakses pada 

hari: Jumat, 4 Juni 2021 Pukul 12.35 
31 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf. Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor  9 tahun 1995, Bab IV, pasal 6, ayat 1, tentang Iklim Usaha. 

Diakses pada hari: Jumat, 4 Juni 2021 Pukul 12.35 



 
 

31 

meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam 

bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok 

usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil, 

mencegah struktur pasar yang dapat melahirkan 

persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, 

oligopoli, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil, 

serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan 

pemusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok 

tertentu yang merugikan Usaha Kecil.
32

 

Dari aspek prasarana, pemerintah menetapkan 

kebijakan untuk mengadakan prasarana umum yang 

dapat mendorong dan mengembangkan usaha kecil, dan 

memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi 

usaha kecil. Dari aspek informasi, pemerintah 

menetapkan kebijakan untuk membentuk dan 

memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis 

serta mengadakan dan menyebarkan informasi 

mengenai pasar, teknologi, desain dan mutu. Dari aspek 

kemitraan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk 

mewujudkan kemitraan dan mencegah terjadinya hal-

hal yang merugikan usaha kecil dengan usaha 

menengah dan usaha besar. Dari aspek perizinan usaha, 

pemerintah menetapkan kebijakan untuk 

menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan 

mengupayakan terwujudnya pelayanan sistem satu atap 

dan memberikan kemudahan persyaratan untuk 

memperoleh perizinan. 

Dari aspek perlindungan, pemerintah menetapkan 

kebijakan untuk menentukan peruntukan tempat usaha 

yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang 

                                                           
32 www.bpkp.go.id/uu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 

tahun 1997 Tentang Kemitraan,Diakses pada hari: Jumat, 4 Juni 2021 Pukul 14.20 
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pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian 

rakyat, lokasi pertambangan; rakyat, dan lokasi yang 

wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya, 

mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang 

memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta 

mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan 

turun temurun mengutamakan penggunaan produk yang 

dihasilkan usaha kecil melalui pengadaan secara 

langsung dari usahakecil mengatur penagadaan barang 

dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah serta 

memberikan bantuan konsultasi hukum dan 

pembelaan.
33

 

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha 

Kecil diarahkan pada bidang produksi dan pengolahan, 

pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. Upaya 

pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dari bidang 

produksi dan pengolahan, dengan cara meningkatkan 

kemampuan manajemen serta teknik produksi dan 

pengolahanmeningkatkan rancang bangun dan rekayasa 

serta memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana 

dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, 

bahan penolong dan kemasan. Upaya pembinaan dan 

pengembangan Usaha Kecil dari bidang pemasaran, 

dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian 

pemasaranmeningkatkan kemampuan manajemen dan 

teknik pemasaran; menyediakan sarana serta dukungan 

promosi dan uji coba pasar mengembangkan lembaga 

pemasaran dan jaringan distribusi serta memasarkan 

produk Usaha Kecil. Upaya pembinaan dan 

pengembangan Usaha Kecil dari bidang sumber daya 

manusia, dengan cara memasyarakatkan dan 

                                                           
33 www.bpkp.go.id/uu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 

tahun 1997 Tentang Kemitraan,Diakses pada hari: Jumat, 4 Juni 2021 Pukul 14.25 
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membudayakan kewirausahaan meningkatkan 

ketrampilan teknis dan manajerial membentuk dan 

mengembangkan Lembaga pendidikan, pelatihan dan 

konsultasi usaha kecil serta menyediakan tenaga 

penyuluh dan konsultan usaha kecil.
34

 

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha 

Kecil dari bidang teknologi,dengan cara meningkatkan 

kemampuan di bidang penelitian teknologi produksi 

dan pengendalian mutu meningkatkan kemampuan di 

bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan 

teknologi baru memberikan insentif kepada Usaha 

Kecil yang menerapkan teknologi baru dan 

melestarikan lingkungan hidup meningkatkan kerja 

sama dan alih teknologi menumbuhkan dan 

mengembangkan Lembaga penelitian dan 

pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi 

Usaha Kecil. 

Untuk meningkatkan kemampuan usaha, para 

pelaku Usaha Menengah dan Usaha Besar diharapkan 

dapat melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha 

Kecil, baik memiliki maupun yang tidak memiliki 

keterkaitan usaha. Kemitraan dilaksanakan dengan pola 

inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, 

keagenan dan bentuk-bentuk lainnya, disertai dengan 

upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil. 

Usaha kecil yang merupakan bagian integral dari dunia 

usaha secara umum di Indonesia, mempunyai 

kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting 

dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan 

nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi 

                                                           
34 http://tatangfh.wordpress.com. Kebijakan Umum Pembinaan dan 

Pengembangan KUKM, Diakases Pada Hari : Jumat, 4 Juni 2021 Pukul 14.30 
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pada khususnya. 

 

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Kriteria UMKM dikelompokan berdasarkan 

jumlah aset dan omset yang dimiliki masing-masing 

badan usaha sebagaimana rumusan undang-undang 

Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan 

pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang 

terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam 

undang-undang tersebut. Kriteria UMKM yang 

ditentukan berdasarkan aset dan omset yang dimiliki 

dapat dilihat di table di bawah ini. 

 

Tabel 2.1 

Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset 

 

No Uraian Aset Omset 

1. Usaha mikro Maksimum 

Rp50 juta 

Maksimum Rp300 

juta 

2. Usaha kecil >Rp50 – 500 

juta 

>Rp300 – 2,5 

milyar 

3. Usaha 

menengah 

>Rp500juta – 1 

milyar 

>Rp2,5milyar– 50 

milyar 

Sumber : BPS 
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Tabel 2.2 

Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja 

 

No Kelompok UMKM Jumlah Tenaga kerja 

1. Usaha mikro Kurang dari 4 orang 

2. Usaha kecil 5 sampai dengan 19 orang 

3. Usaha menengah 20 sampai dengan 99 orang 

Sumber : BPS 

 

Dalam dimensi lain, menurut Musa Hubeis 

mengelompokkan dua pemahaman mengenai UMKM 

yang dijelaskan sebagai berikut: Ukuran dari usaha atau 

jenis kewirausahaan/tahap pengembangan usaha.
35

 

 

3. Klasifikasi dan Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah 

Dalam perspektif perkembanganya, usaha mikro 

kecil dan menengah (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 usaha mikro kecil dan 

menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut 

ini adalah klasifikasi Usahaa Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) : 

a. Livelhood acactivities, merupakan usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan 

                                                           
35 M. Azrul Tanjung. Koperasi Dan Umkm Sebagai Fondasi Perekonomian 

Indonesia. (Pt Gelora Aksara Pratama, 2017) Hlm 91-92 
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sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, 

yang lebih umum biasa disebut sektor informal. 

Contohnya pedagang kaki lima. 

b. Micro Enterprise, merupakan usaha mikro kecil 

dan menengah (UMKM) yang memiliki sifat 

pengerajin tetapi belum memiliki sifat 

kewirausahaan. 

c. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah 

memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu 

menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

d. Fast Moviing Enterprise, merupakan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah 

memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan 

transformasi menjadi usaha besar (UB).
36

 

Ciri-Ciri Usaha Kecil Menengah (UKM): 

1) Bahan baku mudah diperoleh. 

2) Menggunakan teknologi sederhana sehingga 

mudah dilakukan alih tekhnologi. 

3) Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki 

secara turun-temurun. 

4) Bersifat padat karya atau menyerap tenaga 

kerja yang cukup banyak. 

5) Peluang pasar cukup luas, sebagian besar 

produknya terserap di pasar local/domestic dan 

tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi 

untuk diekspor. 

                                                           
36 Ade Resalawati, “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia” (Skripsi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 

2011), h. 31. 
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6) Melibatkan masyarakat ekonomi lemah 

setempat, secara ekonomis menguntungkan.
37

 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak 

hanya berbeda dari aspek modal, omset, dan jumlah 

tenaga kerja. Perbedaan Usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) dengan usaha besar dapat pula 

dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)  itu 

sendiri. Menurut Saifuddin Sarief ciri-ciri usaha mikro 

yaitu : 

a. Belum melakukan menejemen/pencatatan 

keuangan, sekalipun yang sedehana atau masih 

sangat sedikit yang mampu membuat neraca 

usahanya. 

b. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata 

sangat renda, umumnya tingkat SD, dan belum 

memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 

c. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, 

tetapi lebih mengenal renternir atau tengkulak. 

d. Umunya, tidak memiliki izin usaha atau 

persyaratan legalitas lainya, termasuk NPWP. 

e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada 

umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari suatu 

koperasi tertentu biasanya berskala mikro. 

f. Perputaran usaha umumnya cepat, mampu 

menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi 

krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, 

                                                           
37 Arief Rahmana. Peranan Tekhnologi Informasi dalam Peningkatang Daya 

Saing Usaha Kecil Menengah. Seminar Teknologi Informasi (SNATI). ISSN: 1907-

5022. Yogyakarta,2009. h.24 
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bahkan mampu berkembang karna biaya 

manajemenya relatif rendah. 

g. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat 

tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan. 

Ciri-ciri usaha kecil yaitu : 

a. Pada umumnya, sudah melakukan 

pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun 

masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan 

sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan 

sudah membuat neraca usaha. 

b. SDM nya sudah lebih maju dengan rata-rata 

pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman 

usaha. 

c. Pada umumnya, sudah memiliki usaha dan 

persyaratan legalitas lainya termasuk NPWP. 

d. Sebagaian besar sudah berhubungan dengan 

perbankan, tetapi business planning, studi 

kelayakan, dan proposal kredit kepada bank 

sehingga masih sangat memerlukan jasa 

pendamping. 

Ciri-ciri usaha menengah yaitu : 

a. Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan 

organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan 

lebih, modren dengan pembagian tugas yang jelas 

antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi. 

b. Telahmelakukan manajemen keuangan dengan 

menerapkan sistem akuntansi dengan teratur 

sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian 

atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh 

bank. 
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c. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan 

menjadi anggota organisasi perburuhan. 

d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas.  

e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.  

f. Belum memiliki akses ke perbankan tetapi 

sebagian sudah memiliki akses non bank. 

g. Tidak memiliki izin usaha atau persyaratan  

legalitas.
38

 

 

4. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah 

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 relative kecil dibanding 

usaha besar. Disamping itu juga teknologi yang 

digunakan tidak perlu teknologi tinggi, sehingga 

pendiriannya relatif mudah dibanding usaha besar. 

Motivasi usaha kecil akan lebih besar, mengingat 

hidup matinya tergantung kepada 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 menambah 

kekuataan para pengusaha kecil dalam persaingan. 

Memiliki kemampuan yang tinggi untuk 

menyesuaikan dengan pola permintaan pasar, bahkan 

                                                           
38 M. Azrul Tanjung, Koperasi Dan Umkm Sebagai Fondasi Perekonomian 

Indonesia (Pt Gelora Aksara Pratama, 2017) Hlm 92-93 
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sanggup melayani selera perorangan. Berbeda dengan 

usaha besar yang umumnya menghasilkan produk 

masa (produk standar), perusahaan kecil produknya 

bervariasi sehingga akan mudah menyesuaikan 

terhadap keinginan konsumen. Disamping itu juga 

mempunyai kemampuan untuk melayani permintaaan 

yang sangat spesifik yang bila diproduksi oleh 

perusahaan skala besar tidak efisien (tidak 

menguntungkan). 

Merupakan tipe usaha yang cocok untuk proyek 

perintisan. Sebagian usaha besar yang ada saat ini  

merupakan usaha sekala kecil yang telah berkembang, 

dan untuk membuka usaha skala besar  juga 

kadangkala diawali dengan usaha sekala kecil. Hal ini 

ditujukan untuk menghindari risiko kerugian yang 

terlalu besar akibatkegagalan jika usaha yang 

dijalankan langsung besar, sebab untuk memulai usaha 

dengan skala besar sudah barang tentu diperlukan 

modal awal yang besar juga.
39

 

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor 

penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro 

terdiri dari 2 fakor : 

a. Faktor Internal, merupakan masalah klasik dari 

UMKM yaitu diantaranya: 

1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya 

manusia. 

2) Kendala pemasaran produk sebagian besar 

pengusaha Industri Kecil lebih 

memperioritaskan pada aspek produksi 

sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang 

                                                           
39 Nitisusatro, Mulyadi. Perlaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan. 

(Bandung: Alfabeta, 2013). h.74 
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mampu dalam mengakseskannya, khususnya 

dalam informasi pasar dan jaringan pasar, 

sehingga sebagian besar hanya berfungsi 

sebagai tukang saja. 

3) Kecenderungan konsumen yang belum 

mempercayai mutu produk Industri Kecil. 

4) Kendala permodalan usaha sebagian besar 

Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri 

dalam jumlah yang relatif kecil. 

b. Faktor eksternal, merupakan masalah yang muncul 

dari pihak pengembang dam pembina UMKM. 

Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran 

tidak adanya monitoring dan program yang 

tumpang tindih. Dari kedua faktor terebut 

muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan 

eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan 

lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan 

pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, 

karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi 

oleh UMKM. 

Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan 

mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat 

membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki 

dan kondisi ini ternyata masih berlangsung 

meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk 

memudahkan bagi para pelaku UMKM meperoleh 

kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun. 

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing 

lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama 

tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, 

apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, 

perusahaan swasta. Disisi lain dengan 
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keterbatasannya UMKM menjadi penopang 

perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi 

kenyataan.
40

 

 

5. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Ada tiga alasan utama suatu negara harus 

mendorong usaha kecil yang ada untuk terus 

berkembang. Alasan pertama adalah karena pada 

umumnya usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang 

lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang 

produktif. Kemudian alasan kedua, seringkali 

mencapai peningkatan produktivitasnya melalui 

investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan 

bagian dari dinamika usahanya  

yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk 

alasan ketiga, usaha kecil ternyata memiliki 

keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan 

dengan perusahaan besar.  

Usaha mikro berperan penting untuk membangun 

perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi 

masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini 

peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan 

ekonomi masyarakat. Berikut adalah peran penting 

Usaha Mikro menurut Departemen Koperasi:
41

 

a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi  

b. Penyedia lapangan pekerjaan terbesar  

                                                           
40 M. Azrul Tanjung. Koperasi Dan Umkm Sebagai Fondasi Perekonomian 

Indonesia. (Pt Gelora Aksara Pratama, 2017). hlm 27 
41 Departemen Koperasi 2008 tersedia di : www.depkop.go.id. Situs Resmi 

Departemen Koperasi 
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c. Pemain penting dalam pembangunan 

perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat  

d. Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi, serta  

e. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Kecil dan 

Menengah memegang peranan penting dalam 

memajukan perekonomian suatu negara. Demikian 

halnya dengan Indonesia, sejak diterpa badai krisis 

finansial pada tahun 1996 silam, masih banyak usaha 

kecil menengah yang hingga saat ini masih mampu 

bertahan.  

Meskipun mereka sempat goyang oleh dampak 

yang ditimbulkan, namun dengan semangat dan jiwa 

yang kuat maka mereka secara perlahan-lahan mampu 

bangkit dari keterpurukan dan bermanfaat bagi 

masyarakat maupun negara.
42

 

 

B. Ekonomi Masyarakat 

1. Pengertian Ekonomi 

Secara etimologi (bahasa), pengertian ekonomi 

adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah 

tangga. Sedangkan secara umum, Pengertian ekonomi 

adalah salah satu imu sosial yang mempelajari aktivitas 

manusia yang berhubungan dengan produksi, 

distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. 

Pengeertian ekonomi menurut para ahli Istilah 

ekonomi berasal dari bahasa oikos yang berarti 

keluarga, rumah tangga dan nomos adalah peraturan 

                                                           
42 Medriyansah. Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm ) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. jurnal 

ekonomi. 2017. hlm 43 
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adalah peraturan, atruran, hukum. Secara etimologi 

(bahasa), pengertian ekonomi adalah aturan rumah 

tangga atau manajemen rumah tangga. Sedangkan 

secara umum, Pengertian ekonomi adalah salah satu 

ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang 

berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi 

terhadap barang dan jasa. Seseorang yang dikatakan 

sebagai teladan ilmu ekonomi adalah dinamakan 

dengan ahli ekonomi atau ekonom. Ekonom adalah 

orang yamg menggunakan konsep ekonomi, dan data 

dalam bekerja.
43

 

Pengertian ekkonomi menurut para ahli, terdapat 

banyak para ahli yang memberikan pendapatnya dalam 

mendefinisikan pengertian ekonomi. Macam-macam 

pengertian ekonomi menurut para ahli antara lain 

sebagai berikut: 

a. Adam Smith 

Pengertian ekonomi menurut pendapat Adam 

Smith adalah penyelidikan tentang keadaan dan 

sebab adanya kekayaan Negara. 

b. Mill J.S 

Menurut Mill J.S pengertian ekonomi adalah 

sains pratikal tentang pengeluaran dan penagihan. 

c. Hermawan Kartajaya 

Pengertian ekonomi menurut pendapat 

Hermawan Kartajaya adalah platform dimana 

sector industri mmelekat diatasnya. 

 

                                                           
43 Boedino,Pengantar Ekonomi,(Yogyakarta:Fakultas Ekonomi Universitas 

Gajah Mada), h.7 
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d. Paul A.Samuelson 

Menurut Paul A.Samuelson, pengertian 

ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan oleh 

manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan 

sumber-sumber terbatas untuk memperoleh 

berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk 

dikonsumsi oleh masyarakat. 

e. Abraham Maslow 

Menurut Abraham Maslow, Ekonomi adalah 

salah satu bidang pengkajian yang mencoba 

menyelesaiakan maslah keperluan asas kkehidupan 

manusia melalui penggemblengan segala sumber 

ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta 

teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang 

dianggap efektif dan efisien. 

f. M.Manulang 

Menurutnya, pengertian ekonomi adalah 

suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam 

usahanya untuk mencapai kemakmuran, yaitu 

keadaan diaman manusia dapat memenuhi 

kebutuhannya dari segi pemenuhan barang dan 

jasa.
44

 

 

2. Tindakan-Tindakan Dalam Ekonomi 

Tindakan ekonomi adalah istilah yang mengacu 

kepada setiap usaha manusia berdasrkan dari pilihan 

yang sangat baik dan sangat menguntungkan. Macam-

macam tindakan ekonomi adalah terdiri dari dua aspek 

antara lain sebagai berikut: 

                                                           
44 Boediono,Ekonomi Internasional, (Yogyakarta: UPP, 2012), h.23 
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a. Tindakan ekonomi rasional, setia usaha manusia 

berdasarkan dari pilihan paling menguntungkan, 

dan kenyataan memang demikian. 

b. Tindakan ekonomi irrasioanl, ialah setiap usaha 

manusia berdasarkan dari pilihan yang 

menguntungkan namun kenyataan tidak demikan. 

 

3. Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, 

yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan ini 

diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik 

dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau 

penguasaan klien atas; pilihan-pilihan personal dan 

kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam 

membuat keputusan mengenai gaya hidup tempat 

tinggal, pekerjaan; pendefinisian kebutuhan kebutuhan 

kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan 

aspirasi keinginannya; ide atau gagasan kemampuan 

mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam 

suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan; 

lembaga-lembaga kemampuan menjangkau, 

menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata 

masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, 

pendidikan, dan kesehatan; sumber-sumber 

kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, 

informal, dan kemasyarakatan; aktivitas ekonomi 

kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme 

produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
45

  

Menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi 

merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan 

                                                           
45 Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayaan Rakyat, (Bandung: 

PT refika aditama , 2005) hal.58-59 
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politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep 

ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni 

bersifat “people centered participatory, empowering, 

and sustainable” (berpusat pada rakyat, partisipatoris, 

memberdayakan dan berkelanjutan). Konsep ini lebih 

luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan 

dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme 

untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. 

Dinyatakan pula bahwa pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang dicirikan dengan berbagai indikator-

indikator seperti self-reliant, self confident, dan self 

respecting, dituntut mampu menginternalisasikan nilai-

nilai tadi ke dalam kelompok.
46

 

 

4. Masyarakat Desa 

Masyarakat adalah totalitas dari orang-orang 

yang saling tergantungan dan saling mengembangkan 

suatu kebudayaan sendiri. Dapat dikatakan pula 

sebagai indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa 

ingin hidup bersama dengan orang lain dan tak akan 

mungkin dilepaskan dari nilai-nilai, norma norma, 

tradisi, kepentingan-kepentingan, memenuhi 

kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya.
47

 

 

C. Ekonomi Dalam Ekonomi Islam 

Ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam, 

karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama 

islam. Sebagai derivasi dari agama islam, ekonomi islam 

                                                           
46 Abdul Basith. Ekonomi Kemasyarkatan, ( Malang: UIN-Maliki Press, 2012) 

hal. 30-31   
47 Soekanto Soerjono. Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur 

Masyarakat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993) hlm 104.    
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akan mengikuti agama islam dalam berbagai aspeknya. 

Islam adalah system kehidupan, dimana islam telah 

menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi 

kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. 

1. Arti, Hakikat, dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang 

mempelajari perilaku ekonomi manusia yang 

perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan 

didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam 

rukun iman dan rukun Islam.  

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah 

swt memerintahkannya, Karena kerja membawa pada 

keampunan sebagaimana sabada Rasulullah 

Muhammad saw:  

 

“Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena 

kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat 

ampunan. (HR. Thabrani dan Baihaqi)” 

 

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam 

sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia 

dalam usaha umtuk memenuhi kebutuhan dengan alat 

pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam lingkup 

syari’ah. Menurut Chapra ekonomi islam adalah 

cabang ilmu yang membantu merealisasikan 

kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi 

sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syariah 

islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupu 

menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro 
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atau ekologis.
48

  

Beberapa ekonom memberikan penegasan 

bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah 

masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. 

Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari 

masyarakat atau Negara Muslim di mana nilai-nilai 

ajaran Islam dapat diterapkan. Ruang lingkup ekonomi 

islam yang tampaknya menjadi administrasi 

kekurangan sumber-sumber daya manusia dipandang 

dari konsepsi etik kesejahteraan dalam islam.  

Namun, pendapat lain tidak memberikan 

pembatasan seperti ini, melainkan lebih pada 

umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi 

Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan 

dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang 

dihadapi umat manusia secara umum.  

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah 

metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan 

dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam 

adalah agama yang hanya mengatur persoalan 

ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia 

(makhluk) dengan Allah (khaliq) nya.  

Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam 

merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis 

dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang 

doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah 

suatu dien (way of life) yang praktis dan ajarannya 

tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut 

aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur 

                                                           
48 Chapra, M. Umer, “Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam” 

(terjemahan dari: The Future of Economics: An Islamic Perspective), Gema Insani 

Press, Jakarta. 2001 
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hubungan manusia dengan rabb-nya (hablum minallah) 

dan hubungan antara manusia dengan manusia (hablum 

minannas).  

Salah satu definisi yang mengakomodasi unsur-

unsur maqasyid asy syariah di atas adalah definisi 

ekonomi Islam yang dirumuskan Yusuf al Qardhawi. 

Ia mengatakan ekonomi Islam memiliki karakteristik 

tersendiri. Dan keunikan peradaban Islam yang 

membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Ia 

adalah ekonomi rabbaniyah, ilahiyah (berwawasan 

kemanusiaan), ekonomi berakhlak, dan ekonomi 

pertengahan.  

Sebagai ekonomi ilahiyah, ekonomi Islam 

memiliki aspek transendensi yang sangat tinggi suci 

(holy) yang memadukannya dengan aspek materi, 

dunia (profanitas). Titik tolaknya adalah Allah dan 

tujuannya untuk mencari fadl Allah melalui jalan 

(thariq) yang tidak bertentangan dengan apa yang telah 

digariskan oleh Allah.  

Ekonomi Islam seperti dikatakan oleh Shihab 

diikat oleh seperangkat nilai iman dan ahlak, moral 

etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dalam 

posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan 

lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam 

mengembangkan serta menciptakan hartanya.  

Sebagai ekonomi kemanusiaan, ekonomi Islam 

melihat aspek kemanusiaan (humanity) yang tidak 

bertentangan dengan aspek ilahiyah. Manusia dalam 

ekonomi Islam merupakan pemeran utama dalam 

mengelola dan memakmurkan alam semesta 

disebabkan karena kemampuan manajerial yang telah 

dianugerahkan Allah kepadanya. Artinya, Allah telah 
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memuliakan anak Adam dan mendesainnya untuk 

menjadi khalifah di muka bumi. Dengan desain itu 

pula Allah menyertakan kepada manusia orientasi 

spiritual (ruh al ilahiyat) sebagai aspek yang sangat 

fundamental dalam diri manusia yang disebut dengan 

fitrah manusia sebagai "al makhluk al hanief" atau 

mahluk oleh Syed Heidar Nawab Naqvi disebut 

"Teomorfis".
49

 

Manusia sebagai manajer yang diberi mandat 

untuk memakmurkan dunia beserta isinya di dalam 

perspektif ekonomi Islam telah diberi jalan terbaik 

untuk merealisasikan potensi dan fitrahnya sebagai 

makhluk teomorfis dalam aspek ekonomi dengan 

selalu bersandar pada nilai moral dan spiritual.  

Atas dasar maksud tersebut ekonomi Islam tidak 

mengizinkan adanya marginalisasi atau alienasi 

spiritual lantaran aspek material. 

 

2. Konsep Rasionalitas Islam 

Ilmu ekonomi adalah suatu studi yang 

mempelajari tentang manusia. Tetapi tentang manusia 

ekonomi yang berperilaku untuk memenuhi kebutuhan 

atas barang-barang yang jumlahnya terbatas (scarcity). 

  

Untuk memenuhi kebutuhan atas barang --

barang yang jumlahnya terbatas, maka manusia harus 

melakukan pilihan. Cara melakukan pilihan tersebut 

hanya dapat dilakukan oleh manusia ekonomi secara 

rasionalitas ekonomi, sehingga secara umum ekonomi 

                                                           
49  Naqvi, Syed Nawab Haider., “Menggagas Ilmu Ekonomi Islam” 

(terjemahan dari: Islam, Economics, and Society), Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2003 
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adalah studi tentang manusia ekonomi yang rasional.  

Setiap manusia ekonomi diasumsikan rasional dalam 

setiap perilakunya, meskipun terkadang dalam 

kenyataan perilakunya mungkin tidak rasional untuk 

kepentingan teoritis dimana jika diposisikan 

sebagaimana yang seharusnya. Hal ini menyebabkan 

perbedaan rasionalitas dalam kenyataan dan 

rasionalitas dalam teori menjadi tidak jelas.
50

 

Dalam konsep dasar ekonomi Islam kegiatan 

manusia dibumi dalam memenuhi kebutuhan -- 

kebutuhannya dari waktu ke waktu cenderung 

mengalami proses yang sama, bagaimana ia berburu, 

meramu dan bercocok tanam.  

Dalam mempertahankan hidupnya manusia 

diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar 

manusia dalam mengatur dirinya dalam  memenuhi 

kebutuhan yang ada.
51

 

Namun tidak berlaku mutlak, karena dibatasi 

oleh kebebasan manusia lain. Keterbatasan kebebasan 

manusia ini menyebabkan bertemunya kebutuhan yang 

satu dengan kebutuhan yang lain akhirnya 

menimbulkan pemikiran batas keruhian seminimal 

mungkin untuk mendapatkan keinginan semaksimal 

mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam 

memenuhi kebutuhan - kebutuhannya.  

Dalam ekonomi Islam, tindakan rasional 

termasuklah kepuasan atau keuntungan ekonomi dan 

rohani baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan 

                                                           
50 M Nur Rianto, Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan 

Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta; Kencana, 2010). 
51  Syed Nawar Haider Naqvi, Ethics and Economic An Islamic Synthesis, 

The Islamic Foundations,  (London, 1981). 
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dalam ekonomi konvensional cakupan tujuannya 

terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan 

ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi  waktu dalam 

ekonomi Islam adalah lebih luas dan menjadi 

perhatian tersendiri pada tingkat agen-agen ekonomi 

di dalam Islam. 

Dalam ekonomi Islam, di dalam menjalankan 

perekonomian tidak hanya berasaskan pada logikal 

semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-

nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada 

petunjuk-petunjuk dari Allah SWT. 

Manusia perlu bertindak rasional karena ia 

mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan 

Allah yang lainnya. Manusia dianggap bertindak 

rasional apabila .individu tersebut mengarahkan 

perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum 

sesuai dengan norma-norma Islam.  
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