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ABSTRAK 

Pekon Sukaharjo 1 merupakan salah satu desa yang berada di 

wilayah Kecamatan Sukaharjo Kabupaten Pringsewu yang 

masyarakatnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda beda, 

antara lain bekerja sebagai petani, peternak, buruh dan lain 

sebagainya. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang 

diharapkan setiap daerah dan berbagai usaha dirancang dan 

dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan 

daerah dan diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan 

masyarakatnya. Program Permodalan Nasional Madani merupakan 

program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk 

mensejahterakan ekonomi masyarakat. Rumusan permasalahan yang 

diambil pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana manajemen 

pengelolaan program PNM dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat? 2) Bagaimana pelaksanaan program PNM dalam 

perspektif ekonomi Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menjawab rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan 

ialah penelitian lapangan, penelitian ini termasuk jenis penelitian 

kalitatis yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer 

yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dan data 

sekunder diperoleh dari literatur yang terkait dengan penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ikut dalam 

program Permodalan Nasional Madani yaitu berjumlah 15 orang, dan 

dengan demikian yang menjadi sampel adalah 15 orang  yang 

mengikuti program tersebut. Analisis data dilakukan melalui tahapan 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa : 1.) Program PNM yang ada di 

Pekon Sukaharjo 1 dapat membantu dalam mengembangkan usaha 

dengan memberikan modal dan pendampingan usaha melalui 

pembentukan kelompok. 2) Menurut perspektif ekonomi Islam 

pelaksanaan program permodalan nasional madani dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai dengan syariat 

Islam karena menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu adanya 

keadilan, kejujuran, kebaikan, keseimbangan dan bertanggung jawab. 

Program PNM merupakan program yang bermanfaat untuk 

masyarakat dalam kemaslahatan umat. 

 

Kata kunci :  Permodalan Nasional Madani, Kesejahteraan 

Masyarakat, Ekonomi Islam. 
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MOTTO 

 

               

                     

      

“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 : 105)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), h.203 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

memahami judul dan menghindari perbedaan persepsi 

terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, terlebih 

dahulu akan dikemukakan penegasan judul terhadap pokok 

permasalahan. “Analisis Pengelolaan Program Permodalan 

Nasional Madani (PNM) Untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi pada Desa Sukaharjo 1 Kecamatan 

Sukaharjo Kabupaten Pringsewu)”. Untuk itu perlu 

diuaraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul tersebut 

sebagai berikut:  

1. Analisis adalah uraian atau penyelididkan mengenai suatu 

peristiwa( pembuatan karangan dan lain-lain) untuk 

mendapatkan fakta yang tepat, asal usul sebab musahab 

yang sebenarnya.
1
 

2. Program Permodalan Nasional (PNM) adalah Badan 

Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang 

jasa keuangan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 

Juni 1999 dan bertujuan membantu pengembangan usaha 

mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
2
 

3. Kesejahteraan Masyarakat adalah perbaikan dalam 

kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh 

masyarakat dalam menjalankan usahanya. 

4. Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun 

keyakinan tentang semua hal. Ekonomi Islam adalah 

ekonomi dalam Persfektif Islam yang bermuara pada 

akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Ekonomi 

Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

                                                             
 1Kartini kartono pengantar  metodologi riset sosial, (Bandung : Mundur 

Maju), h.6 
2 https://www.pnm.co.id 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/1999
https://id.wikipedia.org/wiki/UKM
https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi
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masalah ekonomi rakyat, seperti usaha manusia untuk 

mengalokasikan mengelola sumber daya untuk mencapai 

fallah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-

Quran dan Sunnah.
3
 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh skripsi ini dengan 

judul  “Analisis Pengelolaan Program Permodalan Nasional 

Madani (PNM) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sukaharjo 1 

Kecamatan Sukaharjo Kabupaten Pringsewu)” adalah membahas 

persoalan dengan relevan untuk mengatur dan menggerakkan 

individu maupun kelompok ke arah pencapaian tujuan dengan 

melalui program yang didirikan oleh pemerintah yaitu Permodalan 

Nasional Madani  yang dirancang untuk meningkatkan 

kesejahteraan  masyarakat dalam menciptakan kondisi ekonomi 

yang lebih baik dari sebelumnya dan mampu memahami suatu 

masalah ekonomi berdasarkan ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Negara indonesia pernah mengalami krisis moneter 

atau sering disebut krismon pada tahun 1997 dan 1998 yang 

ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah, hal ini 

menyebabkan banyaknya perusahaan yang tutup sehingga 

jumlah pekerja menganggur mejadi meningkat. 

Dengan terjadinya krisis moneter pada saat itu 

menjadikan naiknya angka kemiskinan  karena jumlah 

penduduk yang meningkat pesat yaitu sekitar 3 sampai 4 juta 

orang/tahun. Dikarenakan adanya penurunan daya beli 

masyarakat akibat mahalnya barang kebutuhan pokok seperti 

beras, daging dan barang konsumsi lainnya, dengan kenaikan 

harga yang cukup berat dirasakan masyarakat. Fakta lain 

diduga sebagai penyebab mahalnya harga barang kebutuhan 

pokok masyarakat, bisa jadi karena kekeringan yang 

                                                             
3 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (Psei), Ekonomi 

Islam, (Jakarta:Rajawali Pers,2009), h.19 
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berkepanjangan, roda perekonomian yang mengalami pasang 

surut sehingga mempersempit lapangan kerja dan seterusnya. 

Masalah yang ada di Indonesia pada saat ini adalah 

masalah pengangguran dan masalah kemiskinan yang diawali 

dari kurangnya akses tenaga kerja  produktif terhadap 

lapangan perkerjaan. Kemiskinan menghambat akses terhadap 

pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya 

berdampak negatif pada rendahnya mutu sumber daya 

manusia. 

Kemiskinan adalah standar hidup yang rendah, 

adanya suatu tinkat kekurangan materi dibandingkan dengan 

standar kehidupan pada masyarakat umum nya. Situasi serba 

kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, 

rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya 

produktifitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar 

hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan 

berperan serta dalam pembangunan.
4
 

Masalah kemiskinan di Indonesia sudah sangat 

mendesak untuk ditangani. Masalah kemiskinan di Indonesia 

tercermin dari kondisi fisik masyarakat yang tidak memiliki 

akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, 

dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh 

dibawah standar kelayakan untuk ditempati, serta mata 

pencaharian yang tidak menentu. Permasalahan kemiskinan 

telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga 

internasional untuk berperan secara aktif mengentaskan 

kemiskinan melalui berbagai program. Beberapa program 

cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, 

diperlukannya perubahan yang bersifat sistematis dan 

menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat merupakan 

motode yang cukup baik alam upaya mengatasi kemiskinan 

atau mencegah munculnya masalah turunan sepeti kurang 

gizi, anak putus sekolah, lingkungan yang buruk, kriminalitas 

                                                             
4 Faisal H.Basri, perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi 

Kebangkitan Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 98 
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dan prostitusi.
5
 Upaya yang perlu dilakukan yaitu program 

desa tertinggal, maksudnya adalah untuk meningkatkan 

penanganan masalah kemiskinan di desa-desa yang tertinggal. 

Selain masalah kemiskinan, Indonesia mempunyai 

masalah pengangguran yang dialami sebagian masyarakat 

yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehingga angka kemiskinan selalu ada.
6
 Pemberdayaan 

ekonomi rakyat dalam kerangka pengetasan kemiskinan 

sangatlah penting untuk mengetahui potensi ekonomi lokal 

dari berbagai sektor. Dan untuk mengetahui potensi sumber 

daya manusianya, jika dilihat dari potensi ekonomi lokal 

meliputi usaha menengah mikro dan usaha kecil. 

Pekon sukaharjo 1 merupakan salah satu desa yang 

terletak di Kabupaten Pringsewu, yang masyarakatnya 

mempunyai mata pencaharian yang berbeda beda. Sumber 

pendapatan terbanyak ada dari sektor pertanian. Namun usaha 

pertanian tersebut kebanyakan bukan milik sendiri melainkan 

milik dari pengusaha-pengusaha yang kemudian mengambil 

masyarakat Pekon Sukaharjo 1 untuk bekerja sebagai buruh 

tani. Mata pencaharian masyarakat Pekon Sukaharjo 1 

diantaranya petani 661 orang yang mayoritas bekerja sebagai 

petani dan buruh tani, kemudian diluar itu ada yang bekerja 

sebagai pegawai swasta, PNS dan lainnya. 

Tingkat pendapatan yang berbeda menimbulkan 

pengaruh pada kesejahteraan kehidupan masyarakat. 

Masyarakat dengan pendapatan yang lebih dari cukup, 

keluarganya cenderung mampu memenuhi kebutuhan secara 

berlebih, namun di lain pihak masyarakat dengan pendapatan 

cukup, hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar 

keluarganya. 

Usaha kecil merupakan salah satu penggerak roda 

perekonomian di Indonesia, tetapi sampai saat ini daya saing 

                                                             
5 Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model 

dan Strategi Pembangunan berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2011), h. 

187 
6 Tulus T.H Tambuhan, Perekonomian Indonesia kajian Teoretis dan Analisi 

Empiris, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 96 
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usaha kecil sangatlah lemah dibandingakan dengan usaha 

yang berskala besar sehingga upaya pengetasan kemiskinan 

menemukan jalan buntu. 

Beberapa penyebab melemahnya daya saing usaha 

kecil adalah lemahnya struktur permodalan dan minimnya 

manajemen sumber daya manusia yang ada. Pada tanggal 1 

Juni 1999 pemerintah mendirikan PT. Permodalan Nasional 

Madani (PNM) yang bertujuan sebagai bagian dari solusi 

strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan 

akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi 

para pelaku Usaha Mikro, Kecil, menengah, dan Koperasi 

(UMKMK). 

Tugas pemberdayaan dilakukan melalui 

penyelenggara jasa pembiayaan dan jasa manajemen sebagai 

bagian dari penerapam strategi pemerintah untuk memajukan 

UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor 

rill guna menunjang pertumbuhan pangusaha-pengusaha baru 

yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan 

lapangan pekerjaan baru. 

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM 

didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan 

berdasarkan peraturan pemerintah RI No.38/1999 dengan 

modal dasar Rp. 1,2 triliun dan modal disetor Rp. 300 miliar. 

Melalui Kep Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 oktober 

1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No. 23 tahun 

1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator 

untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program. 

Program PNM membantu dalam hal permodalan yang 

berupa pinjaman kepada masyarakat yang akan membuat 

ataupun mengembangkan usahanya. PNM merupakan salah 

satu kebijakan dari pemerintah untuk memberdayakan 

masyarakat dalam kehidupan ekonomi nya, dan melalui 

program PNM masyarakat dalam meningkatkan kehidupannya 

atas usaha kecil dan menengah melalui program modal dari 

pemerintah. 
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PT Permodalan Nasional Madani (persero) telah 

menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 4 juta nasabah 

Program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga 

Sejahtera). Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di 

Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi telah 

membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, 

kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya dimasa 

depan. 

Program PNM ini sangat beragam dan dilaksanakan 

di berbagai tempat/sudah tersebar luas dan untuk membatasi 

lapangan kajian, maka penulis meneliti program PNM di 

Pekon Sukaharjo 1, Pekon Sukaharjo 1 adalah salah satu 

pekon yang ada di Kabupaten Pringsewu, yang mayoritas 

pendudukannya merupakan kalangan menengah ke bawah, 

profesi yang dijalani beragam mulai dari petani, pedagang 

kecil, sampai pertukangan/buruh bangunan. 

Permodalan Nasional Madani merupakan program 

pemerintah pusat bersama pemerintah daerah,artinya program 

ini direncanakan, dilaksanakan dan di danai bersama-sama 

berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh 

pemerintah pusat dan daerah, seperti Desa Sukaharjo 1 

Kecamatan Sukaharjo Kabupaten Pringsewu yang merupakan 

salah satu lokasi sasaran dari Program Permodalan Nasional 

Madani. Di dalam melaksanakan program PNM di Pekon 

Sukaharjo 1 yang sampai saat ini memberikan hasil yang 

sangat tampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Tetapi program ini tidak diberikan untuk setiap keluarga 

malainkan diberikan kepada rumah tangga yang berkategori 

rumah tangga miskin. Dengan demikian dengan adanya 

program tersebut diharapkan mampu meningkatkan taraf 

hidup masyarakat dalam pembenahan ekonomi dan 

pengembangan modal di bidang kegiatan usaha secara 

berkelanjutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

analisis Program PNM untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam . Selain dari 
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aspek yang penulis bahas, permasalahan dalam skripsi ini 

sangat memungkinkan diadakan penelitian mengingat literatur 

dan bahasa data informasi yang diperlukan sangat menunjang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengetahui 

penyelesaian dari masalah ini yang akan membawa dampak 

baik untuk kesejahteraan masyarakat, penelitian ini dalam 

bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Program 

Permodalan Nasional Madani (PNM) Untuk Kesejahteraan 

Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada 

Desa Sukaharjo 1 Kecamatan Sukaharjo Kabupaten 

Pringsewu)”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu 

supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya 

tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian 

memfokuskan untuk meneliti: 

1. Manajemen pengelolaan program PNM dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pekon 

Sukaharjo 1 

2. Pelaksanaan program PNM dalam perspektif ekonomi 

Islam 

 

D. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis 

melakukan identifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Kesejahteraan di Indonesia sangat sederhana, namun sulit 

untuk direalisasikan 

b. Masyarakat Indonesia sebagian hidupnya berapa di garis 

kemiskinan 

c. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi salah satu 

penyebab masyarakat Indonesia tidak sejahtera 
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d. Tingkat kesejahteraan sebelum dan sesudah bergabung 

dalam program permodalan nasional madani di Pekon 

Sukaharjo 1 Kecamatan Sukaharjo Kabupaten pringsewu 

e. Kontribusi PNM dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Pekon Sukaharjo 1 Kecamatan Sukaharjo 

Kabupaten pringsewu 

2. Batasan Masalah: 

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan batasan 

yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk 

memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi 

masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan 

hanya pada: 

a. Kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah 

bergabung pada program permodalan nasional madani 

(PNM) di Pekon Sukaharjo 1 Kecamatan Sukaharjo 

Kabupaten pringsewu 

b. Kontribusi PNM dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Pekon Sukaharjo 1 Kecamatan 

Sukaharjo Kabupaten pringsewu 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah manajemen pengelolaan program PNM 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan program PNM dalam 

perspektif ekonomi Islam? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, 

maka  tujuan melakukan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan manajemen 

pengelolaan program PNM dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Pekon Sukaharjo 1 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

pemerintah. 
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b. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan 

program PNM dalam perspektif ekonomi Islam 

dalam perkembangan perekonomian masyarakat 

untuk merubah ekonomi yang lebih baik. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya  

penelitian  ini sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan informasi mengenai 

pelaksanaan program PNM dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi perusahaan: memberikan saran mengenai 

usaha yang sedang dijalani apakah berdampak 

positif atau negatif bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

2) Bagi peneliti: dapat dipakai sebagai acuan 

terhadap dan menambah pengetahuan 

mengenai program PNM dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

3) Bagi Masyarakat: memberikan pengetahuan 

mengenai program PNM dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suarsi dengan judul skripsi 

“Peran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah 

Terhadap Pemberdayaan Wanita Di Duampanua 

Kab.Pinrang” (IAIN Parepare, 2020). Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui peran PT. Permodalan 

Nasional Madani Mekaar Syariah yang ada di Duampanua 

dalam memberdayakan wanita menurut hukum ekonomi 

Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik 
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analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa PT Permodalan Nasional Madani 

Mekaar Syariah sangat berperan penting dalam membantu 

proses pemberdayaan wanita yang dapat dilihat dari 

pemberian modal dan pendampingan usaha serta dalam 

hukum ekonomi Islam sesuai dengan prinsip dan tujuan 

hukum ekonomi islam sebagai instansi yang berlandaskan 

syariah.
7
  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Rahmawati dengan 

judul skripsi “Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan PT Permodalan Nasional Madani 

Banjarmasin”  (Universitas Lambung Mangkurat, 2010).  

Hasil kesimpulan penelitian ini bahwa ada pengaruh yang 

signifikan dari faktor motivasi terdiri dari kebutuhan 

individu, harapan individu dan perlakuan yang adil 

terhadap produktivitas kerja karyawan PT Permodalan 

Nasional Madani Banjarmasin baik melalui simultan 

maupun parsial. Sebagai salah satu bisnis modal yang 

aktivitasnya memberikan layanan kepada masyarakat, 

semua karyawannya harus memiliki motivasi kerja yang 

tinggi untuk meningkatkan pekerjaan Produktivitas yang 

nantinya diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang 

baik sehingga PT Permodalan Nasional Madani 

Banjarmasin dapat bekerja fungsinya untuk memberikan 

layanan ke masyarakat secara maksimal. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Etika Yolan Melati dengan 

judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem 

Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi 

PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran), (UIN Raden Intan Lampung, 

2019). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang 

bersifat deskriptif analis dengan data kepustakaan. Dalam 

pengolahan datanya dilakukan melalui editing, klasifikasi, 

                                                             
7 Suarsi, Peran Pt Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Terhadao 

Pemberdayaan Wanita Di Duampanua Kab.Pinrang, (IAIN Parepare, 2020). 
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interprestasi, dan sistemating. Hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa proses sistem Tanggung Renteng 

dalam pembayaran hutang dapat menciptakan 

kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar anggota 

dalam kelompok dan sudah memenuhi Rukun dan Syarat 

dalam hutang piutang yang sesuai dengan Hukum Islam 

Sehingga membantu memperlancar angsuran dalam 

pembayaran hutang.
8
 

4.  Rahmadian dan Rahmah Muin dalam jurnal penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap 

Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan 

Campalagian”. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh program PNM terhadap pendapatan 

masyarakat miskin dengan menggunakan metode 

pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara 

dan dokumentasi, serta mengumpulkan data dari angka-

angkat dan menafsirkannya dalam bentuk tabulasi. Hasil 

dari penelitain jurnal ini adalah program PNM sangat 

berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat miskin 

Kecamatan Campalagian, dengan bantuan permodalan 

tersebut masyarakat yang bergabung dalam suatu 

kelompok yang telah mengelola usahanya dengan baik 

telah dapat menghasilkan keuntungan yang sudah 

memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan 

keluarga.
9
 

5. Sekar Inten Mulyani dan Afnan dalam jurnal 

penelitiannya yang berjudul “Peran PT Permodalan 

Nasional Madani (PNM) Dalam Pembiayaan Pelaku 

Usaha Agribisnis Di Kota Tarakan”. Analisis data yang 

                                                             
8 Etika Yolan Melati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung 

Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan 
Padang Cermin Kabupaten Pesawaran), (UIN Raden Intan Lampung, 2019). 

9 Rahmadina dan Rahman Muin, “Pengaruh Program PNM Mekaar 
Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian, J-ALIF Jurnal 

Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 5, No 1, Mei 2020, 

hal.1. 
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digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan 

responden ditentukan menggunakan metode purposive 

sampling, Hasil penelitian menunjukan peranan PT PNM 

bagi pelaku usaha di Kota Tarakan adalah sebagai 

lembaga pembiayaan modal usaha dan memberikan 

bimbingan serta pelatihan bagi nasabah PT PNM. Persepsi 

nasabah terhadap kualitas pelayanan 97% menyatakan 

kualitas layanan yang diberikan dalam kategori baik 

sehingga secara parsial variabel x1, x2, x3, x4 dan x5 

berpengaruh signifikan terhadap Y.
10

 

 

Hasil-hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas 

terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya terletak pada 

masalah yang akan diteliti, penelitian-penelitian yang dijelaskan di 

atas meneliti masalah pemberdayaan wanita, pendapatan 

masyarakat miskin, serta pembiayaan pelaku usaha apakah sesuai 

dengan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ekonomi Islam. 

Sedangkan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu 

menganalisis program permodalan nasional madani terhadap 

kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam, yang 

tidak dipaparkan oleh peneliti terdahulu. 

 

H. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah pemahaman yang melandasi 

sebuah pokok bahasan yang paling mendasar dan menjadi 

pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses secara 

keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.  

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan 

penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Program 

Permodalan Nasional Madani (PNM) Untuk Kesejahteraan 

Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada 

                                                             
10 Sekar Inten Mulyani dan Afnan, “Peran PT Permodalan Nasional Madani 

(PNM) Dalam Pembiayaan Pelaku Usaha Agribisnis Di Kota Tarakan, JURNAL 
BORNEO SAINTEK, Vol. 3, No 1, April 2020, hal.29. 
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Pekon Sukaharjo 1 Kecamatan Sukaharjo Kabupaten 

Pringsewu)”. Maka penulis membuat kerangka pikir sebagai 

panduan, sehingga penelitian ini dapat tercapai dengan baik. 

Kerangka pikir dapat digambarkan melalui bagan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian yang fokus kajiannya pada penelitian 

lapangan dan dalam memperoleh data penelitian ini 

menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

lingkungan sesuatu unit social, individu, kelompok, 

lembaga, atau masyarakat.
11

 

 Penelitian yang dilakukan adalah dengan 

membaca, memahami dan mencatat berbagai bacaan 

yang sesuai dengan pokok bahasan yang kemudian di 

                                                             
11 Cholid narbuko Dan Abu Achmad, metodologi penelitian, cet 12 ( Jakarta 

: Bumi aksara,2012),h.47 

Program Permodalan Nasional 

Madani (PNM) 

Kesejahteraan Masyarakat 

Perspektif Ekonomi Islam 

Al-Qur’an dan Hadist 
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saring ke dalam kerangka pemikiran serta melakukan 

penelitian yang ada di lapangan dengan mencari data 

yang bersumber dari masyarakat. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian lapangan 

yaitu data yang dianalisis didapat dari lapangan yang 

diproleh melalui wawancara atau observasi 

langsung.
12

 Berdasarkan sifat penelitian ini termasuk 

dalam penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan 

dan memecahkan masalah yang akan diteliti dengan 

cara menggambarkan objek penelitian yang bertujuan 

membuat gambaran secara sistematis mengenai 

fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggambarkan 

bagaimana cara penerapan program PNM terhadap 

kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi 

Islam. 

c. Lokasi  penelitian  

Lokasi Penelitian ini adalah Pekon Sukaharjo 1 

Kecamatan Sukaharjo Kabupaten Pringsewu. 

 

2. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber 

lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan 

informasi langsung kepada penelitian yaitu Pekon 

Sukaharjo 1 Kecamatan Sukaharjo Kabupaten 

Pringsewu (masyarakat yang mengikuti program 

Pemodalan Nasional Madani) dan peneliti terjun 

langsung ke masyarakat yang mengikuti program 

PNM. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu sumber data diluar kata-kata dan 

tindakan yakni sumber tertulis. Dilihat dari sumber 

                                                             
12 Ibid, h.95. 
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tertulis.
13

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data 

pendukung seperti buku, dokumen, maupun arsip 

serta seluruh data yang berhubungan dengan 

penelitian.
14

 Data yang ingin penulis ketahui adalah 

segala macam informasi baik berupa buku atau media 

lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini untuk mencari data yang digunakan 

yaitu metode pengumpulan data dengan cara: 

a. Observasi  

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data 

secara langsung dengan cara melihat, mendengar, 

mengamati. Metode observasi penulis gunakan untuk 

membuktikan data yang diperoleh selama penelitian. 

Observasi yang dilakukan dengan mengamati 

kesejahteraan masyarakat dengan program yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yaitu permodalan 

nasional madani. 

b. Wawancara 

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data 

dengan mengadakan tanya jawab berlangsung kepada 

obyek yang diteliti atau kepada perantara yang 

mengetahui persoalan dari obyek yang diteliti.
15

 

Dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden yaitu masyarakat 

yang mengikutin program PNM dan jawaban-

jawaban yang diberikan  responden dicatat atau 

direkam.  

  

                                                             
13 Supranto, Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), h.24. 
14 Moh Pabundu Tika, Metode Risert Bisnis, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

h.64 
15 Ibid.,h.194. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan 

dalam mencari data atau informasi dari sebuku-buku, 

catatan-catatan, dokumen, transkip, legger, agenda 

dan lain sebagainya.
16

 Bentuk dari dokumen tersebut 

yaitu seperti buku pedoman, dokumen usulan 

kegiatan, serta bahan bacaan pelatihan. 

4.  Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau 

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas 

diteliti.
17

 Dalam penelitian ini populasinya adalah 

masyarakat yang ikut dalam program PNM  dan 

penulis mengambil 1 kelompok yang ada di pekon 

Sukaharjo 1 yaitu ada 15 orang/nasabah, yaitu : Ibu 

Asih, Wartini, Sriwijayanti, Anis, Selviani, Yuliyanti, 

Lestari, Ayu, Mardiana, Hapsari, Fatimah, Sumiyati, 

Tessa, Lili dan Andriani.
18

 

b. Sampel  

Teknik yyang ydigunakan yjenisnya yadalah 

ysampling yjenuh, yyaitu yteknik ypenentuan 

ysampel ybila ysemua yanggota ypopulasi 

ydigunakan ysebagai ysampel. yHal yini ysering 

ydilakukan yapabila yjumlah ypopulasi yrelative 

ykecil, ykurang ydari y30 yorang. yIstilah ylain ydari 

ysampel yjenuh yadalah ysensus, ydimana ysemua 

yanggota ypopulasi ydijadikan ysampel.
19

 yJadi ydari 

ypenjelasan yteknik ysampel ytersebut, dengan 

demikian yang menjadi sampel adalah 15 anggota 

masyarakat yang mengikuti Program PNM. 

                                                             
16 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Mitra 

Wacana Media,2012),h.160. 
17 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif R&D, (Bandung: 

Alfabeta,2014),h.80. 
18 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asih selaku Ketua kelompok di 

Pekon Sukaharjo 1 pada tanggal 04 April 2021  pukul 14.00. 
19 ySugiyono, yMetode yPenelitian yKualitatif yDan yR&D y(Bandung: 

yAlfabeta, y2015). yh. y85. 
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5. Metode Pengolahan Data  

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan 

pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

a. pemeriksaan data:  yaitu pemebenaran apakah data 

terkumpul melalui pustaka, dokumen, wawancara, dan 

kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak 

berlebihan, tanpa kesalahan untuk diproses atau diolah 

lebih lanjut.  

b. penemuan hasil:  yaitu dengan menganalisis data yang 

telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh 

kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, 

yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan 

masalah.  

6. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam 

skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana 

peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga 

melakukan analisis data kualitatifnya. Sistematika atau 

runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam 

penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan 

tetapi pada prinsipnya setiap item dari permasalahan yang 

diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan 

mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat 

hubungan timbal balik.  

Metode analisis data dalam penelitian ini 

berdasarkan metode analisa dengan menggunakan cara 

berfikir induktif. Metode induktif adalah suatu cara untuk 

mengambil kesimpulan dari yang Khusus ke Umum.
20

 

Berdasarkan penilitian yang dilakukan, penulis 

memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari 

Perusahaan PNM Kabupaten Pringsewu, yang berkaitan 

dengan penerapan Program PNM untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

  

                                                             
20 Nana Sudjana, Pedoman Penyusunan Skripsi Tesis Dan Desertasi, 

(Jakarta:Rineka Cipta., 1996), h.32. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Permodalan Nasional Madani (PNM) 

Tahun 1997-1998 negara Indonesia mengalami krisis 

moneter, pada saat sedang mengalami krisis moneter di tahun 

1998 pemerintah membuat Tap XVI MPR/1998 tentang 

politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi dan pada 

tanggal 1Juni tahun 1999 PT permodalan Nasional Madani 

(persero) dibentuk/didirikan oleh pemerintah untuk 

mengurangi masalah perekonomian yang ada di Indonesia. 

Pada Tahun 2008 PT Permodalan Nasional Madani (persero) 

melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk 

PNM UlaMM (unit layanan modal mikro) yang memberikan 

pembiayaan secara langsung kepada pelaku usaha mikro. 

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, 

termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 telah 

membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, 

kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa 

depan. 

Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan 

pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional 

Madani (persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang 

mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah dan Koperasi (UMKMK). Tugas 

pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan 

jasa pembiayaan dan jasa menajemen, sebagai bagian dari 

penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, 

khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor rill, guna 

menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang 

mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan 

kerja, menjadi solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui 

pengembangan akses permodalan dan program peningkatan 

kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 

dan Koperasi (UMKMK). 
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Tugas pemberdayaan dilakukan melalui 

penyelengaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai 

bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan 

UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor 

riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru 

yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan 

lapangan kerja. 

PNM menyediakan permodalan yang dibutuhkan oleh 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk 

mengembangkan usahanya dan menjadi role model 

pembiayaan UMK yang berbasis lokal.  PNM memberikan 

jasa pembiayaan secara langsung kepada usaha mikro kecil 

(UMK) melalui kantor-kantor Unit Layanan Modal Mikro 

(ULaMM) dengan besaran pinjaman dari Rp1 juta hingga 

Rp200 juta. Sedangkan layanan pembiayaan tidak langsung 

disalurkan Perseroan melalui Bank Perkreditan 

Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi, dan Lembaga Keuangan 

Mikro/Syariah (LKM/S) lainnya, termasuk pembiayaan 

Channeling melalui LKM/S. 

PT Permodalan Nasional Madani (persero) atau PNM 

didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan 

berdasarkan peraturan pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 

Mei 1999, dengan modal dasar Rp. 1,2 triliun dan modal 

disetor Rp. 300 miliar. Beberapa bulan kemudian, melalui 

Kep Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999, 

sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, 

PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN koordinator untuk 

menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program. 

Kinerja pembiayaan ULaMM terus tumbuh dan 

meningkat pesat sehingga pembiayaan langsung melalui 

ULaMM, saat ini menjadi kontributor utama terhadap 

pendapatan perusahaan. Secara akumulatif, sejak tahun 2008 

hingga akhir 2013 PNM telah menyalurkan pembiayaan 

langsung melalui ULaMM lebih dari Rp9,8 triliun kepada 

sekitar 170 ribu nasabah.  
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PNM juga menyalurkan pembiayaan modal ventura 

melalui anak perusahaan PT PNM Venture Capital dengan 

memberikan dukungan permodalan langsung kepada usaha 

kecil dan menengah (UKM) dalam bentuk pembiayaan bagi 

hasil kepada perusahaan patungan usaha (PPU). 

Selain layanan jasa pembiayaan, PNM juga 

memberikan layanan non-finansial berupa jasa manajemen 

atau capacity building sebagai salah satu tugasnya sejak 

didirikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

RI No. 38 tahun 1999. Sebagai pendukung bisnis pembiayaan 

mikro, kegiatan Jasa Manajemen kepada UMK melalui unit 

Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dan kepada lembaga 

keuangan mikro / syariah (LKM/S) antara lain BPR/S, 

Koperasi (KSP/USP), BMT dan lainnya. 

Jasa Manajemen memiliki kegiatan berupa pelatihan, 

konsultasi dan pendampingan usaha yang ditujukan untuk 

meningkatkan kinerja dan nilai tambah bagi para pelaku 

UMKM serta LKM/S yang dikelolanya. 

Program Kemitraan berguna untuk menopang 

pemberdayaan sektor UMKM, PNM juga meningkatkan 

kemampuan usaha pelaku UMKM melalui program kemitraan 

dan bina lingkungan (PKBL). Penyaluran dana Program 

Kemitraan dapat dilakukan dengan pola pembiayaan 

konvensional maupun syariah. Dana Program Kemitraan ini 

dimaksudkan sebagai modal kerja maupun investasi atau 

pembelian aktiva dalam rangka meningkatkan kapasitas 

produksi dan penjualan. 

Dana kemitraan PNM disalurkan kepada mitra binaan, 

baik yang berbadan hukum maupun yang bersifat individual 

atau kelompok, termasuk di dalamnya lembaga keuangan 

mikro dan koperasi. Penerima manfaat dana kemitraan 

diprioritaskan bagi mitra binaan yang belum memenuhi 

persyaratan perbankan (non-bankable) dan memiliki usaha 

prospektif yang sudah berjalan minimal 1 tahun. 

Keberhasilan dalam pemberdayaan sektor UMKM itu 

membuat PNM mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk 
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menjalankan pengelolaan dana Program Kemitraan yang 

dialihkan dari BUMN lain. Proses bisnis pengelolaan dana 

Program Kemitraan dari BUMN-BUMN dalam bentuk 

pembiayaan kepada pengusaha UKM ini dilakukan dengan 

prinsip kehati-hatian dan mengacu prosedur mutu dan 

ketentuan regulasi dari pemerintah. 

Berbagai kegiatan itu merupakan keunikan tersendiri 

bagi PNM dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, 

dimana PNM tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga 

melakukan berbagai pembinaan. Kini PNM telah mempunyai 

serangkaian kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan 

melalui kantor cabang PNM di seluruh Indonesia. 

Tujuan Program Pengembangan Kapasitas Usaha: 

a. Pelaksanaan misi dan tujuan Pendirian PNM (memberikan 

jasa Pembiayaan dan Non Pembiayaan) khususnya kepada 

nasabah ULaMM 

b. Media komunikasi untuk PNM dengan nasabah dan 

nasabah dengan nasabah 

c. Sarana pertukaran informasi untuk pengembangan usaha 

dan perluasan pasar nasabah, baik dari PNM maupun dari 

sesama nasabah 

d. Integrasi kegiatan pembiayaan ULaMM dan capacity 

building 

Tujuan utama dari program PNM adalah menjadi 

lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai 

tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, 

menengah dan koperasi (UMKMK) yang berlandaskan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata 

Kelola Perusahaan yang baik.  

a. Tujuan umum 

Program permodalan nasional madani secara umumnya 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin 

secara mandiri dengan memulai usaha baru atau dengan 

cara lainnya. 
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B. Tujuan jangka panjang : 

1. Menjalankan berbagai upaya, yang terikat dengan 

operasional perusahaan untuk meningkatkan 

kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para 

pelaku bisnis UMKMK. 

2. Mambantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan 

kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK 

kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-

bank yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

3. Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan 

untuk mencapai kerja terbaik dalam uasaha 

pengembangan sektor UMKMK. 

Progrram PNM melakukan pendekatan atau upaya-

upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program 

merupakan pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: 

1. Menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk 

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian program; 

2. Memposisilan masyarakat sebagai pengambil 

kebijakan dan sebagai pelaku utama; 

3. Mengutamakan nilai-nilai dan budaya dalam proses 

pembangunan partisipasi; 

4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat 

yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya; 

5. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari 

pembelajaran, kemandirian dan berkelanjutan. 

 

Program PNM harus benar-benar dimanfaatkan untuk 

kemaslahatan dan untuk meningkatkan perekonomian. Dalam Al-

Qur’an mewajibkan kepada manusia untuk saling tolong menolong 

atas setiap usaha yang bermanfaat bagi manusia baik secara individual 

maupun kelompok. 
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B. Kesejahteraan Masyarakat 

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 

 

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah 

kesejahteraan secara menyeluruh,yaitu kesejahteraan secara 

material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan 

dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai 

ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual dan 

juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan masyarakat 

berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mandalam. 

Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu: 

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan 

materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan 

spritual serta mencakup individu dan sosial. 

b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia 

tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam 

setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Jika 

kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di 

akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan 

sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (valuable) 

dibandingkan kehidupan dunia.
21

 

 

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup 

yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang 

merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak 

kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin 

dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia 

merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari 

kemiskinan yang minyiksa dan bahaya kemiskinan yang 

mengancam.
22

 

Kesejahteraan jika diartikan secara harfiah 

mengandung makna yang luas dan mencakup berbagai 

                                                             
21 Ziauddin Sadar dan Muhammad Nafiq H. R, “Kesejahteraan Dalam 

Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah.” 
22 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Jakarta:2008, h.166 
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segi pandangan atau ukuran-ukuran yang tertentu tentang 

suatu hal yang menjadi ciri utama dari pengertian tersebut. 

Kesejahteraan bermula dari kata sejahtera, berawalan kata 

ke dan berakhiran kata an. Sejahtera Kesejahteraan kalau 

diartikan secara harfiah mengandung makna yang luas dan 

mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran 

yang tertentu tentang suatu hal yang menjadi ciri utama 

dari pengertian tersebut. Kesejahteraan bermula dari kata 

sejahtera, berawalan kata ke dan berakhiran kata an. 

Sejahtera berarti aman sentosa makmur, atau selamat, 

artinya terlepas dari segala macam gangguan dan 

kesukaran. Dalam artian yang luas kesejahteraan juga bisa 

dikatakan sebgai rasa aman dan tidak terganggu dari hal 

apapun. Kesejahteraan merupakan impian semua orang 

dalam hidupnya. Kesejahteraan berarti suatu tujuan 

manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Kesejateraan 

erat kaitannya dengan sosial, karena kesejahteraan 

merupakan tujuan makhluk sosial.
23

 

Menurut Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan 

dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai 

tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai 

kehidupan masyarakat yang lebih baik. Beberapa defenisi 

yang mendukung penegertian ini antara lain dikemukakan 

oleh Gertrude Wilson, Walter Freidlander, Elizabeth 

Wickenenden, ataupun hasil dari pra-konferensi kelompok 

kerja konferensi international bidang kesejahteraan sosial 

XV (XV the International Conference on Social 

Welfare).
24

 

a. Gertrude Wilson, “Social welfare is an organized concern 

of all people for all people” (kesejahteraan sosial 

                                                             
23 Fadhil Nurdin, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial (Bandung: PT 

Angkasa, 1990), h.27 
24Istiana Hermawati, dkk, Pengkajian Keswadayaan Desa dalam 

Pendayagunaan Sumber Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial, ( Yogyakarta: 

Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2006), 

h.306 
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merupakan perhatian yang terorganisir dari semua orang 

untuk semua orang).  

b. Walter Freidlander, “Social welfare is an organized 

system of social services and institutions, designed to aid 

individuals and group to attain satisfying standards of life 

and health”. (kesejahteraan sosial merupakan system 

terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, 

yangdirancang untuk membantu individu ataupun 

kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan 

kesehatan yang lebih memuaskan).
25

 

c. Elizabeth Wickenenden, “social welfare includes those 

laws, programs, benefits and services which assure of 

strengthen provisions for meeting social needs recognized 

to the well being of the population and the better 

functioning of the social order”. (kesejahteraan sosial  

termasuk di dalamnya adalah peraturan perundangan, 

program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau 

memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial 

yang mendasar dari masyarakat dari masyarakat serta 

menjaga ketentraman dalam masyarakat).  

d. Pre-conference working committee for XVth International 

Conference of Social Welfare: “Social welfare is all the 

organized social arrangements which have as their direct 

and primary objective the well-being of people in social 

context. It includes the board range of policies and service 

which are concerned with various aspects of people live 

their income, security, health, housing, education, 

recreation, cultural tradition, etc”. (Kesejahteraan sosial 

adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan 

mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya 

tercakup pula kebijakan dan pelayanan yang terkait 

dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti 

pendapatan, jaminan sosial, kesahatan, perumahan, 

pendidikan,rekreasi,tradisi budaya dan lain sebagainnya). 

                                                             
25 Nurdin, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial , h.29 
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Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi 

dimana masyarakat mempunyai kemampuan untuk 

memenuhi apa yang diinginkannya. Kesejahteraan 

masyarakat diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Komponen IPM adalah angka harapan hidup, 

angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan daya beli.
26

 

Kesejahteraan Masyarakat, yaitu suatu tata 

kehidupan dan penghidupan sosial, materil maupun 

spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilan 

dan ketentraman lahir bathin yang memungkinkan tiap 

warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan 

kebutuhannya. Dimana variabel yang mewakili 

kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan pendapatan. 

Peningkatan pendapatan adalah kenaikan kotor dalam 

asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari 

keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan 

pendapatan yang bertujuan untuk meraih keuntungan.
27

 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang 

kesejahteraan lanjut usia menjelaskan juga tentang arti 

darii kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai 

suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material 

maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, 

kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yanng 

memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk 

mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat 

menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia 

sesuai dengan pancasila.
28

 

                                                             
26 Agus Sumanto, Pengaruh Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Vol. 8, No 1, 

Maret 2016, hal. 44 
27 Muhammad Syafi’i  Antonio,  2003.  Bank  Syariah dari Teori ke 

Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, h. 204. 
28  Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia. 
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Dalam usaha untuk mendeskripsikan tingkat 

kesejahteraan itu, tidak bisa dilepaskan dari penggolongan 

keluarga sejahtera, sehingga keluarga sejahtera perlu 

dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya 

yang utama dan pertama. Untuk mendapatkan gambaran 

tentang klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkatan 

keluarga sejahtera. 

Kesimpulan dari bahasan di atas yaitu 

kesejahteraan secara umum dapat dipahami sebagai 

kualitas kehidupan masyarakat yang ditingkatkan oleh 

setiap orang agar dapat memenuhi tujuan pribadi dan 

sosial mereka. Hal ini dipahami baik dalam kaitannya 

dengan ukuran objektif, seperti pendapatan rumah tangga, 

sumber daya pendidikan dan status kesehatan. Indikator 

subjektif seperti kebahagiaan, persepsi kualitas hidup dan 

kepuasan hidup. Selain itu kesejahteraan juga dapat dilihat 

dari sudut pandang Islam, dalam Islam tidak hanya diukur 

dari terpenuhinya kebutuhan materi saja namun juga 

terpenuhinya kebutuhan spiritual.  

 

2. Indikator Kesejahteraan 

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai 

indikator, indikator kesejahteraan masyarakat merupakan 

suatu ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat 

dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Beberapa indikator 

peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat lainnya, di 

antaranya adalah: 

a. Adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; 

b. Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara 

kualitatif; 

c. Adanya investasi ekonomis kelurga berupa tabungan.
29

 

Peningkatan kesejahteraan hidup ini tidak serta merta 

membuat seseorang yang kebetulan  masih miskin kemudian 

                                                             
29 Ali Imran HS, “Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup 

Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan 

Iklim,” Riptek 6, no. 1 (2012): 30. 
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menjadi tidak miskin lagi. Peningkatan kesejahteraan ini 

merupakan suatu indikator adanya pergerakan kualitas hidup 

seseorang setapak demi setapak untuk penghidupan yang 

lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya, meskipun masih 

dalam posisi dibawah garis kemiskinan. 

Indikator pertama untuk kesejahteraan dalam Islam 

adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan, 

indikator ini merupakan representasi dari pembangunan 

mental yang menunjukan bahwa jika seluruh indikatir 

kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, 

hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami 

kebahagian. Ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang 

diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya 

secara ikhlas merupakan indikatir utama kesejahteraan 

(kebahagiaan yang hakiki). Indikator kedua adalah hilangnya 

rasa lapar, dalam Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi 

merupakan indikator yang bersifat secukupnya (hanya untuk 

menghilangkan rasa lapar) dan tidak berlebih-lebihan apalagi 

sampai melakukan penimbunan, tentu hal tersebut tidak sesaui 

dengan anjuran Allah dalam surat Quraisy. Indikator ketiga 

adalah hilangnya rasa takut, merupakan representasi dari 

terciptanya rasa aman, nyaman dan damai.
30

 

Dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik 

(kesejahteraan) terdiri dari dua unsur indikator yang saling 

melengkapi satu dengan yang lainnya yaitu:
31

 

a. Unsur Materi 

Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait 

dengan keadaan manusia dalam menikmati apa yang 

telah allah berikan dimuka bumi ini berupa rizki dan hal-

hal yang baik (thayyibat). Di dalam Al-Qur‟an telah 

dijelaskan dalam surat Al-Jumu‟ah ayat 10 yang 

menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk 

                                                             
30 Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” EQUILIBIRIUM 3, 

no. 2 (2015). 
31 Yusuf Qardahawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam 

(Jakarta: Rabbani Pers, 2011). h. 66. 
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menunaikan shalat lima waktu, selain itu Allah 

memerintahkan untuk berusaha atau bekerja dengan giat 

agar memperoleh karunia Nya sesuai dengan nilai-nilai 

Islam, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan 

dan lain-lain. Lalu memerintahkan manusia untuk 

melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan 

mempersiapkan untuk kehidupan diakhirat kelak, 

caranya, melaksanakan shalat lima waktu dan 

melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan 

perbuatan yang dilarang serta bekerja memenuhi 

kebutuhan hidup yang seimbang agar mendapatkan 

kesejahteraan di dunia dan di akhirat. 

b. Unsur spiritual 

Kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya 

semata-mata mengandalkan kehidupan material saja. Bisa 

jadi seseorang telah memiliki dengan cukup makanan 

yang enak, minuman yang menyegarkan, pakaian yang 

megah, kendaraan yang mewah, rumah yang luas. 

Walaupun demikian, ia belum tentu mencapai kehidupan 

yang baik atau sejahtera.  

Menurut BKKBN, indikator tingkat kesejahteraan adalah 

sebagai berikut : 

a. Keluarga pra sejahtera (sering dikolompokan sebagai 

sangat miskin) Belum memenuhi salah satu atau lebih 

indikator yang meliputi: 

1) Indikator Ekonomi 

a) Makan dua kali atau lebih sehari. 

b) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas. 

c) Bagian luas lantai rumah bukan dari tanah. 

2) Indikator non ekonomi 

a) Melaksanakan ibadah 

b) Bila anak sakit dibawa kesarana kesehatan 

b. Keluarga sejahtera I (Sering dikelompokan sebagai 

miskin) 

1) Indikator ekonomi 

a) Paling kurang satu kali seminggu keluarga 
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makan daging atau ikan atau telor. 

b) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga 

memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru. 

c) Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap 

penghuni 

2) Indikator Non-Ekonomi 

a) Ibadah teratur 

b) Sehat tiga bulan terakhir 

c) Punya penghasilan tetap 

d) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis hurup 

e) Usia 6-15 tahun bersekolah 

f) Anak lebih dari dua orang 

 

c. Keluarga Sejahtera II, Adalah keluarga yang karena alasan 

ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih 

indikator meliputi: 

1) Memiliki tabungan keluaga 

a) Makan bersama sambil berkomunikasi 

b) Rekreasi bersama 6 bulan sekali 

c) Meningkatkan pengetahuan agama 

d) Menggunakan sarana transportasi 

 

d. Keluarga sejahtera III 

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi: 

1) Memiliki tabungan keluarga 

2) Makan bersama sambil berkomunikasi 

3) Rekreasi bersama 6 bulan sekali 

4) Meningkatkan pengetahuan agama 

5) menggunakan sarana transportasi 

 

Belum dapat memenuhi beberapa indikator meliputi: 

1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur 

2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan 

 

e. Keluarga sejahtera III plus 
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Sudah dapat memenuhi indikator meliputi: 

1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur 

2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan 

 

Selain indikator menurut BKKBN, adapun  

indikator kesejahteraan menurut islam yaitu keadilan. 

Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-

haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya 

keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga 

dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan 

harta bendanya dan keselamatan nasab keturunannya. 

Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal 

tersebut adalah tegaknya keadilan (al-‘adl) di dalam 

tatanan kehidupan masyarakat.
32

 

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh 

para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan 

hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai syariat agama 

sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan 

rasul-rasul-Nya. Kerena itu, mengerjakan keadilan berarti 

melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah 

SWT. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek 

kehidupan, apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. 

Konsep keadilan meliputi berbagai hubungan antara 

individu dengan dirinya sendiri, individu dengan 

masyarakat, induvidu dengan hakim, serta hubungan 

dengan berbagai pihak yang terkait. 

Selain keadilan, ada  indikator tentang pemerataan 

dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Ada lima 

unsur utama yang harus dilakukan. Pertama, mengadakan 

pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari 

kerja sehingga terwujud full employment. Kedua, 

mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi 

pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan 

                                                             
32 Didin Haridhuddin, Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya 

Menyelamatkan Umat, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2006), h. 249 
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keuntungan-keuntungan lainnya. Ketiga, memberikan 

sistem upah yang pantas bagi karyawan. Keempat, 

memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental 

dan fisik agar mereka dapat hidup dengan layak. Kelima, 

memngumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq dan 

sadaqah melalui undang-undang sebagaimana undang-

undang pajak yang telah ditetepkan. 

Dengan upaya-upaya tersebut, maka kekayaan 

tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Al-Qur’an 

dengan tegas mengatakan, “kekayaan hendaknya tidak 

terus menerus beredar di kalangan orang-orang kaya saja”. 

(QS. 59 : 7).
33

 

 

3. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam 

Sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur  

dan selamat dan (terlepas) dari segala macam gangguan, 

kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan 

pengertian Islam yang berarti selamat sentosa, aman, dan 

damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah 

kesejahteraan berhubungan dengan misi islam itu sendiri. 

Misi inilah yang sekaligus menjadi misi keras- ulullahan 

nabi Muhammad SAW. Pendefinisian Islam tentang 

kesejahteraan didasarkan pada pandangan yang 

komprehensif tentang kehidupan ini. 

Definisi Islam tentang kesejahteraan pada 

pandangan komperhensif tentang kehidupan ini. 

Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian 

yaitu kesejahteraan kholistik dan seimbang. Yaitu 

kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya 

kebutuhan spiriyual serta mencakup individu dan sosial. 

Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya 

kebahagiaan harus menyeluruh dan seimbang. Demikian 

pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. 

Manusia merasa bahagia jika terdapat keseimbangan 
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Internasional Institute of Islamic Though (IIIT), 1992), h. 84 
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diantara dirinya dan lingkungan sosialnya. Yang terdapat 

dalam Al-Quran surat Al-Jumu’ah ayat 10: 

                  

                 

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebarlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia 

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung.34
 

  

 Ayat diatas menjelaskaan bahwa Allah 

memerintahkan manusia untuk beribadah dan mencari 

rezeki serta berbuat baik kepada sesama manusia dan 

jangan lupa selalu mengingat sang pencipta (Allah swt).  

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) 

dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan 

pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama, hidup atau 

jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan 

intelek atau akal. Ia menitik beratkan bahwa sesuai 

tuntunan wahyu, kebaikan dunia dan akhirat merupakan 

tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari 

fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah 

hierarki utilitas individu dan sosial yang iripalite meliputi 

kebutuhan pokok, kesenangan atau kenyamanan, dan 

kemewahan.
35 

Menurut imam Al-Gazali di dalam al-Mustasyfa 

dikemukakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada 

pemeliharaan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Karena 

fitrah manusia pada dasarnya cenderung pada kebenaran, 

maka seluruh aspek kehidupan termasuk urusan usaha tidak 

                                                             
34 Al-Quran Surat Al-Jumu’ah  Ayat 10 
35Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta PT Raja Grafindo 

Persada, 2012,h.62 
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terlepas dari syariah. Ini berlaku bukan hanya pada ajaran 

islam tetapi disemua ajaran. 

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan 

terhindar dari rasa takut terhadap penindadsan, kelaparan, 

dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak saudara, 

bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan 

surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah 

SWT kepada Adam. Dalam ekonomi Islam kesejahteraan 

dapat dikendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, 

infak dan shadaqah. Dengan pen- gendalian distribusi 

kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti 

sandang, pangan, papan, dapat terpenuhi secara kesinambun- 

gan. Sedangkan suatu keadaan terjaga serta terlindunginya 

agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan 

demikian, kese- jahteraan dalam ekonomi Islam mencakup 

seluruh aspek aspek kebu- tuhan jasmani dan rohani. 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat 

Faktor pendukung pencapaian kesejahteraan ekonomi 

alam mencapai kesejahteraan ini, maka tidak lepas dari faktor- 

faktor yang mendukung usaha peningkatan pendapatan serta 

pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada. Faktor-

faktor yang mendukung tersebut dapat diterangkan sebagai 

berikut, seperti yang diungkapkan oleh Usman Yatim, dalam 

upaya peningkatan pendapatan dapat diukur melalui faktor-

faktor produksi, antara lain : 

a. Modal, merupakan faktor produksi yang sangat esensial 

bagi fakir miskin dalam proses peningkatan mutu 

kehidupannya. 

b. Keterampilan, merupakan faktor produksi yang sangat 

strategis dalam meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan fakir miskin teknologi. Teknologi dapat 

dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin, karena 

teknologi juga dapat terbentuk metode baru dalam 
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berproduksi. 

c. Lahan usaha, merupakan faktor yang sangat dibutuhkan 

bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
36

 

Selain faktor pendungkung ada juga faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, yaitu: 

1. Faktor interen keluarga 

a. Jumlah anggota keluarga : Pada zaman seperti sekarang 

ini tuntutan keluarga semakin meningkat tidak hanya 

cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, 

papan,pendidikan, dan sarana pendidikan) tetapi 

kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana 

ibadah, sarana untuk transportasi,dan lingkungan yang 

serasi. 

b. 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 menyejukkan hati. 

Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang 

menimbulkan kebosanan untuk menempatinya. 

c. Keadaan sosial ekonomi keluarga : Keadaan sosial dalam 

keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bila mana 

ada hubungan yang baik dan benar-benar didasri 

ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara angotta 

keluarga.  

d. 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.  

2. Faktor Eksteren 

Kesejahteraan keluarga perlu di pelihara dan terus 

dikembangkan, terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa 

didalam keluarga perlu dihindari, karena hal seperti ini dapat 

                                                             
36 Usman Yatim dan Enny A Hendargo, Zakat dan Pajak, (Jakarta : PT Bina  

Rena Pariera, 1992 ), hlm 243. 
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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 

adalah: 

a. Faktor manusia yaitu, iri hati, fitnah, anvcaman fisik, 

pelanggaran norma; 

b. Faktor alam bahaya alam, kerusuhan dan berbagai macam 

firus penyakit; 

c. Faktor nilai hidup, yaitu sesuatu yang dianggap paling 

penting dalam hidupnya; 

d. Nilai hidup merupakan “konsepsi”, artinya gambaran 

mental membedakan individual atau kelompok dalam 

rangka mencapai sesuatu yang diinginkan; 

e. Faktor tujuan hidup yaitu sesuatu yang akan dicapai atau 

sesuatu yang diperjuangkan agar nilai yang merupakan 

patokan agar dapat tercapai dengan semikian tujuan hidup 

tidak terlepas dari nilai hidup; 

f. Faktor standar hidup yaitu tingkatan hidup yang 

merupakan suatu patokan yang ingin dicapai dalam 

memenuhi kebutuhan
37

 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa faktor yang memepengaruhi kesejahteraan adalah 

faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan 

ketentraman batin anggota keluarga yang datangnya dari 

dalam dan luar lingkungan keluarga yang menyebabkan 

terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, antara lain 

sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur 

kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan 

produksi rumah tangga atau masyarakat. 
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5. Konsep Kesejahteraan Sosial 

Pembangunan di Indonesia lebih didominasi oleh upaya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. 

Indikatornya adalah pencapaian pendapatan nasional bruto 

yaitu nilai total barang dan jasa yang dapat dihasilkan dalam 

suatu negara dalam satu tahun. Namun ternyata pertumbuhan 

hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, terutama dari 

kalangan pemodal besar pelaku produksi barang dan jasa serta 

para elit yang dekat dengan akses sumber daya. Mekanisme 

tetesan ke bawah yang diharapkan mampu menciptakan 

pemerataan tidak terjadi.  

Secara definitif, kesejahteraan sosial merupakan suatu 

kondisi atau keadaan sejahtera, baik fisik, mental maupun 

sosial, dan tidak hanya perbaikan terhadap penyakit sosial 

tertentu saja. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial menyebutkan kesejahteraan sosial adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya.  

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada 

dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, antara lain 

sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur 

kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan 

produksi rumah tangga atau masyarakat, potensial regional 

(sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang 

mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan 

kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja 

produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional, dan 

global.
38
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Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu  kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Faktor yang 

menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, 

antara lain sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, 

struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar 

kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat. 
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