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ABSTRAK 

 

 Digital marketing dianggap  salah satu faktor yang mampu 

meningkatkan kenaikan pendapatan bagi pelaku IKM di Provinsi 

Lampung melalui e-commerce. Namun, kebanyakan orang tidak 

melek ekonomi dan tidak terbiasa dengan konsep ekonomi maka akan 

berdampak pada pendapatan mereka. Dengan adanya transformasi 

dukungan digital marketing di imbangi dengan dukungan literasi 

ekonomi akan mampu meningkatkan pendapatan bagi pelaku IKM. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan istilah literasi ekonomi 

syariah. 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara dan observasi. Informan yang digunakan sebanyak 

12  pelaku IKM di Provinsi Lampung.  

 Hasil wawancara menunjukkan bahwa, seluruh informan 

sebanyak 12 pelaku IKM menggunakan digital marketing dan sudah 

menerapkan literasi ekonomi syariah. Seluruh pelaku IKM mengakui 

adanya peningkatan pendapatan dengan menggunakan digital 

marketing berdasarkan literasi ekonomi syariah. Hanya saja, ada 

beberapa pelaku IKM yang lebih fokus melayani konsumen yang 

membeli secara offline dalam skala besar.   

  

Kata Kunci : Digital Marketing, Literasi Ekonomi Syariah, IKM  
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ABSTRACT 

 

Digital marketing is considered one of the factors that can 

increase the increase in income for Small and Medium Industries in 

Lampung Province through e-commerce. However, most people are 

not economic literate and are not familiar with economic concepts it 

will have an impact on their income. With the transformation of 

digital marketing support, balanced with the support of economic 

literacy, it will be able to increase income for Small and Medium 

Industry In this study, researchers used the term Islamic economic 

literacy. 

This research is a research that uses a qualitative approach. 

Data collection techniques used are interviews and observation. The 

informants used were 12 Small and Medium Industry in Lampung 

Province. 

The results of the interview show that all of the informants as 

many as 12 Small and Medium Industries use digital marketing and 

have implemented Islamic economic literacy. All Small and Medium 

Industry players acknowledge an increase in income by using digital 

marketing based on sharia economic literacy. However, there are 

several Small and Medium Industry players who are more focused on 

serving consumers who buy offline on a large scale. 

 

Keywords : Digital Marketing, Sharia Economic Literacy and 

Small and Medium Industry   
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MOTTO 

 

Angin tak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,  

melainkan menguji kekuatan akarnya.  

-- Ali Bin Abi Thalib-- 

 

 

Selalu ada harapan bagi mereka  

Yang selalu berdoa.  

Selalu ada harapan bagi mereka  

Yang selalu berusaha 

-- Istiqomah Until Jannah -- 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pada dasarnya proses jual-beli yang meningkatkan pendapatan 

dapat mengurangi masalah kesenjangan yang ada antar golongan 

pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan 

dan penyerapan tenaga kerja. Distribusi kesempatan kerja menurut 

sektor merupakan salah satu indikator untuk mengubah perubahan 

struktur ekonomi. Pergeseran kesempatan kerja dari sektor pertanian 

ke sektor industri merupakan gejala industrialisasi. Pembangunan 

perindustrian di Indonesia pada Era Otonomi daerah harus dapat 

menjawab segala tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu 

menjangkakan perkembangan perubahan sekitar
1
.  

Gambar 1.1 Kontribusi IKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 
 Sumber : Ambrish D.R, (2014).  

 Sebagai contoh saja, kontribusi IKM terhadap pertumbuhan 

ekonomi sangat signifikan. Negara maju seperti Perancis (58%), 

Jerman (53%), Italia (68%), dan Belanda (63%) semuanya memiliki 

kontribusi aktivitas IKM untuk PDB melebihi 50 persen. Bahkan 

negara berkembang memiliki kontribusi tinggi dari IKM termasuk 

                                                             
 1 Er, A.C, Silvapalan Selvadurai, Ardieansyah, Asmadi, & Hamzah Jusoh, 

“Pembangunan Perindustrian dan Impak Terhadap Ekonomi Lokal di Dumai, Riau, 
Indonesia”, Jurnal of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan 

Malaysia, Malaysia, 2011 , hal. 302. 



 

 

2 

2 

Cina (58,5%), Mesir (80%), Indonesia (57%) dan Turki (53,9%)
2
. Ini 

menunjukkan bahwa IKM merupakan kontributor utama terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

 Mengenai perkembangan tersebut, perindustrian di Indonesia 

harus dan mampu dapat menjawab tantangan tersebut dan dapat 

menjangkau perubahan sekitar yang berlaku maupun yang nanti akan 

berlaku.  Dengan demikian sistem ekonomi tersebut merupakan 

tatanan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja dan berusaha 

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan 

kesejahteraan secara merata dan berkeadilan. Secara kongkret, upaya 

peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam berbagai 

program, diantaranya pembangunan Industri Kecil dan Menengah atau 

yang lazim disebut IKM
3
. 

 Keberadaan IKM di Indonesia dinilai penting karena beberapa 

alasan. Menurut Beery
4
, IKM merupakan sumber potensial untuk 

menciptakan lapangan kerja dan dapat membantu mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, menurut Aam Amaningsih
5
, 

industri kecil dan menengah merupakan sektor yang dianggap 

berkembang dan memiliki daya saing dimana jika hanya 5% dari 

seluruh IKM di Indonesia yang dapat diberdayakan, maka industri ini 

akan menjadi penyangga yang kuat. bagi IKM akan mampu 

meningkatkan eksistensinya dalam perekonomian nasional dengan 

berbagai kontribusi baik makro maupun mikro
6
. Gree dan Thurnik

7
 

mengatakan serupa, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berkelanjutan 

tanpa adanya pertumbuhan IKM yang terus berkelanjutan dan adanya 

                                                             
 2 Ambrish D.R, (2014), Entrepreneurship development: An approach to 

economic empowerment of women, International Journal of Multidisciplinary 
Approach and Studies. Volume 01 No.6, ISSN 2348-537X, hal. 224-235. 

 
3
 Profil Industri Mikro Dan Kecil 2018, diakses melalui situs resmi 

lampung.bps.go.id 
 

4
 Berry, A., E. Rodriguez, and H. Sandee. 2001. Small and Medium 

Enterprise Dynamics in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 37(3), 

363–384. doi 10.1080/00074910152669181, hal. 363-384. 
 5 Aam Amaningsih Jumhur and Melly Prabawati, (2019), “The Competitive 

Advantage of Small Industry Batik” in 3rd UNJ International Conference on 

Technical and Vocational Education and Training 2018, Knowledge Engaging Social 

Science, doi 10.18502/kss.v3i12.4094, hal. 287–296. 

 6 Ibid. 
 7 Gree A., Thurnik C, 2003, Firm selection and industry evolution: the post 

country performance of new firm, “Journal of Evolutionary Economics”, 4(4). 
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pendirian IKM baru. Industri ini juga merupakan salah satu sektor 

yang mempunyai peranan penting. Karena pengalaman sejarah 

menunjukkan IKM yang memiliki peranan sentral dan strategis dalam 

pembangunan ekonomi kerakyatan bahkan sampai mampu bertahan 

dikala Indonesia dilanda badai krisis dan mampu membangkitkan 

perekonomian nasional
8
.  

 

Tabel  0.1Banyaknya IKM di Provinsi Lampung Tahun 2019 

No Kabupaten 
Jumlah 

IKM 

1 Lampung Tengah 17.346 

2 Lampung Timur 16.847 

3 Pringsewu 10.254 

4 Lampung Selatan 8.898 

5 Bandar Lampung 7.420 

6 Tanggamus 6.520 

7 Pesawaran 5.029 

8 Lampung Utara 4.243 

9 Lampung Barat 4.050 

10 Tulang Bawang 3.859 

11 Way Kanan 3.345 

12 Pesisir Barat 2.493 

13 Metro 2.014 

14 Tulang Bawang Barat 1.492 

15 Mesuji 1.231 

Total 95.041 

 Sumber : BPS Lampung Tahun 2019 

 

  

                                                             
 8 A. Harits Nu‟man, Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Dan 

Menengah Sebagai Upaya Untuk Menghadapi Era Perdagangan Bebas (Suatu Model 
Konseptual Dalam Pengembangan IKM). Jurnal Mimbar Volume 21 No. 3 Juli-

September 2005, hal. 388 – 415. 
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 Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah banyaknya IKM di Provinsi 

Lampung Tahun 2019. Dimana terdapat 5 Kabupaten dengan IKM 

terbanyak, yaitu  Lampung Tengah (17.346 IKM), Lampung Timur 

(16.847 IKM), Pringsewu ( 10.254 IKM), Lampung Selatan (8.898 

IKM) dan Bandar Lampung (7.420 IKM). Dari data diatas, maka 

peneliti akan mengambil skub penelitian di Kabupaten Pringsewu dan 

Bandar Lampung. Dengan alasan, yaitu: pertama, masuk 5 besar yang 

memiliki IKM terbanyak dan kedua, kemampuan peneliti mengambil 

Pringsewu dan Bandar Lampung. Meskipun provinsi lainnya berada 

dibawah, namun provinsi-provinsi tersebut berpotensi menghasilkan 

pendapatan yang baik karena menyediakan produk daerah yang unik 

dan bervarian serta produk yang mampu bersaing secara gobal
9
. 

 Untuk meningkatkan daya tarik konsumen, tentu memerlukan 

strategi pemasaran yang baik dan mengikuti arus globalisasi atau 

perkembangan zaman. Dalam industri kecil dan menengah yang 

semakin berkembang, sebuah konsep bisnis baru muncul secara global 

yaitu digital marketing, online marketing, internet marketing10
 atau 

mobile marketing11
. Bahkan, Kementerian Perindustrian menyatakan 

bahwa teknologi telah menjadi tren dalam mendorong pengembangan 

dunia usaha
12

. Wymbs mendefinisikan sebagai pemasaran yang 

memanfaatkan teknologi digital (perangkat keras, perangkat lunak dan 

teknologi komunikasi) untuk penyebaran strategi pemasaran
13

.   

 Belakangan ini, digital marketing telah muncul sebagai 

peluang bagi kegiatan bisnis
14

. Digital marketing muncul sebagai 

                                                             
 9 Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Lampung (BPS Provinsi 

Lampung : 2018), hal. 38. 
 10 J. Jarvinen, A. Tollinen, H. Karjaluoto, and C. Jayawardhena, (2012),  

Digital and social media marketing usage in B2B industrial section.  Marketing 

Managent Journal., vol. 22, no. 2, hal. 102-117. 

 11 T. C. Melewar and N. Smith, (2003.), The Internet revolution: Some 
global marketing implications, Marketing Intelligence Planning, vol. 21, no. 6, 

doi:10.1108/02634500310499220, hal. 363-369. 
 12 Buku Analisis Kebijakan Industri, Perdagangan dan Fasilitas Industri, 

Indikator Iklim Usaha Indsutri Sebagai Pedoman Untuk Mengukur Tingkat 
Kondusifitas Iklim Usaha di Daerah, hal. 17. 
 13 C. Wymbs ( 2011), Digital marketing: The time for a new `academic 

major' has arrived, Journal Marketing Education, vol. 55, no. 1 Issn-0273-4753, hal. 

93-106. 
 14 Sheshadri Chatterjee, Arpan Kumar Kar, (2020). Why do small and 

medium enterprises use social media marketing and what is the impact: Empirical 
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respon alami oleh industri kecil dan menengah untuk memanfaatkan 

dan mendapatkan keuntungan dari konsumen yang menggunakan 

Internet. Berbagai jenis organisasi, rumah sakit, sekolah, 

pemerintahan, termasuk bisnis  menggunakan digital marketing 

sebagai bagian dari strategi pemasaran dan program penerapan 

mereka
15

. 

 Sesuai dengan konsep pemasaran, perusahaan dalam hal ini 

industri kecil dan menengah harus memahami kebutuhan konsumen 

secara lebih efektif agar dapat menghasilkan pendapatan secara 

maksimal. Pelaku industri kecil dan menengah perlu melakukan 

perubahan dan harus ikut serta mengikuti sesuai dengan kebutuhan 

dan harapan konsumen. Kemajuan teknologi digital dan proses 

globalisasi memperkuat keterkaitan pasar, perubahan ekonomi dan 

masyarakat, begitu pula dengan kebiasaan berbelanja dan perilaku 

konsumen
16

. Hanya saja yang perlu diingat bahwa konsep digital 

marketing bukan merupakan sebuah konsep untuk melupakan 

tradisional marketing namun merupakan konsep yang tidak menutup 

akses mempromosikan produk kepada pengguna internet secara luas.   

Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 

D. Herhausen, et al. berpendapat pengetahuan yang menunjukkan 

kesenjangan yang signifikan antara transformasi pemasaran digital di 

perusahaan industri dan pengetahuan ilmiah yang ada untuk 

mendukung digital marketing. Artinya dengan adanya transformasi 

dukungan digital marketing di imbangi dengan dukungan literasi 

ekonomi syariah
17

. Mehrdad Salehi pun menyatakan bahwa masing-

masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam pemasaran 

tradisional konsumen dapat melihat dan menyentuh barang secara 

                                                                                                                                   
insights from India. International Journal of Information Management Volume 53, 
August 2020, 102103. doi 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102103, hal. 1-13. 
 15 Andrej Miklosik, Martin Kuchta, Nina Evans, And Stefan Zak, Towards 

the Adoption of Machine Learning-Based Analytical Tools in Digital Marketing, 

volume 7 June 2019. IEEE Access PP(99):1-1. doi 10.1109/ACCESS.2019.2924425, 
hal. 85705- 85718. 

 16 P. Jaya Mary A Jaya Malar, Innovative digital marketing trends 2016, 

International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques 

(ICEEOT 2016) doi: 10.1109/ICEEOT.2016.7755578, hal. 4882-4888. 

 
17

 Dennis Herhausen, Dario Miočević, Robert E. Morgan, Mirella H.P. 

Kleijnen, The digital Marketing Capabilities Gap. Industrial Marketing Management, 

Volume  90 (2020), hal.  276–290. 
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nyata tetapi pengaruhnya rendah
18

. Juga menurut T. Ritter and C.L. 

Pedersen berpendapat bahwa  krisis Covid-19 semakin meningkatkan 

peluang dan pentingnya kemampuan pemasaran digital untuk 

perusahaan dan saluran penjualan digital menjadi prioritas selama 

krisis Covid-19
19

.  

Wabah pandemi Covid-19 ini terdapat beberapa industri 

mikro mengalami kehancuran sehingga pemerintah harus 

memprakarsai pengembangan IKM di Indonesia, baik melalui 

pengembangan berbagai program atau bahkan gerakan masyarakat, 

seperti : Bansos, Gerakan IKM dan UMKM Nasional, Bantuan 

Permodalan dari pinjaman Bank, serta dukungan melalui berbagai 

peraturan, khususnya melalui Keputusan Presiden.  

Dess,et, all
20

 menyatakan bahwa kebijakan pemerintah, 

menghidupkan industri mikro untuk menopang hidup ditengah wabah 

Covid-19 yang belum terselesaikan sehingga menghidupkan jaringan 

bisnis secara online agar ekonomi rakyat bisa bergerak sehingga 

beban moral pemerintah berkurang.   

 Di tengah terbatasnya tingkat pendidikan dan pengetahuan 

masyarakat, IKM justru tumbuh dengan pesatnya. Tetapi modal dasar 

ini tidak mampu dimanfaatkan pemerintah untuk dijadikan titik tolak 

dalam pengembangan IKM itu sendiri. Bahwa tingkat keterampilan 

teknis dan permodalan IKM menjadi kendala penting bagi tumbuh 

kembangnya IKM, tentu tidak dapat dibantah siapapun. Hanya saja, 

tantangan IKM yang terbesar bukanlah saat membuka usaha, tetapi 

justru bagaimana mempertahankan, mengembangkan dan memperkuat 

usaha yang telah didirikan. Sebuah kajian menemukan bahwa 40 % 

                                                             
 18 Mehrdad Salehi, Dissimilarity of E-marketing VS traditional marketing, 

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences January 

2012, Vol. 2, No. 1 ISSN: 2222-6990, hal. 510-515. 
 19 Thomas Ritter , Carsten Lund Pedersen, Analyzing The Impact Of The 

Coronavirus Crisis On Business Models. Industrial Marketing Management, Volume 

88 (2020), hal. 214–224. 
20 Dess, Gregory., Lumpkin, G.T & Covin, JG. (1997). Entrepreneurial 

Strategy making and Firm Performance: Tests of Contingency and Configurational 

Models. Strategic Management Journal, Oct 1997; 18, 9, hal. 677-695. 
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usaha baru gagal dalam tahun pertama, 60 % gagal pada akhir tahun 

kedua, dan 90 % gagal pada akhir tahun kesepuluh
21

.  

Di sisi lain, penggunaan E-marketing memperkenalkan barang 

dan jasa untuk demografi pengguna internet. Serta menggunakan 

internet akan lebih efisien, lebih cepat dan nyaman untuk 

pemasaran.  Keuntungan dari E-marketing cukup besar daripada 

pemasaran tradisional
22

. 

 Industri kecil dan menengah yang mengalami perubahan dan 

membutuhkan modernisasi di industri 4.0 dimana sebuah penjualan 

produk saat ini tidak hanya bergantung pada kualitas, akan tetapi pada 

seberapa besar jaringan yang dikaitkan dengan produk tersebut. 

Sehingga digital marketing telah berkembang sedemikian rupa
23

. 

Digital marketing akan mampu menaikkan pendapatan bagi pelaku 

industri dengan konsep memperluas jaringan pemasaran yang lebih 

jauh dijangkau konsumen. Konsep ini diharapkan dapat menarik 

pendapatan bagi pelaku industri kecil dan menengah. Tentunya ini 

menjadi tantangan namun apa yang terjadi merupakan sebuah peluang 

yang juga diiringi oleh dukungan literasi ekonomi sebagai 

pengetahuan mengelola bisnis dengan baik. 

 Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku industri kecil dan 

menengah untuk meningkatkan produksi barang ataupun jasa. 

Tentunya dengan adanya akses internet pelaku IKM dapat menambah 

pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi yang kemudian 

meningkatkan literasi ekonomi
24

. Jika keduanya dipadukan antara 

akses digital marketing dan literasi ekonomi dapat meningkatkan 

jumlah produksi dan menaikkan pendapatan bagi pelaku IKM. 

                                                             
21 Hertati.L. Sumantri R. (2016). Just In Time, Value Chain, Total Quality 

Management, Part Of Technical Strategic Management Accounting. International 
Journal Of Scientific & Technology Research 5 (4). 

 22 Ibid, Mehrdad Salehi. 

 23 Gretz, R. T., & Basuroy, S. (2013). Why Quality May Not Always Win : 

The Impact of Product Generation Life Cycles on Quality and Network Effects in 
High-tech Markets. Journal of Retailing, 89(3), doi. 10.1016/j.jretai.2013.05.002, hal. 

281-300. 

 24 Zakaria, W. N. W., Abas, H., Masrom, M., Mohdali, R., & Mohamed, N. 

N. N. (2019). Mobile App for Learning Economics Terminologies. International 
Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9 (10), doi 

10.6007/IJARBSS/v9-i10/6477, hal. 191–202. 
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 Selain digital marketing yang perlu diingat adalah literasi 

ekonomi bagi pelaku industri kecil dan menengah karena dianggap 

mampu menaikkan pendapatan. Dikarenakan kebanyakan orang tidak 

melek ekonomi dan tidak terbiasa dengan konsep ekonomi maka akan 

berdampak pada lemahnya literasi keuangan
25

. Literasi ekonomi 

merupakan sebuah konsep pemahaman ekonomi yang lebih luas 

sejalan dengan pendapat harsoyo
26

 yang mengatakan, literasi ekonomi 

adalah multi dimensional konsep. Hal itu menyebabkan literasi 

ekonomi sering tumpang tindih dengan berbagai konsep ekonomi 

lainnya seperti literasi konsumen, literasi finansial dan juga 

pengetahuan konsep keuangan yang lebih luas.  

 Namun penelitian ini akan menggunakan istilah literasi 

ekonomi syariah karena kata tersebut dianggap lebih mewakili aspek 

ke-Islaman yang universal dengan mengacu pada kata „syariah‟ yang 

didalamnya menyangkut baik tidaknya pelaku ekonomi dalam 

mengimplementasikan kegiatan ekonomi berlandaskan nilai-nilai 

Islam atau konstruksi pemikiran pelaku ekonomi terhadap nilai 

syariah dalam berekonomi, konstruksi nilai-nilai syariah dalam pelaku 

ekonomi ini disebut dengan istilah literasi ekonomi syariah. 

 Peran literasi dalam konteks industri kecil dan menengah 

menunjukkan bahwa literasi ekonomi merupakan konsep yang 

penting, karena menguasai literasi ekonomi berarti memiliki 

kecerdasan dalam melakukan tindakan ekonomi, hal ini  merupakan 

salah satu alasan keputusan industri kecil dan menengah untuk 

menggunakan digital marketing yang didukung juga oleh tindakan 

ekonomi yang baik (produksi, konsumsi dan distribusi) sehingga 

digital marketing tanpa kemudahan akses literasi ekonomi akan 

menghambat pendapatan
27

. Kenaikan pendapatan disebabkan oleh 

                                                             
 25 Jappelli, Tullio (2010) : Economic literacy: An international comparison, 

CFS Working Paper, No. 2010/16, Goethe University, Center for Financial Studies 

(CFS) ,doi 10.1111/j.1468-0297.2010.02397.x,  hal. 1-32. 

 26 Harsoyo, Yohanes (2017) The level of economic literacy towards 
economics teacher candidates in Yogyakarta, Indonesia. International Journal of 

Social Sciences & Educational Studies, 3 (4). ISSN 2520-0968, 

doi 10.23918/ijsses.v3i4p73, hal. 73-88. 
 27 Neti Budiwati, Developing Economic Literacy-Based Learning 
Model(Study On Economic Studies In Public High Schools In Bandung City).  Articles 

Economic Education, hal.1-7.  

https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2010.02397.x
doi:%2010.23918/ijsses.v3i4p73
https://upi.academia.edu/NetiBudiwati?swp=tc-au-10203058
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keterampilan atau pengetahuan ekonominya. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Nadire Emel Akhan dengan hasil penelitian bahwa 

literasi ekonomi sedang maupun rendah  menunjukkan bahwa literasi 

ekonomi sangat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan
28

. 

 Tabel  0.2 Indeks Negara Literasi Ekonomi Islam Yang 

Tergabung Dalam OIC 

Peringkat Negara 
Skor 

Index EI 

1 Ireland  1 

2 Denmark 2 

3 Luxembourg 3 

4 Sweden  4 

5 United Kingdom 4 

6 New Zealand  6 

7 Singapore  7 

8 Finland  8 

9 Norway  9 

10 Belgium 10 

104 Indonesia 104 

112 Qatar 111 

208 Greenland 208 

    Sumber : Rehman dan Askari, 2010. 

 Tabel 1.2 memperlihatkan sepuluh negara dengan skor indeks 

tertinggi ekonomi Islam dibandingkan dengan Negara-negara lainnya. 

Negara Muslim dengan peringkat tertinggi adalah Malaysia (peringkat 

33), diikuti oleh Kuwait (peringkat 42), Kazakhstan (peringkat 54), 

Brunei (peringkat 55), Bahrain (peringkat 61), Uni Emirat Arab 

(peringkat 64), dan Turki (peringkat 71), ironisnya negara Indonesia 

sebagai negara Muslim terbesar dunia justru berada pada (peringkat 

104)
29

. 

  

                                                             
 28 Nadire Emel Akhan,  Economic Literacy Levels of Social Studies Teacher 

Candidates, World Journal of Education Vol. 5, No. 1; 2015, ISSN 1925-0746, doi 

10.5430/wje.v5n1p25, hal. 25-39. 
 29 Rehman, S. S., & Askari, H. (2010). An Economic Islamicity Index (EI2). 

Global Economy Journal, Vol. 10, Iss. 3, Art. 1. doi 10.2202/1524-5861.1680, hal. 17. 
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Gambar  0.1 Keadilan  Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Berkelanjutan 

 
 Sumber : Ali Rama, 2016 . 

 Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa 

Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku (< 50 

poin). Sementara nilai terendah ditempati oleh provinsi Banten dan 

Jawa Tengah (38 poin)
30

. Untuk wilayah Lampung sendiri memiliki 

skor indeks rata-rata di atas 60 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa 

dari segi pencapaian keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan sudah baik dibandingkan dengan wilayah 

Indonesia lainnya. 

 Kondisi demikian disebabkan banyak faktor yang menaikkan 

proses literasi ekonomi seseorang diantaranya adalah faktor 

pendidikan, kondisi status sosial orang tua, pendidikan di rumah, dan 

sebagainya. Pendidikan formal maupun non-formal berperan penting 

dalam proses literasi seseorang. Berbagai penelitian juga 

menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pendidikan 

terhadap literasi keuangan termasuk ekonomi
31

. Rendahnya tingkat 

literasi secara umum, sejalan dengan rendahnya literasi ekonomi dan 

                                                             
 30 Rama, ali. (2016), Konstruksi Indeks Keislaman Ekonomi Dan Kajian 

Empirisnya Di Indonesia. Jurnal Bimas Islam 9, no. 3, hal. 557-594.  
 31 Gutter, et al. (2008). Financial Management Practices of College Student 

from States with varying Financial Education Mandates. hal.6-89. 
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ekonomi Islam
32

, khususnya pada industri kecil dan menengah. Hal 

tersebut dibuktikan dengan rendahnya pengetahuan pelaku industri 

tentang literasi keuangan yang berdampak pada pengelolaan keuangan 

masing-masing individu, dimana literasi keuangan merupakan salah 

satu dari literasi ekonomi di industri kecil dan menengah. 

 Namun di Indonesia, masih terdapat kekurangan dalam hal 

literasi ekonomi maupun literasi ekonomi syariah berdasarkan 

keterangan sebelumnya, bahwa kendala penghambat pendapatan 

industri kecil dan menengah adalah kurangnya melek huruf atau 

literasi ekonomi yang rendah, kepercayaan yang salah tentang produk 

dan kemalasan membaca atau belajar literasi ekonomi
33

. Dibalik 

capaian-capaian yang telah diraih dan ditunjukkan oleh IKM, 

teridentifikasi masih ditemukannya beragam persoalan yang tentunya 

perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Persoalan yang paling 

mendasar dalam hal ini adalah terkait dengan kurang baiknya 

pengelolaan laporan keuangan. Hal ini sering menjadi kambing hitam 

tutupnya suatu bidang usaha apalagi yang baru dirintis
34

. 

 Digital marketing tanpa diiringi dengan literasi ekonomi 

syariah akan menyulitkan pelaku industri kecil dan menengah 

terutama dalam melakukan promosi berdasarkan etika bisnis Islam. 

Demikian juga literasi ekonomi syariah tanpa melihat konsep digital 

marketing akan menyulitkan pelaku industri kecil dan menengah 

dalam melihat peluang untuk pengembangan usaha. Sehingga 

keduanya merupakan faktor yang mampu menaikkan pendapatan 

pelaku industri kecil dan menengah.  

Dalam kegiatan digital marketing, tentunya banyak platform 

yang digunakan oleh pelaku bisnis. Maka penelitian ini akan melihat 

bagaimana pelaku IKM menggunakan e-commerce seperti shoope, 

tokopedia, lazada dll dalam kegiatan bisnis mereka.  

                                                             
 32 M.I.B. Ribeiro, A.J.G. Fernandes, A.P.R. Fernandes, Economic Literacy: 
A Longitudinal Study In Portuguese Undergraduate Students, Conference name: 12th 

annual International Conference of Education, Research and Innovation, ISSN: 2340-

1095, doi 10.21125/iceri.2019.1292, hal. 5360-5367. 

 
33

 Anders Anderson, Forest Baker & David T. Robinson (2017), 

Precautionary savings, retirement planning and misperceptions of financial literacy. 

Journal of Financial Economics 126 (2), doi 10.1016/j.jfineco.2017.07.008, hal. 1-42.  
 34 Ediraras, D.T. (2010). Akuntansi dan Kinerja UKM. Jurnal Ekonomi 

Bisnis, Volume 15 Nomor 2, hal.. 152–158. 

https://www.researchgate.net/journal/0304-405X_Journal_of_Financial_Economics
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.jfineco.2017.07.008
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Menurut Laudon and Traver
35

 mengatakan, transaksi komersial 

antara organisasi dan individu secara digital. Sri haryanti dan Tri 

Irianto mendefinisikan, bahwa e-commerce merupakan proses 

membeli, menjual, baik dalam bentuk barang dan jasa ataupun 

informasi yang dilakukan melalui media internet
36

.  

Nugrahani berpendapat, untuk menambah pendapatan sektor 

IKM tersebut, penggunaan e-commerce dalam kegiatan pemasaran 

sangatlah potensial untuk dikembangkan di era industri 4.0
37

. Potensi 

industri kreatif di indonesia tentunya dipengaruhi berbagai faktor yaitu 

kreatifitas, media, kemajuan teknologi dan pengembangan IKM. 

 Berdasarkan hasil  survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia) dimana masyarakat indonesia sudah banyak 

menggunakan platform shopee sebesar 27,4%, sedangkan yang 

digunakan diposisi kedua yaitu lazada sebesar 14,2% dan diposisi 

ketiga tokopedia 5,2%
38

. 

Gambar 1.2 Platform yang Sering Digunakan Konsumen 

 
Sumber : APJII, 2019-2020. 

 

                                                             
 35 Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2013). E-Commerrce 2013: Business 

Technology, Sosiety. Edinburgh Gate: Pearson. 
 36 Haryanti , Sri, Tri Irianto, 2011, “Rancang Bangun Sistem Informasi E-

Commerce Untuk Usaha Fashion Studi Kasus Omah Mode Kudus”. Journal Speed 

Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, Vol.3 No.1. 

 
37

 Nugrahani, D.S. (2011). “E-commerce untuk pemasaran produk usaha 

kecil dan menengah”. Segmen Jurnal Manajemen dan Bisnis , 7 (1), hal. 1-16. 
 38 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Laporan Survei 

Internet APJII 2019 – 2020 (Q2). hal 124. 
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Kemudian, dalam riset APJII juga mengatakan bahwa 

kebanyakan masyarakat indonesia membeli barang-barang secara 

online dalam satu bulan tiga kali (sebesar 43,2%) dan membeli 

barang-barang secara online dalam 1 bulan dua kali (sebesar 29,3%). 

Data tersebut menunjukkan akan produk IKM di Provinsi Lampung 

juga diharapkan dapat bersaing menggunakan platform e-commerce.  

 Namun apakah digital marketing dan literasi ekonomi syariah 

mampu menaikkan pendapatan pelaku industri kecil dan menengah. 

Terlebih, masih terdapat pelaku industri kecil dan menengah tidak 

yakin akan kontribusi digital marketing untuk membangun kinerja 

produk dan kinerja pemasaran, sehingga masih banyak pelaku industri 

kecil dan menengah cenderung memberikan badget anggaran yang 

kecil dan menempatkan digital marketing hanya bersifat taktikal dan 

belum bernilai strategis
39

. Selain itu, banyak problematika pelaku 

industri kecil dan menengah yang aksesnya sangat mudah terhadap 

kegiatan ekonomi melalui media dan teknologi digital sering kali acuh 

terhadap etika dan nilai agama. Kurangnya cek dan ricek pelaku 

industri kecil dan menengah terhadap barang yang dijual tidak 

menjadi prioritas dalam transaksi, melainkan mengutamakan harga 

dari barang yang dijual. Padahal ketika akan bertransaksi jual beli, 

penjual harus benar-benar memastikan bahwa barang yang akan dibeli 

tidak menimbulkan mudhorot dikemudian hari
40

.  

 Sehingga penelitian yang akan dilakukan di Provinsi 

Lampung bertujuan untuk mengetahui apakah digital marketing dan 

literasi ekonomi syariah dapat menaikkan pendapatan pelaku industri 

kecil dan menengah atau justru tidak dapat sama sekali merupakan hal 

yang perlu diteliti lebih dalam untuk membuktikan hipotesis dan 

bukan hanya sekedar asumsi semata. Maka dari itu berdasarkan hal 

yang telah dipaparkan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Implementasi Digital Marketing Dan 

                                                             
 39 Haryanto, A. T., & Dewi, S. N. (2020). Strategi Pengembangan Digital 

Marketing, Orientasi Ekuitas Merk, Marketing Intermediaris dan Kinerja Pemasaran 
di Perbankkan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), doi 

10.29040/jiei.v6i2.1065, hal. 163-170. 

 40 Suminto, Moh. Farih Fahmi dan Binti Mutafarida, (2020). Tingkat 

Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi. Jurnal Pendidikan 
Ekonomi, Manajemen dan Keuangan Vol.4 No.1, doi 10.26740/jpeka.v4n1, hal. 31-

44. 
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Literasi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Pelaku Industri Kecil Dan Menengah Di Provinsi Lampung 

Melalui E-Commerce”.  

B. Alasan Memilih Judul 

 

 Judul yang dipilih oleh peneliti adalah “Implementasi Digital 

Marketing Dan Literasi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Pelaku Industri Kecil Dan Menengah Di Provinsi 

Lampung Melalui E-Commerce”.. Memiliki dua alasan objektif dan 

subjektif, yaitu : 

1. Alasan Objektif 

 IKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang 

mempunyai potensi di Provinsi Lampung. Berdasarkan Survei IKM 

tahun 2019 terdapat 95.041 usaha/perusahaan yang tersebar di seluruh 

wilayah Provinsi Lampung, 92.214 (97,03 persen) diantaranya adalah 

industri mikro dan sisanya adalah industri kecil. Fleksibilitas dalam 

menjalankan usaha, produk/jasa yang dihasilkan dekat dengan 

kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya lokal menjadi 

ciri khas yang mendukung masyarakat untuk memilih usaha ini 

sebagai salah satu sumber penghasilan. 

 Penelitian di Rumania menunjukkan bahwa (Brașoveanu dan 

Balu, 2014) industri kecil dan menengah merupakan kunci dari 

pertumbuhan ekonomi karena industri kecil dan menengah dapat 

membantu recovery perekonomian dengan adanya pendapatan yang 

diperoleh. Konferensi di Istanbul, Turki pada 2004 yang dilakukan 

oleh OECD menyatakan bahwa industri kecil dan menengah 

memainkan perannya bagi Negara-negara yang sedang berkembang, 

namun harus diperhatikan strategi dan keuangan (OECD, 2004). Peran 

lembaga keuangan untuk menunjang permodalan IKM sangat 

diperlukan (OECD, 2004).  

 Untuk memasarkan produk dengan menggunakan digital 

marketing yang diharapkan  akan mampu menarik konsumen baru 

juga harus melihat bagaimana literasi ekonomi agar memberikan 

kemudahan bagi pelaku IKM untuk menjalankan usahanya dengan 
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penggunaan digital marketing. Hal ini mengindikasikan bahwa 

Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan 

usaha IKM dan mendatangkan konsumen baru dari berbagai latar 

belakang dengan menggunakan digital marketing serta literasi 

ekonomi syariah yang menunjang. 

 Digital marketing tanpa diiringi dengan literasi ekonomi 

syariah akan menyulitkan pelaku industri kecil dan menengah 

terutama dalam melakukan promosi berdasarkan etika bisnis Islam. 

Demikian juga literasi ekonomi syariah tanpa melihat konsep digital 

marketing akan menyulitkan pelaku industri kecil dan menengah 

dalam melihat peluang untuk pengembangan usaha. Sehingga 

keduanya merupakan faktor yang mampu meningkatkan pendapatan 

pelaku industri kecil dan menengah.  

 Sehingga alasan objektif dalam penelitian ini yaitu mengenai 

digital marketing, literasi ekonomi syariah, dan pendapatan pelaku 

IKM melalui e-commerce merupakan hal yang tepat karena sesuai 

dengan latar belakang yang ada di Provinsi Lampung. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penelitian tentang penerapan implikasi digital marketing dan 

literasi ekonomi syari‟ah dalam kaitannya dengan pendapatan 

pelaku Industri Kecil menengah (IKM) di Provinsi Lampung 

sangat memungkin untuk diteliti, karena pihak yang menjadi 

informan sudah sangat jelas, yaitu para pelaku industri kecil 

menengah di Provinsi Lampung dan saat peneliti melakukan 

observasi, pelaku IKM sudah memiliki pengetahuan ekonomi 

syariah, diantaranya : 

1). Mengetahui ekonomi syariah 

2). Mengetahui sikap ekonomi syariah 

3). Mengetahui prilaku ekonomi syariah  
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C. Fokus Penelitian 

1. Penelitian ini sangat berkaitan tentang pendapatan bagi pelaku 

industri kecil menengah di Provinsi Lampung. 

2. Subjek penelitian adalah pelaku industri kecil menengah di 

Provinsi Lampung yang sudah berjalan minimal 1 tahun, terdaftar 

di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta 

menggunakan digital marketing dalam kegiatan bisnisnya. 

3. Objek penelitian tentang digital marketing, literasi ekonomi 

syari‟ah dan pendapatan pelaku industri kecil menengah di 

Provinsi Lampung melalui e-commerce 

D.  Perumusan Masalah 

1) Bagaimana implikasi digital marketing dalam meningkatkan 

pendapatan pelaku industri kecil menengah di Provinsi Lampung 

melalui e-commerce?   

2) Bagaimana implikasi literasi ekonomi syari‟ah dalam 

meningkatkan pendapatan pelaku industri kecil menengah di 

Provinsi Lampung melalui e-commerce?  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui implikasi digital marketing dalam 

meningkatkan pendapatan pelaku industri kecil menengah di 

Provinsi Lampung melalui e-commerce.  

2. Untuk mengetahui implikasi literasi ekonomi syariah dalam 

meningkatkan pendapatan pelaku industri kecil menengah di 

Provinsi Lampung melalui e-commerce. 

2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang diharapakan dari hasil penelitian ini 

adalah manfaat teoritis dan praktif. 
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a. Manfaat teoritis 

 Diharapakan penelitian ini dapat menambah khasanah 

keilmuan di bidang ekonomi syari‟ah, khususnya pada pendapatan 

IKM berbasis syari‟ah. sehingga menambah literatur di lingkungan 

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

khususnya untuk jurusan Ekonomi Syari‟ah. 

b. Manfaat praktis 

1). Bagi Pemerintah Lampung 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan pemerintah dalam merancang strategi pengembangan 

peningkatan pendapatan IKM berbasis digital dan literasi ekonomi 

syari‟ah. 

2). Bagi Industri Kecil Menengah (IKM) 

 Penelitian ini diharapkan memberikan dorongan untuk tetap 

memberikan edukasi tentang digital marketing dan literasi ekonomi 

syari‟ah bagi pelaku IKM agar semakin mengetahui manfaat dan 

keberkahannya. Serta sebagai bahan evaluasi terhadap pendapatan 

IKM. 

3). Bagi akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi dan 

masukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 

4). Bagi penulis 

 Dapat memperoleh pengalaman akademik untuk 

mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan selama menempuh 

pendidikan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

magister di jurusan Ekonomi Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

 Dalam kamus manajemen pendapatan adalah uang yang 

diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam 

bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan 

atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar 

oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atau jasanya 

sesuai perjanjian
41

. Penghasilan (income) baik meliputi pendapatan 

maupun keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari 

aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan seperti 

penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa
42

. 

Menurut Samuelson dalam Nurlaila Hanum, pendapatan adalah suatu 

penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari hasil sumbangan, baik 

tenaga dan pikiran yang dicurahkan sehingga akan memperoleh balas 

jasa
43

.   

 Begitupun Soermaso menyatakan bahwa pendapatan adalah 

peningkatan manfaat ekonomi selama periode akutansi tertentu dalam 

bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban 

yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal
44

. Greogori Mankiw menyebutkan 

pendapatan masyarakat sebagai pendapatan perorangan (personal 

income) yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis 

ekonomi non perusahaan
45

. 

                                                             
 41 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi Penerjemah : Nur Hadi 

Ihsan, Rifki Amar, S.E, Cet. 1. 1999, hal. 361. 

 42Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, (Jakarta: 

Salemba Empat, 1994), hal. 233. 
43 Nurlaila Hanum, “Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Perilaku 

Konsumsi Mahasiswa Universitas Samudra Di Kota Langsa”, Jurnal Samudra 

Ekonomika, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 108.   
44

 Soemarso, Akutansi Suatu Pengantar, (Jakarta: Salemba Empat, Edisi 

Kelima, 2003), hal. 230.   
 45 Gregori Mankiw, Pengantar Ekonomi, jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2000), 

hal. 130. 
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 Muana Naga menyatakan bahwa pendapatan adalah berupa 

jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau lebih anggota keluarga 

dari jerih payah kerjanya. Secara umum pendapatan didefinisikan 

sebagai masukan yang diperoleh masyarakat atau Negara dari 

keseluruhan aktifitas yang dijalankan termasuk pendapatan yang 

diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun
46

 

 Pendapatan pada dasarnya tergantung dari pekerjaan dibidang 

jasa atau produksi, serta waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat 

pendapatan perjam yang diterima. Pendapatan dibedakan kedalam dua 

hal, yaitu pendapatan kotor dan pendaptan bersih. Pendapatan kotor 

mempunyai pengertian yang sama dengan penerimaan, yaitu jumlah 

produk yang dihasilkan pada periode produksi dikalikan dengan harga 

per satuan produk tesebut. Sedangkan, pengertian pendapatan bersih 

adalah selisih antara nilai output dengan semua biaya yang 

dikeluarkan secara nyata dalam suatu periode produksi
47

. 

 Pada umumnya pendapatan (revenue) telah ditafsirkan sebagai 

berikut
48

:  

a. Arus masuk net asset sebagai akibat dari penjualan 

barang dan jasa.  

b. Arus keluar barang dan jasa dari perusahaan kepada 

langganan.  

c. Produksi perusahan sebagai akibat dari semata-mata 

penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama 

periode tertentu. 

 Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah prolehan barang, 

uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan 

aturan- aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan 

masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat 

Islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasarann 

merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya 

kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. 

                                                             
 46 Muana Naga, Makro Ekonomi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 

hal. 200. 
47 Retno Wisti Gupito, dkk, “Analysis of Factors Affecting Sorghum 

Farming Income In Gunungkidul Regency”, Agro Ekonomi, Vol. 24, No. 1, 2014, hal. 
69.   

48 S.S. Harahap, Teori Akutansi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 81.   
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 Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan 

atas kegiatan yang telah dilakukannya. Setiap kepala keluarga 

mempunyai ketergantungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang 

diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan 

pangan, sandang, papan, dan beragam kebutuhan lainnya. 

 Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk 

mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar 

hidup yang baik (nishab) adalah hal yang paling mendasari distribusi 

retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan 

kepemilikan pribadi
49

. 

 Nabi Muhammad bersabda, 

َعمِ  ْفِس ِمَن الن ِّ ٌر ِمَن اْلِغََن َوِطيُب الن َّ ُة ِلَمِن ات ََّقى َخي ْ حَّ  الَ بَْأَس بِاْلِغََن ِلَمِن ات ََّقى َوالصِّ
”Tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi 

orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia 

adalah bagian dari nikmat.” (HR. Ibnu Majah no. 2141 dan Ahmad 4: 

69, Syaikh Al Albani mengatakan shahih). 

 

 Raharja dan Manurung menyatakan bahwa pendapatan 

merupakan total penerimaan berupa uang maupun bukan uang oleh 

seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu
50

. 

 Pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk atau 

penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi 

dari keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, 

pemberian jasa atau aktiva-aktiva lainnya yang merupakan operasi 

utama atau operasi inti (major atau central operation) yang 

berkelanjutan (reguler) dari suatu perusahaan
51

. 

 Dengan kata lain pendapatan dapat juga diuraikan sebagai 

keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja, buruh atau rumah 

                                                             
 49 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta : 

Kencana Penada Media Grup, 2007), hal. 132. 
50 Rahardja Pratama dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro, 

(Jakarta: Lembaga Universitas Indonesia, 2010), hal. 266   
51 Iman Santoso, Akutansi Keuangan Menengah I, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), hal. 90.   
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tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan 

pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama ia 

bekerja atau berusaha. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk 

memperoleh pendapatan dengan jumlah yang maksimum agar bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksud utama para pekerja yang 

bersedia melakukan berbagai pekerjaan adalah untuk mendapatkan 

pendapatan yang cukup baginya, sehingga kebutuhan hidupnya 

ataupun rumah tangganya akan tercapai
52

. 
 

2. Jenis-jenis Pendapatan 

 Ibnu sina berpendapat bahwa pendapatan diperoleh dengan 

adanya harta milik pribadi pada umumnya berasal ada dua jalan, 

yaitu
53

 : 

a. Harta warisan yaitu harta yang diterima dari keluarga yang 

meninggal. Orang yang beruntung mendapatakan harta warisan 

tidak perlu susah payah untuk bekerja memperoleh kekayaan 

karena mereka telah menerima peninggalan harta dari keluarga 

yang telah meninggalkannya. 

 

b. Harta usaha, yaitu yang diperoleh dari bekerja. Lain halnya 

dengan harta warisan, untuk memperoleh harta seseorang harus 

bekerja keras untuk memperoleh pendapatan agar dapat hidup. 

Terdapat perbedaan besar antara pekerja intelektual dengan 

pekerja kasar, pekerja terampil dengan pekerja tidak terampil. 

Akibatnya tingkat keseimbangan pendapatan diantara mereka 

akan berbeda. Hal ini terdapat dalam Al-qur‟an surat An-nisa 

ayat 32. Islam tidak percaya pada persamaan yang tetap dalam 

distribusi kekayaan, karena menghendaki kesempatan bagi 

perkembangan bakat masing-masing
54

. 

 

                                                             
52 Ahmad, Firdaus,. dan Abdullah, Wasilah. 2012. “Akuntansi Biaya”. Edisi 

3. Salemba Empat, hal 71. 

 53 Abdullah Zaky Al kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, (Bandung:CV. 

Pustaka Setia, 2002), hal. 175. 
 54 Muhammad Abdul Manan, Islamic Economic : Theory and Practice, 

(Jakarta, 1992), edisi 1, hal. 117-118. 
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3. Sumber Pendapatan 

 Adapun sumber-sumber pendapatan masyarakat atau rumah 

tangga yakni (1) dari upah atau gaji yang diterima sebagai ganti 

tenaga kerja; (2) dari hak milik seperti modal dan tanah; (3) dari 

pemerintah. Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji diseluruh 

rumah tangga disebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik 

pekerjaan (keahlian, pelatihan, pendidikan, pengalaman dan 

seterusnya) dan dari perbedaan jenis pekerjaan (berbahaya, 

mengasyikkan, glamor, sulit, dan sebagainya). Pendapatan rumah 

tangga juga beragam menurut jumlah anggota rumah tangga yang 

bekerja. Adapun jumlah property yang dihasilkan oleh rumah tangga 

bergantung pada jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya. 

Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah mengalir secara 

substansial, tapi tidak secara eksklusif ditujukan pada masyarakat 

yang berpendapatan lebih rendah. Kecuali untuk jaminan sosial, 

pembayaran transfer dirancang secara umum untuk memberikan 

pendapatan pada aorang yang membutuhkan
55

. 

Pada dasarnya, perekonomian secara keseluruhan itu 

merupakan gabungan dari sekian banyak rumah tangga dan perusahan 

di dalamnya, yang satu sama lain terus berinteraksi diberbagai pasar 

(pasar output, pasar tenaga kerja, dan sebagainya). Seseorang yang 

memiliki pendapatan tinggi tentunya akan relative mudah mencukupi 

berbagai kebutuhan hidupnya, bahkan cenderung untuk menikmati 

kemewahan. Tidak mengherankan jika orang- orang yang 

berpendapatan tinggi menikmati standar hidup yang lebih tinggi pula, 

mulai dari perumahan yang lebih menyenangkan, perwatan kesehatan 

yang lebih bermutu, mobil yang lebih indah, pesiar lebih sering ke 

berbagai tempat, dan sebagainya
56

. 

  

                                                             
 55 Karl E. Case, Ray C. Fair, Prinsip-prinsip Ekonomi edisi kedelapan, 
Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 445. 

 56 Ibid, hal. 124. 
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4. Faktor-Faktor Yang Menaikkan Pendapatan 

 Menurut Bintari dan Suprihatin
57

, fator-faktor yang 

menaikkan pendapatan adalah sebagai berikut : 

a. Kesempatan kerja yang tersedia, Dengan semakin tinggi atau 

semakin besar kesempatan kerja yang tersedia berarti 

banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja 

tersebut. 

b. Kecakapan dan keahlian kerja, Dengan bekal kecakapan dan 

keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap 

penghasilan. Kekayaan yang dimiliki, Jumlah kekayaan 

yang dimiliki seseorang juga menaikkan jumlah penghasilan 

yang diperoleh. Semakin banyak kekayaan yang dimiliki 

berarti semakin besar peluang untuk menaikkan penghasilan. 

c. Keuletan kerja, Pengertian keuletan dapat disamakan dengan 

ketekunan dan keberanian untuk menghadapi segala macam 

tantangan. Bila suatu saat mengalami kegagalan, maka 

kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke 

arah kesuksesan dan keberhasilan. 

d. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, Suatu usaha yang 

besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula 

terhadap penghasilan yang akan diperoleh. 

5. Teori Perusahaan 

 Teori ekonomi perusahaan merupakan teori dasar bagaimana 

sebuah perusahaan beroperasi. Teori ini didasari dengan asumsi 

bahwa para manajer akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan 

dengan tunduk pada berbagai kendala yang ada. Perusahaan adalah 

suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengorganisir berbagai 

sumber daya yang bertujuan memproduksi barang dan jasa untuk 

dijual.perusahaan secara umum adalah mencari dan memaksimumkan 

keuntungan atau laba, sekalipun tujuan memaksimumkan keuntungan 

                                                             
 57 A. Bintari dan Titin Suprihatin, Penentuan Pelajaran Ekonomi dan 

Koperasi, Bandung: Ganeca Exact, 1988. 
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bukan merupakan prioritas. Dengan memaksimumkan laba selama 

beroperasi, tujuan utama perusahaan untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan akan tercapai
58

. Hal ini berarti menekankan pada 

pengendalian oleh pemilik perusahaan terhadap sumber daya 

perusahaan seperti asset, technology, intellectual property sebagai 

faktor-faktor yang menentukan firm size (skala perusahaan)
59

.  

6. Teori Pertumbuhan Neoklasik 

Teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh T.W. 

Swan dari Australia dan Robert M. Solow dari Amerika Serikat. 

Model Solow-Swan menggunakan unsur peningkatan penduduk, 

akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang 

saling berinteraksi. Menurut teori ini, faktor terpenting yang 

mewujudkan peningkatan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan 

pertambahan tenaga kerja. Faktor yang terpenting adalah peningkatan 

teknologi, pertambahan kemahiran, dan bertambahnya penawaran 

tenaga kerja
60

. 

7. Pendapatan Menurut Islam 

Islam memandang bahwa bekerja bukan sekedar memenuhi 

kebutuhan hidup, tetapi juga untuk memelihara harga diri dan 

martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Seseorang 

memiliki dorongan untuk bekerja adalah agar mendapatkan 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah 

uang yang dibayarkan oleh yang memberi pekerjaan kepada pekerja 

atau jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian 

yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan 

kedua belah pihak, kelas pekerja, dan para majikan tanpa melanggar 

hak-hak yang sah dari majikan. 

                                                             
 
58

 Usep Sudrajat dan Suwaji, Ekonomi Manajerial, Cetakan Pertama, 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 4-5.   
59 Hadri Kusuma, Size Perusahaan dan Profitabilitas: Kajian Empiris 

Terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta, Jurnal 
Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No.1, April 2008.   

60 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 52-53.   
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              : (972)سورة البقرة  

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Al-

Baqarah : 279). 

  

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu 

usaha, semakin besar pendapatan kemampuan suatu usaha untuk 

membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan 

konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang 

diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu 

tertentu. Dengan kata lain, pendapatan dikatakan sebagai jumlah 

penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya 

pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan
61

.  

B. Pengertian Industri 

1. Industri Kecil Menengah (IKM)  

 Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang 

Perindustrian, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan industri 

adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, 

bahan setengah jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk 

penggunaan. Sedangkan didalam kamus istilah ekonomi industri 

adalah usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau 

perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa seperti 

transportasi yang menggunakan modal serta tenaga kerja dalam 

jumlah yang relatif besar
62

. 

                                                             
61 Muchtar Sofyan, Prinsip-Prinsip Ekonomi. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2014), hal. 21. 
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 Sedangkan pengertian industri kecil menurut Badan Pusat 

Statistik bahwa definisi industri kecil dan menengah dari berbagai 

segi, yaitu: 

a. Industri kecil, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan 

kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah 

jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang 

lebih tinggi nilainya, yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 

orang. 

b. Industri menengah, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang 

melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang 

jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi 

barang yang lebih tinggi nilainya, yang memiliki jumlah tenaga 

kerja sebanyak 20-99 orang. 

c. Industri kerajinan Rumah Tangga, yaitu industri yang 

menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang (termasuk tenaga 

kerja yang tidak dibayar). Ciri industri ini adalah memiliki modal 

yang sangat terbatas, tenaga kerja yang berjumlah empat orang 

atau kurang dari empat orang, tenaga kerja berasal dari anggota 

keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala 

rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya, misalnya 

industri makanan ringan
63

.  

 Kemudian menurut Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan mendefinisikan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

sebagai berikut : 

1). Industri kecil, adalah suatu kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi dan atau 

barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk 

penggunaannya dan memiliki nilai investasi antara Rp. 

5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,- 

tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. 

2). Industri menengah, adalah suatu kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi dan atau 

barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk 

penggunaannya yang memiliki investasi antara Rp. 
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200.000.000,- sampai 10 milyar, tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa industri kecil dan 

menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha 

kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Biasanya industri 

kecil memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 orang dimana tenaga kerjanya 

berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara serta 

memiliki modal yang relatif kecil. 

2. Macam-macam Industri 

 Industri merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah 

dan macam industri berbeda-beda untuk tiap-tiap Negara atau daerah. 

Pada umumnya, makin laju tingkat perkembangan perindustrian di 

suatu Negara atau daerah, makin kompleks pula sifat kegiatan dan 

usaha tersebut.  

 Adapun Data yang disajikan ini menggunakan Klasifikasi 

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2015 Perka 

2017sebagai berikut
64

: 

a. Industri Makanan 

b. Industri Minuman 

c. Industri Pengolahan Tembakau 

d. Industri Tekstil 

e. Industri Pakaian Jadi 

f. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 

g. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk 

furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya 

h. Industri Kertas dan Barang dari Kertas 

i. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 
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j. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 

k. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional 

l. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 

m. Industri Barang Galian Bukan Logam 

n. Industri Logam Dasar 

o. Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya 

p. Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik 

q. Industri Peralatan Listrik 

r. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk 

lainnya)Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi 

Trailer 

s. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer  

t. Industri Alat Angkut Lainnya 

u. Industri Furnitur 

v. Industri Pengolahan Lainnya 

w. Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan 

 Sedangkan menurut Irzan Azhari Saleh
65

, industri di 

Indonesia dapat digolongkan berdasarkan eksistensinya ke dalam 

beberapa kategori yaitu: 

1. Industri lokal, yaitu kelompok industri yang 

menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada pasar 

yang terbatas serta relatif tersebar dari segi lokasinya. 

Skala usaha ini sangat kecil sedangkan target 

pemasarannya sangat terbatas sehingga alat 

transportasinya juga sangat sederhana seperti sepeda dan 

gerobak.  

2. Industri sentra, yaitu kelompok jenis industri yang dari 

segi satuan usahanya mempunyai skala kecil tetapi 

membentuk suatu pengelompokkan kawasan industri 

yang terdiri dari kumpulan unit-unit yang menghasilkan 

barang sejenis dari segi pemasarannya. Kategori jenis 

industri sentra ini umumnya menjangkau pasar yang lebih 

luas dari jenis lokal.  

                                                             
 65 Irzan Azhari Saleh, Industri Sebuah Tinjauan dan Perbandingan, Bina 

Aksara : Jakarta, 1981, hal. 51   



 

 

30 

30 

3. Industri mandiri, yaitu kelompok jenis industri kecil yang 

masih tergolong usaha kecil namun dalam pengelolaan 

produknya mampu mengadaptasi teknologi canggih dan 

target pemasaran yang lebih luas. 

3. Manfaat Industri Kecil 

 Industri kecil juga memberi manfaat sosial yang sangat berarti 

bagi perekonomian yaitu:  

a. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik itu sandang, 

pangan, dan papan.  

b. Terciptanya lapangan pekerjaan baru, semakin banyak jumlah 

industri yang dibangun maka banyak pula tenaga kerja yang 

diserap terutama pada industri padat karya.  

c. Dapat meningkatkan pendapatan perkapita.  

d. Dapat ikut serta mendukung pembangunan nasional dibidang 

ekonomi terutama sektor industri
66

. 

4. Manajemen Industri Kecil dan Menengah 

 Manajaemen adalah seni dan ilmu perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber 

daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan
67

. Sedangkan 

dalam industri kecil manajemen pengelolaan sangatlah dibutuhkan 

untuk kelancaran proses industri. Manajemen pngelolaan meliputi: 

 

a. Permodalan  

  Setiap kegiatan usaha baik profit atau non profit 

senantiasa membutuhkan dana untuk modal yang digunakan 

untuk membelanjai dan menjalankan usahanya. Pada 

dasarnya, dana atau atau modal yang dimiliki suatu industri 

digunakan untuk membiayai operasional kegiatan misalnya 

untuk membeli bahan dasar, bahan pembantu, membayar gaji 

para karyawan dan lain sebagainya. Dengan harapan melalui 

                                                             
 66 Ibid, Irzan Azhari Saleh,  hal. 5. 
 67 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta : Gajah Mada 
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penjualan, perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana 

yang telah dikeluarkan. Adapun modal dapat dibagi menjadi 2 

yaitu
68

 : 

 

1). Menurut waktu pengeluaran modal  

a. Modal investasi adalah modal yang digunakan 

dalam jangka panjang, namun dapat dipakai 

secara berulang kali. Biasanya dilakukan pada 

awal pendirian usaha tersebut. Seperti modal 

berupa tanah, bangunan, mesin, ataupun 

peralatan.  

b. Modal kerja adalah modal yang akan digunakan 

untuk melakukan pendanaan terhadap biaya 

operasional dari usaha yang dijalankan. Modal 

kerja ini akan digunakan dalam jangka waktu 

yang lebih pendek.  

2). Menurut Sumber Dana 

a. Modal sendiri, modal didapatkan dari pendanaan 

yang diperoleh dari diri sendiri. Misalnya pihak 

pelaku usaha mendapatkan modal dari harta 

kekayaan sendiri.  

b. Modal dari luar, modal dari luar ini diperoleh dari 

pihak luar dan bukan dari diri sendiri atau si 

pemilik usaha. Biasanya modal tersebut didapat 

dari bank, kerabat dekat, atau rekan bisnis.  

 

b. Produksi 

 

 Produksi ialah suatu kegiatan mengenai pembuatan 

produk baik berupa fisik maupun berwujud jasa. Pengertian 

tersebut menjelaskan bahwa produksi adalah proses yang 

berkenaan dengan pengubahan bahan baku atau bahan dasar 

menjadi barang atau jasa. Produksi merupakan suatu kegiatan 

mengenai pembuatan produk baik berupa fisik maupun 

                                                             
 68 John Soeprihanto, Manajemen Modal Kerja, Yogyakarta : BPFE 

Yogyakarta, 1997, hal. 9.   



 

 

32 

32 

berwujud jasa. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa 

produksi adalah proses yang berkenaan dengan pengubahan 

bahan baku atau bahan dasar menjadi barang atau jasa
69

. 

 

c. Pemasaran 

  Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan 

bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan 

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang 

yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para 

konsumen saat ini maupun konsumen potensial
70

. Didalam 

pemasaran ada beberapa tahap yang harus diperhatikan 

diantaranya:  

1). Memilih Tujuan Menetapkan Harga 

  Pertama-tama industri tersebut memutuskan 

dimana ingin memposisikan tawaran pasarnya. 

Semakin jelas tujuan suatu industri maka akan 

semakin mudah untuk menetapkan harga. 

 

2). Menentukan Permintaan 

  Setiap harga akan menghasilkan tingkat 

permintaan yang berbeda dan hal ini mempunyai 

pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasaran 

suatu industri. 

 

3). Memperkirakan Biaya 

  Permintaan menentukan batas harga tertinggi 

yang dapat dikenakan suatu industri untuk produknya. 

Biaya menentukan batas terendahnya. Industri 

tersebut ingin menetapkan harga yang menutupi biaya 

produksi, distribusi, dan penjualan produk, termasuk 

laba yang lumayan untuk upaya dan resikonya
71

. 
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5. Kriteria Industri Kecil 

 Kriteria industri kecil menurut UU RI No. 9 tahun 1995 

tentang Usaha Kecil pasal 5 ayat 1 yaitu sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau, 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp.1.000.000.000  

c. Milik warga Negara Indonesia  

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Menengah atau Usaha besar  

e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak 

berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, 

termasuk koperasi.  

 Kriteria sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 9 tahun 

1995 tentang Usaha Kecil pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, nilai 

nominalnya dapat diubah sesuai dengan perekonomian, yang diatur 

oleh peraturan pemerintah. 

6. Ciri-ciri Industri Kecil 

 Ciri-ciri industri kecil menurut para ahli sama dengan sektor 

informal adalah sebagai berikut:  

a. Pendidikan formal yang rendah  

b. Modal usaha sedikit  

c. Upah rendah  

d. Kegiatan dalam skala kecil  

 Dengan melihat ciri-ciri diatas merupakan bukti bahwa 

industri kecil memperoleh pembinaan-pembinaan demi meningkatkan 

produktivitas dan kualitas sehingga mampu bersaing dengan industri 

besar. Berikut ini uraian karakteristik tentang industri kecil yang 

sering ditemui masyarakat yaitu sebagai berikut: 



 

 

34 

34 

 

a. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri 

dan memiliki gaya manajemen sendiri (merangkap semua 

fungsi manajerial seperti marketing, finance dan administrasi). 

b. Perusahaan keluarga, dimana pengelolanya mungkin tidak 

memiliki keahlian manajerial yang handal.  

c. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, 

sumberdaya baru serta barang dan jasa-jasa baru.  

d. Resiko usaha menjadi beban pemilik.  

e. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan 

premature.  

f. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun 

tidak memiliki rencana jangka panjang.  

g. Independen dalam penentuan harga produksi atas barang atau 

jasa-jasanya.  

h. Prosedur hukumnya sederhana.  

i. Pajak relatif ringan, karena yang dikenakan pajak adalah 

pribadi/pengusaha bukan perusahaannya.  

j. Komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi. 

k. Mudah dalam proses pendiriannya.  

l. Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.  

m. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.  

n. Pemilik menerima seluruh laba.  

o. Umumnya mempunyai kecenderungan mampu untuk servis 

p. Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola 

produk, jasa atau proyek perintisan yang sama sekali baru atau 

belum pernah ada yang mencobanya sehingga sedikit pesaing.  
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q. Terbukanya peluang dengan adanya berbagai kemudahan 

dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung 

berkembangnya usaha kecil di Indonesia.  

r. Relatif tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar, 

tenaga kerja yang tidak berpendidikan tinggi, serta sarana 

produksi lainnya yang tidak terlalu mahal
72

.  

C. Digital Marketing 

 

 Menurut Afrina Yasmin
73

 menyatakan, digital marketing 

adalah salah satu jenis pemasaran yang banyak digunakan untuk 

mempromosikan produk atau layanan dan menjangkau konsumen 

menggunakan saluran digital. Pemasaran digital melampaui 

pemasaran internet termasuk saluran yang tidak memerlukan 

penggunaan Internet. Ini termasuk ponsel (baik SMS dan MMS), 

pemasaran media sosial, iklan bergambar, pemasaran mesin pencari 

dan banyak bentuk media digital lainnya.  

 Selain itu Hermawan
74

 berpendapat bahwa digital marketing 

merupakan pemasaran yang menggunakan platform yang ada di 

internet dalam melakukan kegiatan menjangkau para target konsumen, 

selain itu digital marketing bisa juga disebut web marketing, online 

marketing, e-mail marketing atau e-commerce adalah pemasaran 

produk atau jasa melalui internet.  

 Sebuah penelitian pastilah membutuhkan teori yang kuat dan 

mendasar untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal. Dalam 

penelitian ini menggunakan marketing mix theory sebagi grand theory 

penelitian Teori ini dibutuhkan untuk mempelajari kegiatan promosi. 

marketing mix theory atau bisa disebut teori bauran pemasaran 

merupakan teori yang diperkenalkan oleh Ryan pada tahun 2009. Ini 

menunjukkan bahwa digital marketing adalah kegiatan promosi dari 
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Digital Marketing in the Challenging Age: An Empirical Study. International Journal 

of Management Science And Business Administration Vol 1. No 5. April 2015., doi 

10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.15.1006, hal. 69-80. 
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suatu perusahaan dalam bentuk komunikasi antara perusahaan dengan 

konsumen dan bertujuan mempengaruhi, membujuk agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk perusahaan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan media digital dan internet guna 

mendapatkan keuntungan. 

 Teori ini digunakan sebagai landasan teori pada penelitian ini 

dikarenakan adanya penggunaan digital marketing dalam memasarkan 

suatu produk telah banyak diyakini memiliki peran penting. Sebab, 

penggunaan digital marketing memberikan kemudahan dalam 

kegiatan pengenalan produk. 

 Melalui media digital, konsumen dapat mengakses informasi 

kapanpun dan dimanapun mereka inginkan. Dengan hadirnya media 

digital, konsumen tidak hanya mengandalkan apa yang dikatakan 

perusahaan tentang merek mereka tetapi juga mereka dapat mengikuti 

apa yang dikatakan media, teman, asosiasi, teman sebaya, dll, juga 

Pemasaran digital adalah istilah luas yang mengacu pada berbagai 

teknik promosi yang digunakan untuk menjangkau pelanggan melalui 

teknologi digital. 

 Internet memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi 

para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam kenyamanan, 

akses 24 jam sehari, efisiensi, alternatif ruang maupun pilihan yang 

relatif,tak terbatas, personalisasi, sumber informasi potensial, dan lain-

lain
75

.  

 Sejak awal tahun 2000, teknologi informasi telah memasuki 

pasar utama dan dikembangkan lebih jauh menjadi apa yang disebut 

sebagai new wave technology. New wave technology adalah teknologi 

yang memungkinkan konektivitas dan interaktivitas antar individu dan 

kelompok
76

. New wave meliputi tiga kekuatan utama: komputer dan 

telepon genggam yang murah, internet yang murah, dan open source. 

Dalam era new wave, ekonomi yang dipertimbangkan tidak hanya 

pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, dan inflasi saja melainkan 

juga faktor ekonomi digital. Keberadaan ekonomi digital ditandai 

dengan semakin maraknya bisnis atau transaksi perdagangan yang 
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memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi dan 

kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu. 

 Dalam konteks bisnis, internet membawa dampak 

transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam bisnis, 

berupa digital marketing77
. Jika dulu dikenal model interaksi bisnis 

tradisional yang bersifat face to face, maka kini model interaksi itu 

telah berkembang ke arah interaksi modern berbasis elektronik atau e-

commerce yang faceless, yakni Business to Business (B2B), Business 

to Customer (B2C), dan Customer to Customer (C2C) dengan target 

akhir melayani segment of one78.  

 Dalam dunia pemasaran saat ini sedang terkenal dengan era 

digital marketing, di mana pemasar kini tidak lagi terbatas dengan 

bentuk-bentuk iklan dengan menggunakan media konvensional, 

seperti media cetak dan elektronik, tetapi telah dapat memanfaatkan 

media digital. Melalui saluran digital ini, pemasar menawarkan 

kesempatan untuk mengefisiensikan pengeluaran untuk dapat menjalin 

hubungan dengan konsumen dan meningkatkan loyalitas konsumen
79

. 

 Digital marketing menggunakan internet dan teknologi 

informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing 

tradisional
80

. Pendapat Coviello dan Marcolin menyatakan bahwa 

digital marketing adalah penggunaan internet dan penggunaan 

teknologi interaktif lain untuk membuat dan menghubungkan dialog 

antara perusahaan dan konsumen yang telah teridentifikasi
81

. Pendapat 

ini mengaitkan bahwa digital marketing melalui e-commerce dapat 

membantu perusahaan untuk meningkatkan performansi marketing 

dan keuntungan. Saluran digital menawarkan kesempatan untuk 

efisiensi pengeluaran untuk dapat menjalin hubungan dengan 

konsumen dan meningkatkan loyalitas konsumen.  

                                                             
77 Chandra, Gregorius. (2001). Pemasaran Global edisi 1. Yogyakarta: 

penerbit Andi. 
78 Arnott, David C. dan Susan Bridgewater. (2002). Journal “Internet, 
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Marketing Vol. 69 (January 2005), hal. 63–79. 
80 Urban, Glen. L. (2004). Digital Marketing Strategy: text and cases. 

Pearson Education. 
81 Coviello, N., Milley, R., Marcolin, B. (2001). Understanding IT-enabled 

interactivity in contemporary marketing. Journal of Interactive Marketing. 
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1. Pengaruh Digital Marketing 

 Menurut Jagdish & Sharma
82

 mengatakan, e-marketing 

menciptakan perubahan perilaku yang mendasar dalam bisnis dan 

konsumen serupa dengan yang terkait dengan pengenalan mobil dan 

telepon yang mengurangi kebutuhan untuk pendekatan channel. e-

marketing menggunakan internet sebagai platform yang 

memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan kebutuhan 

pelanggan, mengurangi biaya transaksi, dan memungkinkan 

pelanggan untuk berpindah kapan dan dimana saja tanpa 

menghawatirkan tempat dan waktu. Bedasarkan pendapat Mohammed 

et.al
83

, pengaruh internet marketing terhadap strategi pemasaran 

perusahaan ada 5 cara yakni:  

1. Peningkatan Segmentasi 

Dengan adanya internet segmentasi pasar semakin luas, 

karena jangkauan pemasaran semakin luas. Internet tidak 

membatasi luasnya jangkauan pemasaran karena seluruh 

konsumen di seluruh dunia dapat mengaksesnya dengan 

mudah. 

2. Mengembangkan strategi lebih cepat dalam cycle time.  

3. Dengan adanya alur perputaran waktu yang lebih cepat dan 

mudah maka strategi pemasaran dapat dengan lebih cepat pula 

dikembangkan.  

4. Peningkatan pertanggung jawaban dari usaha pemasaran 

Informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah dapat 

meningkatkan strategi perusahaan untuk dapat lebih 

meningkat. Sehingga pemasaran dapat dilakukan dengan lebih 

transparan.  

5. Peningkatan integrasi strategi pemasaran dengan strategi 

operasional bisnis. Adanya integrasi antara strategi pemasaran 

perusahaan dan strategi pemasaran melalui internet akan 

meningkatkan strategi bisnis dan strategi operasional.  

                                                             
82 Jagdish N. Sheth, Arun Sharma, International e‐marketing: opportunities 

and issues, International Marketing Review, 22 (2005), no. 6, hal. 611-622. 

https://doi.org/10.1108/02651330510630249  
83 Mohammed, Rafi A; et al. (2003). Internet marketing : Building 

Advantage in a Networked Economy, second edition. Prentice Hall. New York. 
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2. Bentuk Digital Marketing 

 Mengutip Chaffey dan Smith
84

, mengidentifikasi bahwa 

terdapat lima jenis utama dari bentuk digital marketing, yaitu: 

1. Situs e-commerce transaksional. Perusahaan manufaktur, e-

retailer, layanan travel atau finansial membuat produk yang 

ditawarkan tersedia secara online. Kontribusi utamanya 

adalah melalui penjualan produk. Situs juga bisa mendukung 

bisnis dengan memberikan informasi kepada konsumen yang 

lebih memilih untuk membeli produk secara offline.  

2. Situs pembangun hubungan berorientasi layanan atau lead-

generation web site. Memberikan informasi untuk 

merangsang pembelian dan membangun hubungan. Produk 

biasa tidak tersedia secara online. Informasi diberikan melalui 

website, beserta e-mail marketing, untuk menginformasikan 

keputusan pembelian. Kontribusi utamanya adalah dengan 

mendorong penjualan secara offline dan menghasilkan 

pertanyaan atau keinginan spesifik (biasa disebut lead, dalam 

kasus digital marketing) dari konsumen potensial. Situs 

semacam ini juga bisa memberi nilai tambah terhadap 

konsumen yang sudah ada dengan memberikan informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan mereka.  

3. Situs brand-building. Memberikan suatu pengalaman untuk 

mendukung brand. Produk biasanya tidak tersedia secara 

online, namun situs biasa digunakan menjual pernak-

pernik/merchandise. Fokus utamanya adalah untuk 

mendukung suatu brand dengan memberikan pelayanan online 

dari brand tersebut melalui content marketing yang 

terintegrasi dengan media sosial. Biasa digunakan untuk 

produk bernilai rendah, bervolume tinggi, dan bergerak 

dengan cepat. 

4. Portal atau situs media. Tujuan utama dari penerbit pihak 

ketiga ini adalah memberikan informasi dan konten. Penerbit 

online memiliki berbagai pilihan untuk menghasilkan 

pendapatan melalui iklan, pemasaran berafiliasi, dan menjual 
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akses terhadap suatu konten melalui sistem langganan atau 

pay-per-view. 

5. Jejaring sosial atau situs komunitas. Situs yang 

memungkinkan interaksi komunitas antara konsumen yang 

berbeda. Interaksi biasanya berbentuk komentar, balasan, 

pesan, penilaian atas konten dan menandai konten dalam 

kategori tertentu. Contoh yang populer termasuk Facebook 

dan LinkedIn, tapi masih banyak komunitas penting lain yang 

mungkin harus diperhatikan dalam pasar.Selain situs jejaring 

sosial, interaksi sosial bisa diintegrasikan ke dalam tipe situs 

lain melalui plug-in atau application programming interfaces 

(API). 

3. Dimensi Digital Marketing 

 Adapun dimensi dari digital marketing dari sisi promosi 

sebagai bagian dari bauran pemasaran (4Ps)
85

, yaitu : 

1. Website 

Website adalah penghubung dengan dunia digital secara 

keseluruhan dan mungkin bagian yang paling penting dalam 

keseluruhan strategi digital marketing, dimana kegiatan online 

akan terarah langsung ke calon konsumen. 

2. Optimasi Mesin Pencari (search engine optimation)  

Salah satu bagian penting dari website adalah SEO (search 

engine optimation), atau proses pengaturan konten dari 

website agar mudah ditemukan oleh pengguna internet yang 

sedang mencari konten yang relevan dengan yang ada di 

website, dan juga menyajikan konten agar dapat dengan 

mudah ditemukan oleh mesin-mesin pencari. 

3. Hubungan Masyarakat Online (Online PR) 

Menggunakan saluran komunikasi online seperti press 

release, sindikasi artikel (RSS), dan blog untuk menciptakan 

persepsi positif atas merek dan/atau untuk menempatkan 

organisasi/perusahaan sebagai pihak yang berwenang di 

bidang tertentu. 
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4. Pemasaran Afiliasi Dan Kemitraan Strategis (affiliate 

marketing and strategic partnership)  

  Kegiatan bermitra dengan organisasi/perusahaan lain 

dan website-website untuk mencapai keuntungan bersama dari 

sebuah kerjasama untuk mempromosikan produk atau layanan 

5. Kemitraan Usaha 

Pengertian kemitraan menurut undang-undang nomor 9 tahun 

1995 dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha 

menengah atau dengan usaha besar desertai pembinaan dan 

pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 

memperkuat, dan saling menguntungkan, ini merupakan suatu 

landasan pengembangan usaha
86

. Kemitraan juga bisa 

didefinisikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh 

dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 

meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling 

membutuhkan dan saling membesarkan
87

. 

6. E-mail Marketing 

Surat elektronik (e-mail) masih menjadi alat yang penting 

untuk kegiatan digital marketing, yang dikirimkan dengan 

tujuan untuk menjaga hubungan antara konsumen yang sudah 

ada maupun calon konsumen yang bersedia menerima 

informasi lewat e-mail.  

7. Manajemen Hubungan Konsumen (Customer Relationship 

Management)    Menjaga konsumen yang 

sudah ada dan membangun kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan mereka adalah salah satu elemen 

penting dari kegiatan digital marketing.  

 

8. Promosi 

                                                             
86 I.G Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, Cetakan Pertama, KBI, Jakarta, 

2000, hal. 58. 

87 Tutut Adi Kusumadewi, Imam Hanafi , Wima Yudo Prasetyo,” 
Kemitraan BUMN Dengan UMKM Sebagai Bentuk Corporate Social 

Responsbility (Csr)”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, No. 5, hal. 955 
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  Dari pendapat para ahli, promosi mempunyai 

pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat 

diketahui dari beberapa defenisi sebagai berikut. Menurut 

Nickels dalam Swastha & Irawan
88

, promosi adalah arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

  Menurut Kotler
89

, promosi mencakup semua alat 

bauran pemasaran (marketing mix) yang peran utamanya 

mengacu pada kegiatan berkomunikasi kebaikan produk dan 

membujuk pelanggan sasaran. 

  Promosi dapat diartikan sebagai suatu upaya atau alat 

komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk dari suatu 

perusahaan tertentu agar dapat dikenal publik dan menarik 

minat pembeli sehingga meningkatkan penjualan perusahaan. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Dalam Digital Marketing 

 Keuntungan dalam digital marketing yang dapat dinikmati 

oleh perusahaan
90

, sebagai berikut: 

1. Biaya rendah. Biaya iklan yang identik dengan dana besar 

dalam model legacy marketing bisa dikurangi, tanpa 

mengurangi hasilnya, mampu membuat perusahaan low-

budget, high impact marketing. 

2. Lebih beda. Dengan komunikasi yang semakin horizontal, 

posisi seorang individu jadi lebih kuat, terutama dengan 

adanya social media yang memungkinkan tiap orang 

untuk bersuara.  

3. Interaksi intensif. Penggunaan digital marketing 

memungkinkan konsumen berinteraksi secara intensif, 

membentuk komunitas, mengekspresikan aspirasinya, 

memuji, berkeluh-kesah bahkan menghujat produk yang 

                                                             
 88 Basu Swasta, Dharmesta dan Irawan, (2008).  Manajemen Pemasaran 

Modern, Liberty, Yogyakarta, hal. 349. 

 89 Kotler dan Keller. (2016). Manajemen Pemasaran edisi ke enam belas 

jilid 1 dan 2 dialih bahasakan oleh Bob Sabran, Jakarta: Erlangga 
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ia gunakan, melalui media ini dapat menaikkan 

konsumen, membangun komunitas pelanggan, 

menciptakan loyalitas, mengembangkan interaksi, dan 

dialog dengan konsumen, serta melakukan riset untuk 

mengetahui perilaku konsumen, atau mengembangkan 

produk baru dengan pendekatan horizontal.  

4. Mempertahankan pelanggan. Masalah terpenting dalam 

pemanfaatan media online ini adalah bagaimana 

mendapatkan trafik sebanyak mungkin dan bagaimana 

berada di proses terbaik di search engine marketing.  

5. Customer partnership. Sebagaimana dijelaskan dimuka, 

dalam jejaring sosial, para pengguna menciptakan 

komunitas atas dasar semangat yang sama atau 

kepentingan yang sama dari semua lapisan masyarakat 

dimana saja di seluruh belahan dunia ini untuk 

berinteraksi satu sama lain.  

6. Pengukuran statistik. Inisiasi marketing online 

megharuskan pengguna untuk meng-klik iklan, 

mengunjungi sebuah website, dan untuk melakukan 

tindakan yang ditargetkan.  

  

 Menurut Hasan
91

 juga mengatakan, kekurangan yang terdapat 

pada digital marketing adalah sebagai berikut : 

1. Ketidakmampuan pembeli dalam menyentuh dan mencoba 

barang sebelum melakukan pembelian online dapat 

mengurangi kepercayaan terhadap produk, membatasi niat 

pembeli 

2. Keamanan privasi, masalah informasi sangat penting, baik 

bagi perusahaan maupun konsumen yang berpartisipasi dalam 

bisnis online. 

3. Kepastian, e-commerce harus memberi perhatian penuh pada 

apakah konsumen sudah menerima apa yang mereka beli atau 

belum. 
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5. E-Commerce 

Electronic Commerce (perniagaan elektronik) merupakan 

bagian dari electronic business (bisnis yang dilakukan dengan 

menggunakan electronic tranmission). Definisi global tentang E-

Commerce adalah semua bentuk transaksi perdagangan barang atau 

jasa yang dilakukan secara elektronik
92

.  

D. Literasi Ekonomi Syariah 

1. Konsep Dasar Literasi Ekonomi  

 Literasi ekonomi atau melek ekonomi adalah pemahaman dan 

pengetahuan dasar teori ekonomi, konsep dan aplikasi. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pasar ekonomi global, 

masyarakat sebagai konsumen membutuhkan pengetahuan dasar 

mengenai ilmu ekonomi dalam mengalokasikan pendapatannya untuk 

pengambilan keputusan dalam memanfaatkan sumber daya yang 

terbatas guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Oleh karena 

itu, literasi ekonomi atau melek ekonomi sangat diperlukan. 

 Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang ekonomi 

akan lebih memahami kebijakan pemerintah daripada masyarakat 

yang tidak memiliki pemahaman mengenai literasi ekonomi. Yang 

paling penting, kita sebagai konsumen harus memiliki pengetahuan 

dan pemahaman mengenai literasi ekonomi dalam menggunakan 

sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak 

terbatas. Dengan adanya literasi ekonomi konsumen dapat 

menentukan berbagai alternatif pilihan dalam memanfaatkan sumber 

daya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Farah Yasmin et,all bahwa
93

: 
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 Economic literacy is the understanding and knowledge of 

basic economic theories, concepts and their application. In today‟s 

global and market-based economy simple literary is not enough. 

The current era of technological advancement requires 

economically literate persons who are capable of producing big 

revenues by taking the right decisions at the right point of time. It 

is not true that economic literacy is simply for a business purpose. 

It has equal significance for democracy. People who have 

knowledge about economics can understand the government‟s 

policies better than those who don‟t possess this understanding 

(Lipset, 1959). Most importantly, we all are consumers thus we 

must be economically literate to save our limited resources. 

Therefore, economic literacy is supposed by many to be an 

essential part of the country‟s future development programmed. 

The need of economics literacy is vital, particularly when all 

citizens make choices as income earners, voters and consumers. 

This means that economics learning cannot be limited to a special 

group of students, such as labour or for those who will be future 

leaders in government; the college bound economics students and 

business (Hashim and Kayode, 2013). Economics literacy is very 

important in all nations to prepare students for the changing world 

financial system. Underdeveloped countries are facing many 

difficulties to improve economic performance and living standards. 

Students will need more economic understanding to participate 

actively in the changing global economy (Walstad and Allgood, 

1999). 
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Literasi ekonomi sangat penting dipelajari semua negara untuk 

mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi sistem keuangan yang 

selalu berubah. Masyarakat akan membutuhkan pemahaman yang 

lebih ekonomis untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi global 

yang cenderung berubah. 

 Menurut Pandey & Bhattacharya
94

, melek ekonomi adalah 

kemampuan untuk menggunakan konsep ekonomi untuk membuat 

keputusan tentang penghasilan, tabungan, pengeluaran dan 

mengalokasikan uang. Hal ini diperjelas oleh pendapat dari 

Organization for Economic Literacy (OEL) yang menegaskan bahwa 

melek ekonomi tidak hanya meliputi pemahaman konsep dasar 

ekonomi dan fakta ekonomi, tetapi juga tentang kemampuan berpikir 

kritis yang mendukung cara berpikir ekonomi yang benar. Dengan 

kata lain, melek ekonomi melibatkan pengetahuan dan penerapan 

teori-teori ekonomi yang mendasar dalam mengambil keputusan 

tentang sumber daya yang terbatas. Sedangkan menurut Jappelli
95

 

pada prinsipnya literasi ekonomi merupakan alat untuk mencapai 

tujuan, hanya saja pada kenyataannya tidak semua orang memiliki 

literasi ekonomi yang tinggi sehingga mengkerucutkan peluang 

mencapai kesejahteraan. Salah satu indikatornya adalah menjadi orang 

yang cerdas dalam mengelola sumber daya ekonominya guna 

mencapai kesejahteraan
96

. 

 Hung et.all mencoba mendefinisikan literasi ekonomi sebagai 

pengetahuan tentang konsep-konsep ekonomi dan keuangan dasar, 

serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan (knowledge) dan 

keterampilan (skill) keuangan lainnya dalam mengelola sumber daya 

keuangan yang efektif untuk kesejahteraan financial
97

. 

 OECD mendefinisikan literasi ekonomi sebagai kombinasi 

kesadaran (awareness), kemampuan (skill), sikap (attitude)  dan 

perilaku (behaviour) yang diperlukan untuk membuat keputusan 

                                                             
94 Pandey, Chanchala & Bhattacharya. 2012. Economic Literacy of Senior 
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Educational Research. Vol.24 No.1. 
95 Jappelli, Tullio (2010), Op.cit. 
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ekonomi yang sehat dan akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan 

individu
98

. 

 Selanjutnya, OECD juga mendefinisikan literasi 

keuangan/ekonomi sebagai, “Pengetahuan dan pemahaman atas 

konsep dan resiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi serta 

keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang 

dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang 

efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan 

masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi”
99

. 

 INFE mengungkapkan, literasi keuangan/ekonomi adalah 

“kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku 

yang diperlukan untuk membuat keputusan financial untuk mencapai 

tujuan akhir  yaitu mencapai kesejahteraan finansial individu”
100

. 

literasi keuangan/ekonomi adalah kemampuan (kecakapan) seseorang 

dalam membuat keputusan yang efektif berhubungan dengan 

keuangannya
101

. 

 Kharchenko beranggapan bahwa literasi keuangan maupun 

ekonomi dapat diringkas sebagai keterampilan numerik yang 

diperlukan dan pemahaman konsep ekonomi dasar yang dibutuhkan 

untuk tabungan dan pengambilan keputusan dalam pinjaman
102

. 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa literasi 

ekonomi adalah pengetahuan tentang konsep-konsep ekonomi dan 

keuangan dasar, produk-produk keuangan, institusi keuangan, perilaku 

keuangan seperti perencanaan dalam pengeluaran, pengambilan 

keputusan serta kemampuan (kecakapan) seseorang untuk 

menggunakan pengetahuan, keterampilan keuangan, keterampilan 

numerik, sikap dan perilaku, kombinasi kesadaran yang diperlukan 

                                                             
98 OECD INFE. (2011). Measuring Financial Literacy : Core Questionnaire 

in Measuring Financial Literacy : Questionnaire and Guidance Notes for Conducting 
an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy. Paris : OECD. 

99 OECD : Organization for Economic Co-operation and Development 
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101 Welly, Kardinal and Ratna Juwita, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan 
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2012, hal. 1-16. 
102 Olga Kharchenko, “Financial Literacy In Ukraine : Determinants And 
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utnuk membaca, menganalisa, mengelola sumber daya dan memahami 

manfaat tabungan dan pinjaman, inflasi,tingkat suku bunga 

pengembalian, tingkat pengembalian bunga majemuk, sarana 

investasi, manajemen risiko, bunga dibayarkan pada pinjaman, 

perhitungan bunga ditambah pokok, bunga majemuk, risiko, inflasi, 

mengkomunikasikan kondisi keuangan secara efektif, membuat 

keputusan keungan yang sehat, efektif serta memahami kontrak yang 

ditandatangai, berpartisipasi dalam bidang ekonomi, untuk mencapai 

kesejahteraan keuangan dan masyarakat. 

2. Konsep Dasar Literasi Ekonomi Syari’ah 

 Literasi ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk memahami keuangan/ekonomi berdasarkan 

kepatuhan syari‟ah. Ini harus menjadi masalah yang memprihatinkan 

bagi umat Muslim. Umat Musim harus berusaha memahami keuangan 

Islam karena itu adalah kewajiban agama. Menggunakan sistem 

keuangan konvenional tentu merupakan dosa bagi umat Islam. 

 Pada Negara-negara berpenghasilan tinggi, literasi 

keuangan/ekonomi berkolerasi dengan perencanaan pensiun dan 

perilaku investasi yang lebih canggih. Selain itu. literasi ekonomi  

terbukti menaikkan hasil hutang dan hipotek serta ekspektasi inflasi. 

di Negara-negara berpenghasilan rendah, literasi keuangan/ekonomi 

berkolerasi dengan memiliki rekening bank dan terbukti menaikkan 

pengambilan asuransi. Sebagai tambahan, melek bisnis di Negara 

berkembang rendah. Misalnya di Zambia, sebagian besar usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) tidak dapat mengakses keuangan 

karena catatan bisnis yang tidak memadai. Literasi ekonomi 

membantu individu terhindar dari masalah keuangan terutama yang 

terjadi akibat kesalahan pengelolaan keuangan
103

.  

 Saat ini sistem keuangan maupun ekonomi syari‟ah sudah 

berkembang diseluruh dunia dan dapat digunakan sebagai alternatif 

sistem di antara beberapa alternatif yang ditawarkan. Sejak 

berkembang pertama kalinya, sistem syariah ini dapat digunakan 

                                                             
103 Xu, L., & Zia, B. (2012). Financial Literacy around the world. World 

Bank Policy Research Paper, No. 6107. http://www.findevgateway. 
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untuk memenuhi kebutuhan Muslim, yang sekarang ini telah diterima 

secara universal
104

. 

 Dalam penelitian Nyamute mempelajari pengaruh literasi 

keuangan terhadap praktik manajemen keuangan pibadi dengan unit 

analisis karyawan lembaga keuangan dan bank..hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara praktik 

manajemen keuangan pribadi responden yang memiliki literasi 

keuangan  dengan mereka yang tidak. Responden yang memiliki 

literasi keuangan/ekonomi memiliki aplikasi dan apresiasi yang lebih 

baik dalam praktik manajemen keuangan pribadi yang menyimpulkan 

bahwa literasi keuangan menaikkan praktik manajemen keuangan 

pribadi. Banyak penelitian telah menemukan pentingnya melek 

financial untuk kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi
105

. 

 Atkinson dan messy dari OECD menyatakan bahwa krisis 

ekonomi baru-baru ini mendorong kearah pengakuan bahwa 

kurangnya literasi keuangan maupun ekonomi diantara individu 

menyebabkan efek negatif yang luar biasa pada ekonomi
106

. 

 Prinsip syariah merupakan prinsip yang dilakukan 

berlandaskan Al-Qur‟an dan Hadits. Prinsip syariah harus digunakan 

dalam kegiatan dan transaksi ekonomi syariah. Sistem keuangan dan 

ekonomi syariah didasarkan pada dua prinsip yaitu prinsip syar‟i dan 

prinsip tabi‟i
107

. Adapun prinsip-prinsip syari‟ah dalam sistem 

ekonomi maupun keuangan yaitu: 

1. Kebebasan bertransaksi, adanya prinsip suka sama suka dan 

tidak ada pihak yang di dzalimi dan didasari pada akad yang 

sah; 

                                                             
104 Irma Setyawati, Sugeng Suroso. Sharia Financial Literacy And Effect On 
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Islamic Economics Research Centre, 2005), hal. 10-15. 
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2. Bebas dari unsur maghrib (maysir, gharar dan riba);  

3. Bebas dari usaha mengendalikan, merekayasa dan 

memanipuasi harga; 

4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, 

memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam 

bertransaksi; 

5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus memberikan pilihan atau 

hak agar kepentingan pihak ketiga tidak merasa diganggu; 

6. Transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling 

menguntungkan dan solidaritas; 

7. Setiap transaksi dilaksanakan untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia; 

8. Adanya anjuran untuk mengimplementasikan zakat. 

 Sedangkan prinsip tabi‟i adalah prinsip yang dilaksanakan 

melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan 

bisnis. Adanya sistem keuangan syariah diformulasikan dengan 

melakukan kombinasi antara prinsip yang diambil dari Al-Qur‟an dan 

Hadits serta prinsip tabi‟i yang merupakan hasil interpretasi akal 

manusia dalam menghadapi masalah-masalah manajemen
108

. 

3. Literasi Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Pendidikan 

Islam 

 Memahami makna literasi ekonomi syari‟ah, sangat erat 

kaitannya dengan filsafat pendidikan islam. Hubungannya adalah 

bahwa literasi ekonomi memasuki area pemikiran yang mendasar, 

sistematis, logis dan menyeluruh terhadap konteks pendidikan yang 

sesuai dengan prinsip keuangan syaria‟ah. Makna yang harus 

dipahami, pendidikan islam dibutuhkan dalam literasi ekonomi 

syar‟ah. Karena pada hakikatnya, pemikiran filosofis pendidikan 

Islam merupakan usaha menggerakkan semua potensi psikologis 

manusia, seperti pemikiran, kecerdasan, kemauan, perasaan serta 

pengematan panca indera tentang gejala kehidupan terutama manusia 

dan lingkungan ekonominya
109

. Hal ini sesuai dengan pengertian 

literasi ekonomi syari‟ah sendiri. Dimana keterampilan dan keyakinan 

                                                             
108 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, hal. 20. 
109 Muzayyin Arifin, 2012, Filsafat Pendidikan Islam, Edisi Revisi, Bumi 

Aksara; Jakarta. hal. 3. 
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terhadap sang pencipta menjadi dasar dalam sikap dan perilaku 

seorang muslim dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan untuk kesejahteraannya. 

 Oleh karenanya, dasar-dasar filsafat pendidikan Islam dapat 

digunakan dalam memahami bagaimana literasi ekonomi syari‟ah 

yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana tujuan 

pendidikan Islam yaitu menanamkan, mempertahankan dan 

mengembangkan kelangsungan fungsi nilai-nilai Islami yang 

bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits dimana tuntutan kemajuan 

teknologi dan modernisasi masyarakat terus meningkat dan 

berkembang. Oleh sebab itu, literasi dan kemajuan teknologi 

berdasarkan filsafat pendidikan Islam diharapkan akan 

mengembangkan keberlangsungan ajaran Islam dan prinsip-prinsip 

syari‟ah yang benar. 

 Untuk menerapkan pemahaman tentang filsafat pendidikan 

Islam dalam literasi ekonomi syari‟ah, perlu diketahui dasar 

hukumnya sebagai berikut. Sebagaimana firman Allah SWT  :  

                                   

               (القصص سورة:ٚٚ) 

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. 

Al-Qasas:77) 

 

Sebagaimana kata Imam Syafi‟i  : 

نْ َيا فَ َعَلْيِو بِاْلِعْلِم، َوَمْن َأَراَد اْْلِخَرَة  نْ َيا َمْن َأَراَد الدُّ فَ َعَلْيِو بِاْلِعْلِم، َوَمْن َأَراَد الدُّ
 )رواه إمام الشافعي(  َواْْلِخَرِة فَ َعَلْيِو بِاْلِعْلمِ 

“Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan 

ilmu, barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah 
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dengan ilmu, barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka 

hendaklah dengan ilmu”. (H.R. Imam Syafi‟i) 

 

 Dari dasar hukum inilah, dapat dipahami bahwa upaya 

meningkatkan literasi ekonomi syari‟ah itu merupakan suatu 

keharusan bagi kita yang menginginkan kesejahteraan hidup dunia 

maupun akhirat. Sedangkan dalam metode yang di gunakan filsafat 

pendidikan Islam, dapat dipergunakan juga untuk dasar-dasar dalam 

memahami literasi ekonomi syari‟ah. Sebagaimana para ahli tasawuf 

dibawah ini : 

a. Al-ghazali mengatakan, “secara potensial, pengetahuan itu 

ada didalam jiwa manusia bagaikan di dalam tanah. Dengan 

belajar maka potensi itu akan menjadi aktual. Beliau 

menekankan asas keseimbangan antara kemampuan rasional 

dengan kekuasaan Tuhan, antara kemampuan penalaran 

dengan pengalaman rohani yang memberikan ruang 

bekerjanya akal pikiran, dan keseimbangan antara deduktif 

logis dengan pengalaman empiris manusia
110

.atas dasar 

pemikiran tersebut, diantara menekankan pada sikap dan 

perilaku dimana “Wajib membersihkan jiwa dari 

kotoran/kerendahan akhlak dari sifat-sifat yang tercela,  

karena bersihnya jiwa dan baiknya akhlak menjadi asas bagi 

kemajuan ilmu yang dituntutnya”
111

. Bagaimanapun tingginya 

tingkat literasi ekonomi syari‟ah seseorang, akan tetapi akhlak 

mulia yang bersumber dari iman kepada Allah harus menjadi 

dasar dalam hidupnya. 

b. Ibnu Khaldun menganggap bahwa, “ Ilmu pengetahuan yang 

diperoleh manusia melalui proses belajar itu berbeda-beda 

tingkatannya. Hal ini karena akal manusia bersifat terbatas 

dan bergantung pada bimbingan dan petunjuk Tuhan. Dalam 

proses belajar, akal pikiran memungkinkan seseorang untuk 

menangkap pengertian baik dari ucapan maupun lisan, serta 

mampu mengambil kesimpulan terhadap hukum dan 

                                                             
110 A.L. Tibawy, Islamic Eduction, Its Traditional and Modernization into 

the Arab National System, hal. 42-43. 
111 Aly Al-Djumlathy & Abul Futuh At-Tuwaisy, Dirasat Muqaranah fit 

Tarbiyah Al-Islamiyyah: Maktab Al-Angelo Almisrijjah, hal. 134. 
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memohon bimbingan dari Tuhan sebelum mempelajari hal-hal 

yang belum diketahui”
112

. Salah satu prinsip yang ditekankan 

adalah yang bersifat psikologis. Misalnya jangan memberikan 

ilmu pengetahuan yang melebihi kemampuan akal pikiran 

seseorang, diperlukan persiapan secara bertahap karena hal itu 

dapat membuat seseorang tersebut malas mempelajarinya. 

c. Muhammad Abduh, “Ulama cendekia Mesir menghendaki 

adanya pembaharuan dalam mempelajari sikap dan  

pandangan dikalangan umat Muslim. Menyangkut masalah 

cara memahami dan menafsirkan ajaran Islam. Perubahan 

sikap dan pandangan yang demikian harus melalui proses 

pendidikan. Pendidikan dan pengajaran dipandang sebagai 

alat yang paling efektif untuk melakukan perubahan
113

. 

 Jelas bahwa meningkatkan literasi ekonomi syari‟ah 

diperlukan filsafat pendidikan Islam sebagai pondasinya. Dimana hal 

ini berfungsi sebagai alat yang efektif untuk kemungkinan 

pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan secara psikologis, 

keterampilan dan keyakinan manusia dibutuhkan untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dalam aktivitas ekonomi. 

 Adapun aspek-aspek kemungkinan pertumbuhan dan 

perkembangan pengetahuan yang berhubungan dengan literasi itu 

pada hakikatnya terdapat dalam Al-Qur‟an yang bersifat direktif, yaitu 
114

: 

a. Untuk mengembangkan akal pikiran, Tuhan mendorong 

manusia untuk berfikir analitis dan sintesis melalui proses 

belajar. Firman Allah yang mengandung implikasi tersebut 

terdapat pada ayat : 

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت )أ َماِء َكْيَف ُرِفَعْت )َٚٔفََل يَ ْنظُُروَن ِإََل اْْلِ ( َوِإََل اْْلَِباِل ٛٔ( َوِإََل السَّ
ٌر )( َفذَكِّ ٕٓ( َوِإََل اْْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت )َٜٔكْيَف ُنِصَبْت ) َا أَْنَت ُمذَكِّ (. ْٕٔر ِإَّنَّ
  (ٕٔ-ٚٔ)سورة الغاشية: 

                                                             
112 A.L. Tibawy, loc.cit. 
113 A.L. Tibawy, ibid, hal, 69-76. 
114

 Muzayyin Arifin, loc.cit, hal. 103-107. 
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(17) Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana 

diciptakan (18) dan langit bagaimana ia ditinggikan? (19) Dan 

gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? (20) Dan bumi bagaimana 

ia dihamparkan? (21) Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya 

kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. (Q.S. Al-Ghasyiyah: 

17-21) 

 

Dalam ayat lain : 

                           

     (فّصلت سورة :ٖ٘) 

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) 

Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga 

jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup 

bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? 

(Q.S. Fussilat: 53) 

 

b. Mendorong manusia untuk mengamalkan ilmu pengetahuan 

dan mengaktualisasikan keimanan serta ketakwaan dalam 

aktivitas sehari-hari. Metode yang digunakan Allah dalam hal  

ini adalah „perintah dan larangan‟. Misalnya dalam ayat ini: 

                              

           (العنكبوت سورة :ٗ٘) 
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al 

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya 

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 

ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (Q.S. Al-Ankabut: 45) 
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Juga dalam ayat lain menyatakan : 

                                

 (ورة و س ٔ: ط ٖ ٕ) 
Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan 

bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki 

kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat 

(yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (Q.S. At-Taha: 132) 

 

c. Pemberian suasana (situasional) pada situasi dan kondisi 

tertentu seringkali digunakan dalam ayat Al-qur‟an untuk 

meyakinkan manusia bahwa Islam merupakan kebenaran yang 

hak. Misalnya Allah SWT menunjukkan bahwa memeluk 

Islam tidak dengan paksaan, melainkan atas dasar kesadaran 

dan kerelaan. 

                            

           (ورة رة س ق ب ل ٕ:  ا ٘ ٙ) 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 

barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, 

maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat 

kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 256) 

d. Cara intruksional, yaitu menitikberatkan pada kecerdasan dan 

pengetahuan. Misalnya Allah SWT mengajarkan tentang cirri-

ciri orang yang beriman dalam bersikap dan bertingkah laku 

agar manusia dapat mengetahui bagaimana seharusnya 

bersikap dan berperilaku dalam aktivitas ekonomi. 
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a). Bertakwa kepada Allah SWT 

                               

 (209)سورة العمران :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-

benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati 

melainkan dalam keadaan beragama Islam.   (Q.S. Al-Imron: 102) 

 

b). Merasa Cukup (Qona‟ah) 

Nasehat Nabi SAW kepada sahabatnya Hakim bin 

Nizam mengenai sikap selalu merasa cukup terhadap 

apa yang Allah beri. 

َلُو ِفيِو ،  يَا َحِكيُم ِإنَّ َىَذا اْلَماَل َخِضرٌَة ُحْلَوٌة ، َفَمْن َأَخَذُه ِبَسَخاَوِة نَ ْفٍس بُورِكَ 
َوَمْن َأَخَذُه بِِإْشرَاِف نَ ْفٍس َلَْ يُ َباَرْك َلُو ِفيِو َكالَِّذى َيْأُكُل َواَل َيْشَبُع ، اْلَيُد اْلُعْلَيا 

ْفَلى )رواه البخاري( ٌر ِمَن اْلَيِد السُّ  َخي ْ
“Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. 

Barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya (tidak 

tamak dan tidak mengemis), maka harta itu akan memberkahinya. 

Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka 

harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan 

namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada 

tangan yang di bawah”  (HR. Bukhari no. 1472 dan Muslim no. 

1035). 

 

c). Berbuat baik kepada sesama manusia 

                                 

                            

                     (ورة ء س ا س ن ل : ا
ٖ ٙ) 
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Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-

bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 

yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil 

dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S. An-

Nisa : 36) 

 

Abu Hurairah RA meriwayatkan dalam Hadist: 

 بَ ْيعِ  َعَلى بَ ْعُضُكمْ  يَِبعْ  َوالَ  َتَدابَ ُرْوا، َوالَ  تَ َباَغُضْوا، َوالَ  تَ َناَجُشْوا، َوالَ  ََتَاَسُدْوا، الَ 
 ََيُْذلُوُ  َوالَ  ، َيْظِلُموُ  الَ  ، الْ ُمْسِلمِ  َأُخوْ  اَلْ ُمْسِلمُ  ِإْخَوانًا، اللِ  ِعَبادَ  وَُكْونُ ْوا بَ ْعٍض،

ْقَوى ، ََيِْقرُهُ  َوالَ  ، رُ  ٰىُهَنا، اَلت َّ  ِمنَ  اْمرِئٍ  ِِبَْسبِ  َمرَّاٍت، َثََلثَ  َصْدرِهِ  ِإََل  َويُِشي ْ
رِّ   َوَماُلوُ  َدُموُ  ، َحَرامٌ  الْ ُمْسِلمِ  َعَلى اْل ُمْسِلمِ  ُكلُّ   ، مَ الْ ُمْسلِ  َأَخاهُ  ََيِْقرَ  َأنْ  الشَّ

 البخاري( )رواه َوِعْرُضوُ 
“Janganlah kalian saling mendengki, jangan saling memata-matai, 

jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah 

sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan 

hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allâh yang bersaudara. 

Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia 

tidak boleh menzhaliminya, menelantarkannya, dan menghinakannya. 

Takwa itu di sini, beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali. 

Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya 

yang Muslim. Setiap orang Muslim, haram darahnya, hartanya dan 

kehormatannya atas muslim lainnya”. (HR Muslim). 

4. Literasi Ekonomi Syari’ah dalam sistem Nilai dan Moral 

Islami 

 Filsafat pendidikan Islami merupakan salah satu konsep dasar 

untuk meningkatkan literasi ekonomi syari‟ah yang baik. Akan tetapi 

hal tersebut harus didorong juga oleh pembentukan nilai Islami yang 

melandasi moralitas (akhlak). Sistem nilai dan moral adalah suatu 

keseluruhan dan tatanan yang terdiri dari dua atau lebih komponen 

yang satu sama lain saling menaikkan atau bekerja dalam satu 
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kesatuan atau kesatuan yang bulat, yang berorientasi kepada nilai dan 

moralitas Islami. Jadi yang ditekankan pada jalannya sistem
115

. 

 Nilai merupakan pola normatif dan bersifat integratif yang 

menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu bagian atau 

kelompok tertentu yang beraspek khusus dan membedakan dari tugas 

lainnya dan mengatur berbagai proses dari implementasi komitmen 

terhadap nilai yang terpolakan
116

 . 

 Moralitas Islami menurut Sayyid Quthub, bahwa bersumber 

dari waktabi‟i manusia yang senapas dengan nilai Islami, yaitu hasrat 

batin yang menuntut pembebasan jiwa dari beban batin karena 

perbuatan dosa dan tindakan negatif yang bertentangan dengan 

perintah Allah SWT. Sehingga manusia merasa untuk berbuat baik 

terhadap diri sendiri dan orang lain
117

. 

 Dengan demikian sistem nilai yang akan dibentuk dalam 

literasi ekonomi dalam wujud keseluruhan dapat diklarifikasikan 

dalam norma syari‟ah dan akhlak. Norma ini diperlukan untuk 

menjelaskan pedoman operatif dalam proses memahami literasi 

ekonomi syari‟ah. 

 Menurut Sayyid Abul A‟la Al-Maududi, Sistem moral Islami 

memiliki cirri-ciri yang sempurna. Cirri-ciri tersebut terletak pada tiga 

hal yang disimpulkan yaitu
118

: 

a. Keridhaan Allah merupakan tujuan umat Islam. Sikap mencari 

keridhaan Allah memberikan sanksi moral untuk menjalankan 

perintah dan mejauhi larangan Allah. Manusia termotivasi 

untuk mengikuti bimbingan mora secara bersungguh-sungguh 

dan ikhlas kepada Allah. 

 

                                                             
115 R. Jean Hills, 1968, Toward a Science of Organization, Center for The 

Advantecced Study of Educational Administration, University of Oregon, Eugene, 

Oregon, hal. 18. 
116 Talcott Parson, Some Consideration on the theory of Social 

Change, Rural Sociology, 26,3, sep.1963, hal. 223 
117 Talcott Parson, Ibid. 
118 Muzayyin Arifin, loc.cit, hal. 126-130. 

https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=strict&sxsrf=ALeKk02gFNRny9G9M2VBps81mZy7xi91Ww:1602888695206&q=Talcott+Parson,+Some+Consideration+on+the+theory+of+Social+Change,+Rural+Sociology,+26,3,+sep.1963,+hal.+223&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjh5qrambrsAhVPdCsKHSjUCNoQBSgAegQIFhAq
https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=strict&sxsrf=ALeKk02gFNRny9G9M2VBps81mZy7xi91Ww:1602888695206&q=Talcott+Parson,+Some+Consideration+on+the+theory+of+Social+Change,+Rural+Sociology,+26,3,+sep.1963,+hal.+223&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjh5qrambrsAhVPdCsKHSjUCNoQBSgAegQIFhAq
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     (ورة رة س ق ب ل ٕ: ا ٚ ٕ) 

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan 

tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang 

dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan 

(di jalan allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan 

janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari 

keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, 

niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu 

sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S. Al-Baqarah: 272) 

  

Dalam ayat lain : 

                                

                 

 : د رع ل ا ورة  س (ٕ ٕ) 
Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, 

mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami 

berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta 

menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang 

mendapat tempat kesudahan (yang baik). (Q.S. Ar-Ra‟d: 22) 

 

b. Semua lingkup kehidupan manusia ditegakkan di atas moral 

Islami sehingga moralitas berkuasa penuh terhadap aktivitas 

kehidupan manusia, sedangkan hawa nafsu harus 

dikendalikan. Moralitas menjada keseimbangan dalam seluruh 

aspek kehidupan manusia. 

) ٗ  : م  ل ق ل ا ورة  س ( ٍم  ي ِظ َع ٍق  ُل ُخ ٰى  َل َع َل نََّك  ِإ  َو
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Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung. (Q.S. Al-Qalam: 4) 

 

Dalam firman lain : 

                                 

                               

                  (ورة ل س ن ا را م  (ٕٔٔ :ع

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika 

mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) 

dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari 

Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena 

mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa 

alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka 

dan melampaui batas.  (Q.S. Ali Imran: 112). 

c. Islam mengharuskan umat Muslim untuk melaksanakn sistem 

kehidupan yang sesuai dengan norma Islami. Dimana getaran 

hati nurani dapat mengalahkan perilaku jahat dan 

mengendalikan hawa nafsu
119

. 

Dan ayat lain : 

                       

                       

         (ورة ل س ن ا را م   (ٓٔٔ :ع

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu 

                                                             
119 Abul A‟la Al-Maududi, 1966, Islamic Way of Life (terjemahan), Lahore 

Dacca:Islamic Publication LTD, hal. 39-41. 
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lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali Imran : 

110) 

 

 Lusardi dan Mitchell berpendapat, ada empat indikator yang 

dapat mengukur literasi ekonomi yakni behaviour, skill, attitude dan 

knowledge
120

.  

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa literasi ekonomi syari‟ah merupakan kemampuan untuk 

menggunakan konsep dasar ekonomi dan cara berpikir secara syari‟ah 

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Literasi ekonomi dapat 

membuat seseorang menjadi cerdas dalam mengelola sumber daya 

ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dengan cara mengaplikasikan 

konsep ekonomi tersebut.  

E. Teori Organisasi 

 Teori organisasi adalah suatu konsepsi, suatu tinjauan, ajaran, 

cara pandang, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah 

organisasi sehingga diharapkan akan lebih berhasil dan mampu 

mencapai sasaran yang ditetapkan.  Dengan berpegang pada teori 

tersebut, maka akan menghadirkan pandangan untuk mengkaji isu, 

masalah maupun pertanyaan yang sama tentang organisasi
121

. 

 Menurut Louis A. Allen
122

, terdapat tujuh prinsip organisasi, 

yaitu : 

1. Forescasting : memperkirakan pekerjaan yang akan dilakukan 

manajer atas dasar sistematisasi dan kontinitas pekerjaan. 

2. Establising Objective : menemukan tujuan akhir yan akan 

dicapai dari apa yang telah direncanakan. 

3. Programming : program yang dibuat untuk serangkaian 

tindakan kegiatan berdasarkan prioritas pelaksanaan. 

                                                             
120 Lusardi, A., & Mitchell, O. (2014). The Economic Importance of 

Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, (33), hal. 

1-8. 
121 Joseph E. Champoux., & Thomson S. W., 2003, Organizational 

Behavior, Essential Tenets. 
122 Louis A. Allen, 1963, The Profesional of Management. Jakarta: J. M. A. 

Tuhuteru. 
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4. Budgeting : penyusunan anggaran untuk mengalokasikan 

sumber yang ada berdasarkan efektivitas dan efisiensi 

anggaran dasar. 

5. Developing Procedur : menemukan cara yang tepat dalam 

menyelenggaran pekerjaan dalam rangka adanya efisiensi, 

efektivitas dan keseragaman pekerjaan. 

6. Establishing  dan Interpreting Policy:   menafsirkan kebijakan 

yang akan diambil agar terjamin dalam keselarasan dan 

keseragaman kegiatan. 

 Organisasi merupakan entitas sosial yang terkoordinasi secara 

sengaja dan mempunyai batasan yang mampu dipahami serta bergerak 

berdasarkan acuan yang berjalan sepanjang waktu dalam rangka 

meraih tujuan bersama
123

. Dalam proses organisasi ada dua asek 

utama yang terdiri atas departemenalisasi dan pembagian kerja
124

. 

1. Departementalisasi erat kaitannya dengan efisiensi waktu 

dimana pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja suatu 

organisasi agar kegiatan yag sejenis dapat dikerjakan bersama. 

2. Pembagian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam 

organisasi dapat bertanggung jawab dan melaksanakan 

sekumpulan kegiatan terbatas. 

 Proses pengorganisasian melalui tiga tahap sebagaimana 

gambar berikut . 

 

 

 

        

        

       

                                                             
123 Stephen P. Robinns, 2002. Perilaku Organisasi Cet-2, Jakarta : Salemba 

Empat, hal. 283. 
124 Handoko, T. H., 2003, Pengantar Manajemen, Yogyakarta: BPEE, hal. 

167. 

Tahap 

1. 

Tahap 

2. 

Perincian pekerjaan yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan  

Pembagian dilakukan secara logik dan 

sesuai kemampuan. 

Tahap 

3. 

Mengkoordinasikan pekerjaan anggota 

menjadi kesatuan untuk mengurangi konflik 

dan ketidak efisienan dalam perusahaan. 
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 Umumnya pelaksanaan organisasi, akan terlihat sebagaimana 

dalam struktur organisasi dan tergantung pada jenis organisasi itu 

sendiri sebagaimana berikut ini : 

1. Struktur Organisasi 

Struktur ini menggambarkan sebuah kerangka kerja formal 

organisasi yang memiliki spesifikasi dan tugas-tugas 

pekerjaan yang telah dibagi, dikelompokkan dan 

dikoordinasikan
125

. 

 

2. Jenis-jenis Organisasi 

Jenis organisasi terbagi menjadi tiga menurut sifat hubungan 

didalam struktur organisasi formal, diantaranya : 

a. Organisasi Lini yang menerapkan aliran wewenang 

langsung dari top manajement kepada manajement 

bawahannya. 

b. Organisasi Lini dan Staff 

Merupakan gabungan dari organisasi lini dengan 

department staff guna memberikan saran dan masukan 

untuk department ini. 

c. Organisasi Matrik merupakan suatu desain struktural 

yang menugaskan para spesialis dari berbagai department 

fungsional untuk bekerja pada suatu proyek atau lebih 

yang di pimpin para manajer. 

 Perusahaan akan baik apabila memiliki pengorganisasian yang 

baik. Beberapa studi menjelaskan bahwa peran komponen yang 

terdapat dalam pengorganisasian dapat membentuk keberhasilan usaha 

mereka. Faktor-faktor  penting tersebut akan membangun hubungan 

antar faktor-faktor fitur organisasi perusahaan. Selain itu, usaha 

internal akan menunjukkan bahwa perusahaan yang didasarkan pada 

program yang terstruktur dengan baik dengan melibatkan manajer dari 

                                                             
125 Stephen P. Robbins, & Mary Coutler, 2010, Manajemen, diterjemahkan 

Bob Sabran & Wibi Handayani. Jakarta: Erlangga, hal. 284. 
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divisi fungsional dan program sponsor perusahaan
126

. Adapun 

komponen pengorganisasian diantaranya : 

1. Pemasaran 

Organisasi pemasaran merupakan aktivitas perusahaan dengan 

pasar dan tempat kerja pemasaran dilakukan. Terdapat empat elemen 

organisasi pemasaran yaitu kemampuan, konfigurasi (terdapat 

struktur, metrik dan insentif), budaya dan modal manusia dari 

kepemimpinan dan bakar pemasaran. Selanjutnya empat tersebut di 

implementasikan kedalam tujuh bentuk aktivitas pengorganisasian 

pemasaran
127

, sebagai berikut : 

a. Mengantisipasi perubahan pasar, 

b. Mengadaptasi strategi untuk tetap terdepan dalam persaingan, 

c. Menyelaraskan organisasi dengan strategi dan pasar, 

d. Mengaktifkan implementasi yang efektif, 

e. Memastikan akuntabilitas untuk hasil, 

f. Menarik sumber daya dan 

g. Mengelola asset. 

2. Resiko 

Sebuah kerangka kerja pengorganisasian bagaimana 

resiko diatur dalam tiga mode yang berbeda, yaitu secara 

prospektif, real time dan retrospektif. Mode-mode ini dapat 

mengarahkan organisasi untuk menormalkan resiko dengan cara-

cara tertentu dengan mengistimewakan bentuk pengetahuan 

tertentu dan mengesahkan identitas resiko tertentu atas yang 

lain
128

. 

3. Kepercayaan 

Konseptualisasi kepercayaan merupakan salah satu 

prinsip pengorganisasian yang merupakan salah satu cara yang 

ampuh untuk mengitegrasi literatur kepercayaan yang beragama 

                                                             
126 A. Makarevich, 2017. Organizing for Success in Internal Corporate 

Venturing: An inductive case study of a multinasional consumer goods company, 

Creativity and Innovation Management, 26(2), hal. 189-201. 
127 C. Moorman, & G. S. Day, 2016.  Organizing for Marketing Excellence,  

Journal of Marketing, 80(6), hal. 6-35. 
128 Cynthia Hardy, & Steve Maguire, 2016. Organizing Risk: Discourse, 

Power and riskification, Academy of Management review, 41(1), hal. 80-108. 
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dan menyaring implikasi yang dapat digeneralisasikan untuk 

bagaimana kepercayaan menaikkan pengorganisasian dengan 

cara : 

a. Menetapkan penataan dan mobilitas sebagai dua rangkaian 

jalur sebab akibat dimana kepercayaan menaikkan beberapa 

sifat penting organisasi; 

b. Membuat mekanisme spesifik dalam penataan dan mobilitas 

yang menaikkan pola interaksi dan proses organisasi. 

 Hasilnya akan tercipta sebuah kerangka kerja yang dapat 

diterapkan untuk menghasilkan wawasan baru ke dalam 

pandangan tradisional organisasi dan untuk merangsang jasa 

orisinal inovatif dari penelitian organisasi yang 

mempertimbangkan manfaat dan kerugian kepercayaan.
129

 

4. Inovasi 

Pengorganisasian tidak lepas dari peran inovasi. Dalam 

lingkungan bisnis saat ini, tidak ada tugas eksekutif yang lebih 

vital dan menuntut dari pada manajemen inovasi dan peran 

berkelanjutan.  Perubahan yang cepat menjadikannya semakin 

sulit dan penting  terutama memikirkan masa depan,  secara 

konstan mengantisipasi nilai-nilai yang tepat antara kualitas, 

layanan, karakteristik produk dan harga. Untuk bersaing dalam 

lingkungan yang selalu berubah, perusahaan harus mampu 

menciptakan produk, layanan dan proses baru untuk 

mendominasi, mereka harus mengadopsi inovasi sebagai cara 

hidup perusahaan. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi 

menyeluruh dari oeganisasi bisnis, yang didorong dari sebagai 

manajer baru, untuk menghasilkan inovasi produk, pasar dan 

produksi.
130

 

 

                                                             
129 Bill McEvily, V. Perrone., A. Zaheer., 2003. Trust as an Organizing 

Principle, Organizing Science, 14 (1), hal. 91-103. 
130 Michael Trushman & David Nadler, 1986. Organizing for Innovation, 

California Management Review, 28(3), hal. 74-92. 
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F. Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu yang pernah melakukan 

penelitan dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

a. Sebuah penelitian oleh Sattam Allahawiah, Haroon 

Altarawneh, and Sameer Alamro tahun 2010
131

 dengan judul 

“The internet and small medium-sized enterprises (smes) in 

Jordan”. Penelitian ini  menyoroti peran pentingnya digital 

marketing pada Industri Kecil Menengah di beberapa sektor 

dalam menggunakan Internet untuk pemasaran transnasional 

dan transaksi pejualan. Sehingga, penjualan mereka 

mengglobal dan memungkinkan IKM dapat meningkatkan 

pemasukan dengan hubungan pelanggan mereka, sekaligus 

menciptakan potensi untuk berkolaborasi dengan IKM 

lain. Penelitian  ini menunjukkan bahwa akses internet 

memudahkan terhubungnya dengan pemasok dan pelanggan 

lain, sebagai alat untuk masa depan bisnis, dan masalah 

finansial. Oleh sebab itu, kegiatan bisnis dengan 

menggunakan akses internet dapat meningkatkan omset 

perusahaan.  

b. Sebuah penelitian yang dilakukan Afrina Yasmin, Sadia 

Tasneem dan Kaniz Fatema tahun 2015
132

 dengan hasil 

penelitiannya, bahwa Saluran digital dalam pemasaran telah 

menjadi bagian penting dari strategi banyak perusahaan. Saat 

ini, bahkan untuk pemilik usaha kecil ada cara yang sangat 

murah dan efisien untuk memasarkan produk atau jasanya. 

Digital marketing tidak memiliki batasan. Perusahaan dapat 

menggunakan perangkat apa saja seperti smartphone, tablet, 

laptop,televisi, konsol game, billboard digital, dan media 

lainnya seperti media sosial, SEO (mesin pencari optimasi), 

video, konten, email dan banyak lagi untuk mempromosikan 

                                                             
131 Allahawiah, S., Altarawneh, H., & Alamro S., (2010). The internet and 

small medium-sized enterprises (smes) in Jordan. World Academy of Science, 

Engineering and Technology 62, hal. 85-89. 
132  Afrina Yasmin, Sadia Tasneem, Kaniz Fatema, (2015).  Effectiveness of 

Digital Marketing in the Challenging Age: An Empirical Study. International Journal 
of Management Science And Business Administration Vol 1. No 5. April 2015., doi 

10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.15.1006, hal. 69-80. 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.18775%2Fijmsba.1849-5664-5419.2014.15.1006
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perusahaan itu sendiri dan produk dan layanannya. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa digital marketing mungkin lebih 

berhasil jika mempertimbangkan kebutuhan pengguna sebagai 

prioritas utama. Perusahaan harus menciptakan pengalaman 

yang inovatif dan strategi khusus untuk media guna 

mengidentifikasi jalur terbaik meningkatkan kinerja digital 

marketing. 

c. Sebuah penelitian tahun 2020 yang dilakukan oleh Sheshadri 

Chatterjee dan Arpan Kumar Kar dalam International Journal 

of Information Management dengan judul “Why do small and 

medium enterprises use social media marketing and whatis the 

impact: Empirical insights from India”. Penelitian ini 

mengatakan bahwa dengan menggunakan digital marketing 

dapat memberikan  keuntungan bisnis Industri Kecil dan 

Menengah yang terus meningkat. Selain terdapat peluang 

dalam penelitian ini juga ditemukan tantangan, sebagian 

industri kecil dan menengah dimana tidak ada kompetensi 

teknis dan infrastruktur yang sesuai untuk menggunakan 

media sosial secara optimal untuk keperluan bisnis. 

Akibatnya, karena kekurangan kondisi fasilitas seperti itu, 

beberapa IKM tidak memanfaatkan platform media sosial 

untuk bisnis mereka
133

. Dalam penenlitian ini ditemukan 

peluang dan tantangan penggunaan digital marketing bagi 

pemangku industri kecil dan menengah. Pemangku industri 

kecil dan menengah yang mengalami kurangnya kondisi 

fasilitas dan infrastruktur yang baik, sebagian mereka tidak 

merasakan manfaat penggunaan digital marketing dalam 

meningkatkan pendapatan bisnis mereka. 

d. Jurnal Business Horizons Volume 57 Issue 6, November-

December 2014 yang dipublikasi oleh Kelley School Of 

Business Indiana University dengan judul “Digital marketing 

and social media: Why bother?”, yang dilakukan oleh Maria 

                                                             
 133 Sheshadri Chatterjee, Arpan Kumar Kar. (2020). Why do small and 
medium enterprises use social media marketing and whatis the impact: Empirical 

insights from India. International Journal of Information Management 53 (2020) 

102103., doi 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102103, hal. 1-13. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00076813
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Teresa Pinheiro Melo Borges Tiago, Jose Manuel Cristo vao 

Verissimo dengan hasil penelitian bahwa digital dapat 

menjadi alat yang sangat berguna bagi pemasar dalam 

menciptakan merek yang kuat dan memperoleh keunggulan 

kompetitif. Untuk memanfaatkan secara efektif keuntungan 

yang ditawarkan oleh Internet, perusahaan harus mengadopsi 

media sosial sebagai saluran untuk memberikan informasi 

kepada pelanggan, terhubung dengan pemangku kepentingan 

dan pada akhirnya menghasilkan penjualan. Penelitian ini 

menunjukkan manfaat yang ditawarkan oleh digital marketing 

agar perusahaan dapat mengadopsi atau menggunakan media 

sosial  untuk memudahkan pelanggan mencari informasi 

produk yang ditawarkan dan dapat meningkatkan penjualan
134

.   

e. Penelitian yang dilakukan oleh Mehrdad Salehi dengan judul 

“Dissimilarity of E-marketing VS traditional marketing”. 

Penelitian ini membahas perbandingan pemasaran yaitu 

menggunakan digital marketing dan tradisional, masing-

masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam 

pemasaran secara tradisional konsumen dapat melihat dan 

menyentuh barang atau jasa secara nyata tetapi domain 

pengaruhnya rendah. Di sisi lain, penggunaan E-marketing 

akan melampaui batas dan memperkenalkan barang dan jasa 

untuk demografi pengguna internet. Juga menggunakan 

internet akan lebih cepat, lebih cepat dan nyaman untuk 

pemasaran. diperkirakan keuntungan dari E-marketing cukup 

besar dari keuntungan pemasaran tradisional. Hasil penelitian 

ini menunjukkan digital marketing lebih ekonomis dan cara 

yang lebih cepat menjangkau pembeli secara langsung, dan 

merupakan cara ideal bagi bisnis untuk beriklan secara lokal 

atau internasional. Sebagai hasil dalam kasus perbandingan, 

                                                             
 134 Maria Teresa Pinheiro Melo Borges Tiago, Jose Manuel Cristo vao 

Verıssimo, Digital marketing and social media: Why bother?, Kelley School Of 
Business Indiana University : Business Horizons, Volume 57, Issue 6, November-

December 2014, doi 10.1016/j.bushor.2014.07.002, hal. 703-708. 
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kedua jenis pemasaran dapat membantu pedagang dan 

pemasar untuk berbisnis
135

. 

f. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh penelitian Widdowson 

tahun 2006 dengan judul “Financial Literacy and its Role in 

Promoting a Sound Financial System” mengatakan bahwa, 

penting bagi individu pelaku bisnis mengenai literasi layanan 

keuangan,sistem keuangan dan ekonomi yang lebih luas. Hal 

ini menaikkan cara seseorang untuk menabung, meminjam, 

menginvestasikan dan urusan mengelola keuangan mereka. 

Oleh karena itu, penelitian ini menaikkan kapasitas mereka 

untuk meningkatkan kekayaan dan pendapatan mereka serta 

memiliki implikasi yang signifikan bagi pilihan gaya hidup 

bagi pelaku bisnis
136

. 

g. Penelitian yang dilakukan oleh Mathews tahun 1999 dengan 

judul “Promoting economic literacy: ideas for your 

classroom”. Penelitian ini membahas bahwa literasi ekonomi 

adalah sebagai kemampuan individu untuk mengenali dan 

menggunakan konsep-konsep ekonomi dan cara berpikir 

ekonomi untuk memperbaiki dan mendapatkan kesejahteraan. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketika semua pelaku 

industri kecil dan menengah dapat diakses menggunakan 

literasi ekonomi yang menunjang maka akan langsung 

menaikkan peningkatan pendapatan dan secara langsung 

memberikan manfaat ekonomi dengan luas
137

. 

h. Penelitian yang dilakukan oleh Nadire Emel Akhan tahun 

2015 dengan judul “Economic Literacy Levels of Social 

Studies Teacher Candidates”. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa literasi ekonomi sedang maupun 

                                                             
135 Salehi M., Mirzaei H., Aghaei M., and Milad A. (2012), Dissimilarity of 

E-marketing VS traditional marketing. International Journal of Academic Research in 

Business and Social Sciences Vol. 2, No. 1, hal. 511-515. 
 136 Widdowson, D., & Hailwood, K. (2006), Financial Literacy and its Role 

in Promoting a Sound Financial System. Reserve Bank of New Zealend: Bulletin, 

Volume 70. No. 2, hal. 37-47 

 137 Mathews, L. G. (1999), Promoting economic literacy: ideas for your 
classroom. Paper prepared for the 1999 AAEA Annual Meeting, doi 

10.22004/ag.econ.21575, hal. 2-12. 
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rendah  menunjukkan bahwa literasi ekonomi sangat erat 

kaitannya dengan tingkat pendapatan. Penelitian ini juga 

mengatakan bahwa semua kegiatan bisnis tidak terlepas dari 

keilmuan yang dimiliki para pelaku bisnis tersebut. 

Dampaknya akan menaikkan pendapatan mereka
138

.  

i. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Neti Budiwati tahun 

2020 dengan judul “Developing Economic Literacy-Based 

Learning Model”. Hasil penelitian ini mengatakan  Literasi 

ekonomi merupakan konsep yang penting, karena menguasai 

literasi ekonomi berarti memiliki kecerdasan dalam 

melakukan tindakan ekonomi. Sesuai dengan prinsip efisiensi 

yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi, tingkat literasi 

ekonomi yang tinggi berarti tindakan ekonomi (baik produksi, 

konsumsi, maupun distribusi) berdasarkan prinsip ekonomi 

rasional. Selain itu, penelitian ini menunjukkan konteks 

tindakan ekonomi dapat terukur dengan pengetahuan ekonomi 

yang akan memberikan pengaruh terhadap kenaikan 

pendapatan bisnis
139

. 

 

j. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Ayu Musyafah tahun 

2019 dengan judul “Perkembangan Perekonomian Islam Di 

Beberapa Negara Di Dunia” menunjukkan bahwa 

perekonomian berbasis hukum Islam ini telah berkembang 

diseluruh dunia. Tidak hanya pada Negara yang 

masyarakatnya mayoritas hukum Islam, perekonomian Islam 

juga berkembang pada negara-negara dengan umat Islam nya 

minoritas atau bahkan negara liberal. Artinya bahwa sistem 

ekonomi syariah tidak hanya digunakan untuk Muslim semata 

                                                             
 138 Nadire Emel Akhan, (2015), Economic Literacy Levels of Social Studies 

Teacher Candidates, World Journal of Education Vol. 5, No. 1, ISSN 1925-0746, 
doi:10.5430/wje.v5n1p25, hal. 25-39. 

 139 Neti Budiwati, Developing Economic Literacy-Based Learning Model 

(Study On Economic Studies In Public High Schools In Bandung City). Articles 

Economic Education , hal. 1-7. 
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tetapi bagi non-Muslim pun dapat memakai system ekonomi 

syariah
140

. 

k. Penelitian yang dilakukan oleh Ribeiro dan Fernandes tahun 

2019 dengan judul “Economic Literacy: A Longitudinal Study 

In Portuguese Undergraduate Students”. Menunjukkan bahwa 

tingkat literasi ekonomi dipengaruhi oleh pengetahuannya 

baik melalui pendidikan ekonomi atau melalui kursus 

pendidikan ekonomi. Meskipun menunjukkan peningkatan 

dalam tingkat literasi ekonomi. Namun, peningkatannya tidak 

signifikan secara statistik. Hal ini berkontribusi untuk 

memahami produksi barang dan jasa, penggunaan sumber 

daya yang terbatas serta pendapatan individu
141

.  

 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka 

penelitian yang akan peneliti lakukan belum pernah diteliti 

sebelumnya, karena dalam penelitian diatas walaupun sama-sama 

membahas tentang kondisi industri bisnis atau perusahaan 

menggunakan digital marketing dan literasi ekonomi namun didalam 

penelitian tersebut hanya membahas secara umum tentang IKM dan 

strategi nya dan tidak mencantumkan dalam perspektif ekonomi 

Islamnya. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji 

tentang bagaimana implikasi digital marketing dan literasi ekonomi 

syariah dalam meningkatkan pendapatan pelaku industri kecil dan 

menengah di Provinsi Lampung melalui e-commerce. Sebagaimana 

peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum ada yang 

membahas tentang digital marketing dan literasi ekonomi syariah 

dalam meningkatkan pendapatan bagi pelaku IKM di Provinsi 

Lampung melalui e-commerce.  
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