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ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak 

pandemi covid-19 terhadap perekonomian masyarakat UMKM pasar 

Inpres Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini merupakan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah di Pasar Inpres Kecamatan Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan yang terdampak pandemi covid-19 yaitu sebesar 

105 pedagang UMKM. Sampel pada penelitian ini adalah 10% dari 

105 yaitu sebanyak 10 pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Pasar Inpres Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa sampel pedagang UMKM 

yang terdampak pandemi covid-19 mengalami penurunan penjualan 

sangat drastis, sepinya pembeli, tidak ada pendapatan hingga ada yang 

sementara menutup usahanya. Selain itu untuk menghidupkan kembali 

roda perekonomian masyarakat, pemerintah Kabupaten Lampung 

Selatan telah merealisasikan kebijakan seperti mengadakan pasar 

murah dan bantuan langsung tunai untuk pedagang. Dilihat dari nilai 

dan prinsip dasar Ekonomi Islam pandemi covid-19 yang terjaidi ialah 

tauhid merupakan takdir Allah SWT agar manusia percaya dan lebih 

taat beribadah. Manusia tidak dapat menghindar melainkan diharuskan 

tetap berdoa dan berusaha bekerja keras melakukan aktivitas jual beli 

untuk memenuhi kebutuhan seraya ta’awun bekerjasama dengan 

semua pihak agar mampu beradaptasi untuk menghidupkan kembali 

perekonomian masyarakat. 

 

Kata Kunci: UMKM, Covid-19 
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ABSTRACT 

 

This study aims to see how the impact of the Covid-19 

pandemic on the economy of the UMKMs at the Inpres market 

Kelurahan Kalianda South Lampung. 

This study uses descriptive qualitative methods with data 

collection methods, namely interviews, observations and 

documentation. The population in this study is micro small and 

medium enterprises at the Inpres market Kelurahan Kalianda South 

Lampung affected by the Covid-19, is 105 UMKM traders. The 

sample in this study was 10% of 105 namely 10 traders of micro small 

and medium enterprises at the Inpres market Kelurahan Kalianda 

South Lampung. 

The results showed that a sample of UMKMs traders affected 

by the Covid-19 pandemic experienced a very drastic decline in sales, 

no income, switched business types until some temporarily closed 

their businesses. In addition, to revive the community's economy, the 

South Lampung government has implemented policies such as holding 

a cheap market and direct cash assistance for traders. Humans cannot 

avoid it but are required to keep praying and trying to work hard to 

carry out buying and selling activities to meet their needs cooperates 

with all parties to be able adapt and build the economy. 

 

Keyword:UMKM, Covid-19 
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MOTTO 

 

                     

                   

 

Artinya: “tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak 

juga yang menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh 

Mahfuz sebelum Allah SWT mewujudkannya. Sesungguhnya  

hal itu mudah bagi Allah.” 

QS. Al-Hadid : 22 

 

& 

 

“Istirahat Boleh, Menyerah Jangan” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian sub bab ini penulis akan 

menjelaskan maksud dari judul skripsi supaya tidak 

menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam 

memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul Analisis 

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian 

Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Pada Kawasan UMKM Pasar Inpres Kecamatan 

Kalianda Lampung Selatan). Adapun istilah – istilah 

yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya, dsb).
1
 

2. Dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah benturan, pengaruh, adanya timbal balik 

hubungan sebab akibat yang mendatangkan akibat 

baik positif maupun negatif.
2
 

3. Pandemi Covid-19Virus Coronasevere acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

adalah wabah virus yang menyerang sistem 

pernapasan.
3
 Peristiwa tersebut menimbulkan efek 

                                                             
1Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 

2008, 59   
2Ana Retno ningsih dan Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Semarang: CV. Widya Karya 2006), h.234. 
3https://www.alodokter.com/virus-corona. Diakses pada 10 Agustus 2021 

Pukul 11.08 WIB. 

https://www.alodokter.com/virus-corona.%20Diakses
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buruk tidak hanya dibidang kesehatan melainkan 

seluruh aspek kehidupan termasuk perekonomian.  

4. Pedagang adalah lembaga pemasaran yang ikut 

memiliki barang yang diperjual belikan.
4
 

5. Pendapatan merupakan hasil bekerja (usaha dsb), 

penghasilan dan pencarian.
5
 

6. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos 

atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah 

tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah 

semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan 

dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja 

yang dimaksud dalam perkembangannya kata rumah 

tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu 

keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-

anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih 

luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.
6
 

7. Masyarakat dalam bahasa Inggris adalah society yang 

berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. 

Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab 

syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. 

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling 

bergaul saling berinteraksi. Masyarakat yang memiliki 

empat ciri yaitu interaksi antar warga-warganya, adat 

istiadat, kontinuitas waktu dan rasa identitas kuat 

yang mengikat semua warga. 

8. UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) UMKM 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

                                                             
4Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Reneka Cipta, 2009), 320.  
5Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 314. 
6Iskandar Putong,  Economics Pengantar mikro dan Makro. (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2010), h.1 
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No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.
7
 Pasal 1 dari UU 

terebut, menyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha 

produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
8
  

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun 

tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar 

yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana 

dimaksud dalam UU tersebut.
9
 

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.
10

 Dalam 

Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan 

untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum 

dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai 

aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 

atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai 

berikut: a. Usaha mikro adalah unit usaha yang 

memiliki aset paling banyak Rp. 50 juta tidak 

                                                             
7Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2009), h. 16 
8Ibid, h. 17 
9Ibid, h. 18 
10Ibid, h. 19 
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termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan 

hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta, b. 

Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta 

sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki 

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga 

maksimum Rp. 2.500.000, dan c. usaha menengah 

adalah perusahaan dengan milai kekayaan bersih lebih 

dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar 

hasil penjualan tahunan di atasRp. 2,5 miliar sampai 

paling tinggi Rp. 50 miliar.
11

 

9. Pasar adalah himpunan penjual nyata dan pembeli 

potensial atas suatu produk. Pasar dapat juga diartikan 

sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli 

dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan-

kekuatan permintaan dan penawaran.
12

 

10. Ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan 

yang berupaya untuk memandang, meneliti dan 

akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

ekonomi dengan cara-cara yang islami.
13

 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Organsisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

mengkonfirmasi pandemi Covid-19 pada 12 Maret 2020. 

Wabah tersebut dinyatakan sebagai darurat kesehatan 

global. Pandemi tersebut mengakibatkan semua aktivitas 

manusia terhambat. Pemerintah Indonesia telah 

                                                             
11Undang-Undang Nomor 20 Bab IV pasal 6 tahun 2008  
12Kasmir, Kewirausahaan- Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013, hlm. 169. 
13Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),Ed. 1-5 

Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hal 44. 
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mengambil banyak langkah dan kebijakan untuk 

mengatasi permasalahan pandemi. Salah satu langkah 

pertama yang dilakukan pemerintah yaitu menerapkan 

gerakan Social Distancing dimasyarakat.
14

 

Saat ini dunia termasuk Indonesia tengah 

menghadapi penyebaran wabah virus corona yang 

berawal dari China. Infeksi virus COVID-19 (Corona 

Virus Disease 2019) pertama kali ditemukan di kota 

Wuhan provinsi Hubei, Tiongkok China pada akhir 

Desember 2019.
15

 Akibat wabah tersebut perekonomian 

global ikut terpuruk karena banyaknya perusahaan yang 

harus tutup. Mengingat China merupakan negara dengan 

perekonomian terbesar kedua di dunia dan salah satu 

mitra dagang utama Indonesia, terganggunya 

perekonomian China maka akan mempengaruhi 

perekonomian dunia termasuk Indonesia.
16

 

Indonesia yang didominasi oleh keberadaan 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai 

tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak 

secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan 

nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga 

kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena 

pandemi covid-19. Kemudian Indonesia juga 

menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

menurut PP Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 yang 

dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar 

adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam 

                                                             
14Ririn Noviyanti Putri, Indonesia Dalam Menghadapi PandemiCovid-19, 

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 20, no. 2 (2020): 705–9, 706 
15https://covid19.who.int/region/wpro/country/cn. Diakses pada tanggal 14 

November 2021 pukul 17.13 WIB. . 
13Eka Budiyanti,  Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan 

Dan Pariwisata Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik IndonesiaVolume 

12 Nomor 4 hlm.19, Februari 2020. 

https://covid19.who.int/region/wpro/country/cn.%20Diakses%20pada


 

 

 
 

6 

suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus 

Disease 2019 sedemikian rupa untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019.
17

 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Industri Mikro Kecil  

Tahun 2015-2020 

No Tahun  Pertumbuhan IMK  

1 2015 9,06 

2 2016 6,76 

3 2017 1,26 

4 2018 5,66 

5 2019 5,8 

6 2020 -19,83 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 

telah memberikan dampak pada semua sektor seperti 

kesehatan, sosial dan ekonomi.Tabel diatas menunjukkan 

bahwa industri mikro dan kecil (IMK) terdampak 

pandemi covid-19 yang ditandai dengan turunnya 

pertumbuhan industri mikro dan kecil (IMK). Industri 

mikro dan kecil merupakan salah satu kelompok pada 

sektor industri pengolahan yang terdampak cukup 

parah.
18

 

Sejumlah usaha UMKM khususnya dipasar Inpres 

Kalianda Lampung Selatan harus menutup usahanya 

                                                             
17PP RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 2020 

Tentang Pembatasan Sosial Secara Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease-19. 
18Badan Pusat Statistik, “Industri Mikro Dan Kecil Di Masa Pandemi Covid 

19.https://www.bps.go.id/publication/2021/08/25/d2ff97cc365e98eedd4fad7f/industri
-mikro-dan-kecil-di-masa-pandemi-covid-19--2020.html.Diakses pada tanggal 8 

Desember 2021 pkl.16.15 WIB. 

http://www.bps.go.id/publication/2021/08/25/d2ff97cc365e98eedd4fad7f/industri-
http://www.bps.go.id/publication/2021/08/25/d2ff97cc365e98eedd4fad7f/industri-
http://www.bps.go.id/publication/2021/08/25/d2ff97cc365e98eedd4fad7f/industri-
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akibat pandemi. Sebagian  lagi  harus  mengubah jenis  

produksinya dan tidak melakukan produksi untuk 

sementara waktu. Hanya sebagian kecil saja dari 

kelompok kegiatan usaha yang justru mampu 

menangkap peluang dimasa pandemi. Kelompok usaha 

industri ini adalah industri yang berperan dalam 

penanganan pandemi covid-19, seperti industri farmasi, 

obat tradisional, industri bahan kimia dan barang dari 

bahan kimia lainnya. Pemberlakuan kebijakan PSBB 

dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid juga 

menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat tidak 

terkecuali pendapatan para pelaku UMKM. 

Akibat penurunan daya beli masyarakat, pendapatan 

para pedagang merosot tajam. Kedai, toko, dan warung 

pedagang sepi karena masyarakat lebih memilih untuk 

tinggal di rumah setelah adanya PSBB.
19

 Berdasarkan 

survei Badan Pusat Statistik (BPS) akibat pandemi 

Covid-19, sebanyak 82,85% pendapatan pelaku usaha 

mengalami penurunan. Menurut Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 

situasi pandemi Covid-19 akan memberikan berbagai 

dampak, antara lain: a. Penurunan permintaan dan 

turunnya penjualan; b. Penurunan kegiatan, kesulitan 

sampai dengan penutupan usaha (sementara/tetap); c. 

Distribusi terhambat; d. Kesulitan bahan baku; e. 

Kesulitan mendapatkan permodalan usaha.
20

  

Dalam situasi pandemi ini, menurut Kementerian 

Koperasi dan UKM terdapat sekitar 37.000 UMKM yang 
                                                             

19Kemenkeu“BertumbuhBersamaUmkm,”Kemenkeu.Go.IdXVno.158(2020) 

:1-46,18https://www.kemenkeu.go.id/media/16655/mk-november-2020- 

up.pdf. 
20Arin Ramadhiani Soleha, Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada 

Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Jurnal 

Ekonomi dan bisnis 6, no. 2 (2020): 165–78, 174. 

http://www.kemenkeu.go.id/media/16655/mk-november-2020-
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terdampak sangat serius diakibatkan adanya pandemi 

yaitu sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan 

penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek 

pembiayaan, 15% melaporkan masalah distribusi barang 

dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku 

mentah.
21

 

Tabel 1.2 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

No Jenis UMKM  Jumlah  

1 
Pedagang Besar dan Pedagang 

Kecil 
40,92% 

2 
Penyedia Jasa Akomodasi, 

Makanan dan Minuman 
26,86% 

3 Industri Pengelolaan 14,25% 

Sumber: Kementerian Koperasi danUKM, 2021 

Berdasarkan data riset Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah, UMKM yang mengalami 

dampak pandemi antara lain pedagang besar dan 

pedagang eceran menduduki peringkat paling tinggi 

yaitu sebesar 40,92%, disusul penyedia jasa akomodasi, 

makanan dan minuman sebanyak 26,86% dan yang 

paling kecil terdampak pandemi adalah industri 

pengelolaan sebanyak 14,25%.
22

 Sebagai sektor yang 

menyumbang kontribusi terhadap PDB sebesar 61%, 

                                                             
21M M Desda Erdawati, Pandemi Covid-19 Dampaknya Terhadap Usaha 

Mikro, Kecil Dan Menengah Di Pasaman Barat, Jurnal Ilmu Manajemen Retail 

(JIMAT) 2 nomor 1, no. 1 (2021): 13–37, 32. 
22T.A.F Sanjaya dan R.P Sari, Analisis Ketahanan UMKM Di Sidoarjo 

Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Menggunakan OODA Loop, Seminar 

Nasional Akuntansi 1, No.1 (2021): 233–45, 234. 

Tersedia 
http://senapan.upnjatim.ac.id/index.php/senapan/article/view/84.(Diakses pada 12 

Agustus 2021). 

http://senapan.upnjatim.ac.id/index.php/senapan/article/view/84
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UMKM memiliki peran strategis dalam menopang 

ekonomi nasional terutama dalam kondisi krisis 

ekonomi.Selain itu, sebagian besar pelaku usaha di 

Indonesia adalah UMKM. 

Dalam ekonomi Islam, pendapatan masyarakat 

adalah perolehan barang, uang yang diterima atau 

dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan 

yang bersumber dari syariat Islam. Dalam Islam, 

kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai 

pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam 

standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling 

mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, 

setelah itu dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan 

pribadi agar dapat meningkatkan pendapatan pelaku 

usaha ditengah pandemi covid-19. 

Hal ini sesuai dengan panduan Al-Quran serta 

syariat islam bagaimana cara berniaga (muamalah) serta 

memperoleh pendapatan melalui jalan yang baik dan 

benar. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275: 

..ٕ ته َو انسِّ َحسَّ َٔ َْٛغ  ُ اْنثَ
اََحمَّ ّللّاه َٔ.  

“…dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba…” (QS. Al-Baqarah [2] ayat 275) 

Kementerian Agama Indonesia menafsirkan Al-

Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah SWT 

telah menghalalkan transaksi jual beli adanya permintaan 

dan penawaran melalui jalan yang baik dan benar serta 

sesuai dengan syariat Islam, dengan saling jujur, barang 

yang diperjual belikan tidak haram tidak dilarang dalam 
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hukum Islam dan hukum Negara serta tidak saling 

menipu satu sama lain.
23

 

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, 

dilakukan dengan ridha, sukarela dan tanpa paksaaan 

dari pihak manapun sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 

dalam surat An-Nisa ayat 29. 

 

 ٌَ ْٕ ٌْ تَُك ٰٓ اَ َُُْٛكْى تِاْنثَاِطِم اَِلَّ انَُكْى تَ َٕ ا اَْي ْٰٕٓ ا ََل تَأُْكهُ ْٕ َيُُ ٍَ اه ْٚ ٰٓاََُّٚٓا انَِّر ٚه

ٍْ تََساض   ٌَ تِكُ  تَِجاَزجً َػ َ َكا
ٌَّ ّللّاه َْفَُسُكْى ۗ اِ ا اَ ْٰٕٓ ُ ََل تَْقتُه َٔ ُُْكْى ۗ  ْى يِّ

ا  ًً ْٛ ٩٢ -َزِح  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah 

Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa [4] ayat 29). 

Ayat tersebut melarang mengambil harta orang lain 

dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan 

perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. 

Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang 

lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas 

dan dalam, antara lain: a.Agama Islam mengakui adanya 

hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan 

dan tidak boleh diganggu gugat. b. Hak milik pribadi, 

jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan 

kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan 

                                                             
23https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275 (Diakses pada 11 Februari 2022) 

 

https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275
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sebagainya. c. Sekalipun seseorang mempunyai harta 

yang banyak dan banyak pula orang yang 

memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak 

menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh 

diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa 

menurut prosedur yang sah. Mencari harta dibolehkan 

dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar 

kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena 

jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun 

ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya 

mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim 

kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. 

Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya 

mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, 

mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan 

sebagainya.
24

 

Kegiatan perekonomian adalah segala aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan hidupnya.Salah satu yang terkena imbasnya 

adalah masyarakat Indonesia khususnya yang berstatus 

pedagang UMKM didesa Sukajaya Kalianda Lampung 

Selatan.Mayoritas pelaku usaha UMKM selama 2 tahun 

terakhir mengeluh dengan sulitnya keadaan di pasar 

akibat pandemi mempengaruhi omset pedagang turun 

hingga 95% bahkan ada yang sampai gulung tikar.Hal ini 

disebabkan oleh peraturan pemerintah setempat yaitu 

lockdown, pembatasan interaksi antar masyarakat (social 

distancing) atau pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat (PPKM) guna memutus mata rantai 

penyebaran virus Covid-19 di Indonesia khususnya di 

kabupaten Lampung Selatan. 

                                                             
24https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29.(Diakses pada 13 Februari 2022) 

https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29
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Pembatasan keluar masuk barang dari dan/atau ke 

China serta banyaknya usaha atau pabrik yang tutup 

akibat pandemi covid-19 membuat perekonomian 

menjadi terganggu. Mengingat China merupakan negara 

yang perekonomiannya sangat berpengaruh di dunia, 

maka hal tersebut pasti juga akan berdampak pada 

perekonomian negara lain yang menjadi mitra 

dagangnya, termasuk Indonesia.
25

Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul “Analisis Dampak Pandemi Covid-19 

Terhadap Perekonomian Masyarakat Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam” (StudiPada Kawasan UMKM Pasar 

Inpres Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung 

Selatan). 

 

C. Fokus Penelitian  

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasil 

penelitian maka penelitian ini difokuskan pada Dampak 

Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat 

UMKM Pasar Inpres Kecamatan Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan yang meliputi bagaimana situasi dan 

kondisi perekonomian terkini akibat pandemi Covid-19. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

                                                             
25Eka Budiyanti, “Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan 

Dan Pariwisata Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Volume 

12 Nomor 4 hlm.20, Februari 2020. 
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1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap 

perekonomian masyarakat pedagang UMKM dipasar 

Inpres? 

2. Bagaimana peran pemerintah dalam mensiasati 

dampak pandemi Covid-19 dikalangan pedagang 

UMKM Pasar Inpres?  

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi 

Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat 

UMKM terdampak hingga situasi dan kondisi terkini. 

2. Untuk Mengetahui bagaimana peran pemerintah 

dalam mensiasati dampak pandemi Covid-19 

dikalangan pedagang UMKM Pasar Inpres 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai 

bagaimana situasi dan kondisi terkini akibat pandemi 

covid-19 terhadap perekonomian masyarakat 

pedagang UMKM di pasar Inpres. 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik 

dalam rangka memperoleh gelar sarjana ekonomi 

pada program studi Ekonomi Syariah pada 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan 

Lampung 
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b. Dapat menjadi rujukan mahasiswa Ekonomi 

Syariah selanjutnya untuk penelitian yang 

sejenis. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Jurnal bidang ekonomi dan kebijakan publik 

Vol.XII/No.4/II/puslit februari 2020 Dampak Virus 

Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan 

Pariwisata Indonesia oleh Eka Budiyanti 

menjelaskan bahwa berdasarkan data ekspor 

nonmigas pada Januari 2020 mengalami penurunan 

jika dibandingkan Desember 2019. Penurunan ini 

terjadi ke sebagian besar negara tujuan utama, salah 

satunya yaitu China yang mencapai USD211,9 juta 

atau turun 9,15%. Sedangkan nilai impor nonmigas 

pada Januari 2020 juga ikut menurun. Dari sisi 

impor pangan, Indonesia yang memiliki 

ketergantungan bawang putih dari China, hanya 

dapat mengimpor bawang putih dari China sebesar 

23.000 ton pada Februari 2020. Angka ini juga turun 

drastis jika dibandingkan dengan impor tahun 

sebelumnya yang mencapai 583.000 ton. Pada 

Februari 2020, penurunan impor terbesar dari China 

juga terlihat pada komoditas buah-buahan. Adapun 

impor komoditas buah-buahan turun signifikan 

sebesar 78,88% dari USD160,4 juta menjadi 

USD33,9 juta.
26

 

2. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 3 Tahun 

2020 berjudul Kebijakan Pemberlakuan Lockdown 

                                                             
26Eka Budiyanti, “Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan 

dan Pariwisata Indonesa” Jurnal bidang ekonomi dan kebijakan publik Vol.12 No.4 

edisi II puslit. Februari 2020. 
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Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-

19 oleh Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta menjelaskan bahwa dalam 

seruan pemerintah menyampaikan peniadaan 

kegiatan perdagangan, perkantoran, peribadatan dan 

kegiatan keagamaan lainnya yang mengumpulkan 

orang banyak yang dilaksanakan di masjid, gereja, 

pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya 

termasuk diantaranya ibadah shalat jumat, kebaktian, 

ibadah dan misa minggu, majelis taklim, perayaan 

hari besar dan lain-lainnya. Selanjutnya disiapkan 

dan disebarkan panduan bagi penyelenggara ibadah 

untuk melaksanakan ibadah di rumah sebagai 

pengganti kegiatan yang ditiadakan. Seruan ini 

berlaku selama 14 hari sejak ditetapkan dan bisa 

diperpanjang bila diperlukan. Selain itu diberikan 

kesadaran untuk peningkatan kewaspadaan dan 

disiplin guna mencegah resiko COVID-19 dengan 

menjaga jarak aman dalam berinteraksi.
27

 

3. Jurnal berjudul Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Aknolt Kristian 

Pakpahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Katolik Parahyangan Indonesia Tahun 

2020 menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 

memberikan implikasi negatif bagi perekonomian 

domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli 

masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman 

pada sektor perbankan dan keuangan, serta 

                                                             
27Nur dan Annisa, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi 

Penyebaran Corona virus” Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 7 No. 3 Tahun 
2020.Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta. 
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eksistensi UMKM. Dalam situasi pandemi ini, 

menurut KemenkopUKM ada sekitar 37.000 

UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka 

terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini 

ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan 

terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan 

permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen 

melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 

persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan 

baku mentah.
28

 

4. Jurnal Vol.2 No. 1 berjudul Dampak Covid-19 

Terhadap Perekonomian Indonesia oleh Silpa 

Hanoatubun Universitas Kristen Satya Wacana 

Tahun 2020 menjelaskan bahwa pada kasus 

Indonesia merupakan kombinasi dua unsur yang 

terjadi secara bersamaan, dimana unsur eksternal 

berupa kepanikan keuangan dan lemahnya ekonomi 

nasional baik sektor perbankan maupun riil. Kedua 

faktor tersebut saling mempengaruhi dimana ketika 

gejolak eksternal timbul, perekonomian nasional 

yang lemah sangat mudah terkena dampak negatif 

sehingga gejolak yang terjadi dalam waktu yang 

singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang terjadi 

saat ini yang dirasakan oleh negara kita. Salah satu 

contohnya adalah seorang pedagang yang biasa 

berjualan di tempat keramaian seperti pasar menjadi 

tidak bisa berjualan, karena saat ini pasar sedang 

ditutup untuk mengurangi penyebaran virus corona 

ini semakin meningkat. Akibatnya pedagang tidak 

mempunyai penghasilan tetap karena masyarakat 

                                                             
28Aknolt Kristian Pakpahan, “Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik 

Parahyangan Indonesia Tahun 2020. 
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harus tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka 

dengan adanya covid-19 ini masyarakt sulit untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dri itu 

bagaimana kita secara bersama-sama membantu 

yang mempunyai kelebihan bisa membantu yang 

berkekurangan sesuai apayang di anut oleh 

Indonesia. Covid-19 memberikan dampak buruk 

terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia.
29

 

5. Karla Meiva Lumempow, Sarah Sambiran dan 

Ismail Rachman pada tahun 2021 dalam jurnalnya 

yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi 

Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat 

Kabupaten Minahasa”. Menyatakan dikecamatan   

Kawangkoan Barat pelaksanaan program atau 

implementasi kebijakan bantuan bagi pelaku usaha 

mikro dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik 

walaupun dalam mekanisme penyalurannya atau 

tahap-tahap proses penyalurannya masih ada 

masalah-masalah yang terjadi atau kekeliruan yang 

didapati karena pelibatan Pemerintah Kecamatan 

dan Pemerintah Desa yang sangatlah kurang serta 

tindakan/perilaku dari implementor yang keliru 

akibat kurangnya komitmen dari pelaku 

kebijakan/implementor dalam merealisasikan isi 

kebijakan.
30

 

 Penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah satu 

jurnal rujukan dalam penulisan skripsi. Dalam skripsi 
                                                             

29Silpa Hanoatubun “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian 

Indonesia” Jurnal Vol.2 No.1  Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 2020.  
30Karla Meiva Lumempow, Sarah Sambiran, dan Ismail Rachman, 

“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi 
Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa,” Jurnal 

Governance 1, no. 1 (2021): 1–8. 
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ini memiliki perbedaan diantaranya yaitu waktu 

penelitian terbarui atau up to date, sifat penelitian 

spesifik dan terarah karena penelitian lebih fokus 

membahas mengenai dampak pandemi covid-19 

terhadap perekonomian masyarakat UMKM di Pasar 

Inpres Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung 

Selatan.  

 

H. Metode Penelitian 

1. Pengertian Metode Penelitian  

Metode berasal dari bahasa yunani methodos 

yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan 

jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam 

mencapai sasaran yang diperlukan bagi 

penggunanya, sehingga dapat memahami objek 

sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai 

sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan nya.
31

  

Penelitian adalah terjemahan dari bahasa inggris 

research.  Terdapat ahli yang mengindonesiakan 

research menjadi riset. Kata research berasal dari 

kata re yang berarti kembali dan to seacrh yang 

berarti mencari. Dengan demikian arti yang 

sebenarnya dari research adalah mencari kembali.
32

 

Metode penilitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.
33

 

                                                             
31 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2004), h.1 
32Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.7 
33Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h.2 
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2. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik 

individu, kelompok, lembaga atau masyarakat 

yang berada pada objek penelitian.Penelitian 

mengambil data dari lapangan atau lokasi 

penelitian tertentu.
34

 Dilakukan dengan menggali 

data yang bersumber dari Unit Pelayanan 

Terpadu Pasar Inpres Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan mengenai data pedagang di 

Kalianda serta kepada pedagang UMKM 

terdampak di Pasar Inpres Kecamatan Kalianda 

yang berdomisili di Desa Sukajaya.  

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

yang bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan 

kemudian melakukan analisis dari hasil temuan 

tersebut dengan menyesuaikan antara temuan dan 

teori.
35

 Jadi peneliti akan mendeskripsikan 

peristiwa yang terjadi terkait dengan analisis 

dampak pandemi Covid-19 terhadap 

perekonomian masyarakat UMKM pasar Inpres. 

 

                                                             
34Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), 202. 
35H.M. Subana, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: CV Pustaka 

Setia,2005), h. 89 
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3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang pertama kali 

dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.
36

 

Termasuk data yang diperoleh dari responden 

melalui kuesioner, kelompok fokus dan data hasil 

wawancara peneliti dengan narasumber. Data 

primer dalam penelitian ini berupa data hasil 

wawancara langsung dengan narasumber selaku 

pedagang UMKM terdampak yang berlokasi di 

Pasar Inpres Kalianda, serta alamat tempat 

tinggal di Desa Sukajaya RT/RW.002/001 

Lingkungan 06 Kelurahan Kalianda Kecamatan 

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Data juga 

diperoleh dengan cara melakukan observasi 

untuk melihat kondisi nyata di lapangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah yang sudah tersedia 

dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder 

tersedia di instansi tempat penelitian dilakukan 

dan di luar instansi tempat penelitian.
37

 Data 

sekunder penelitian ini diperoleh UPT Pasar 

Inpres Kalianda, buku-buku, jurnal, internet dan 

referensi lain yang relevan dengan penelitian. 

 

 

 

 

                                                             
36AnwarSanusi,MetodePenelitianBisnis(Jakarta:SalembaEmpat,2016), 104. 
37Ibid., 104 
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4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas 

dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliiti 

untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik 

kesimpulannya. Populasi tidak hanya manusia, 

tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki 

oleh subyek atau obyek tersebut.
38

 Populasi 

dalam penelitian ini yaitu usaha mikro kecil dan 

menengah di pasar Inpres Kecamatan Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan yang terdampak 

yaitu sebanyak 105 UMKM. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi tersebut.
39

 

Menurut Suharsimi Arikunto menjelaskan 

apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Tetapi jika 

jumlah subyeknya besar (lebih dari 100  orang) 

                                                             
38Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2012), 115. 
39Ibid.,116 
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dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih.
40

 Karena populasi penelitian ini lebih dari 

100, yaitu 105 UMKM terdampak, maka sampel 

ditetapkan sebesar 10% dari populasi yaitu 10,5 

dibulatkan menjadi 10 sampel yang digunakan 

peneliti terkait usaha mikro kecil menengah yang 

terdampak pandemi covid-19.  

Teknik purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang 

telah dan sesuai ketentuan penulis. Dengan 

ketentuan yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini adalah termasuk dalam pedagang mikro di 

Pasar Inpres Kecamatan Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan yang memiliki modal awal 

serta pendapatan tidak lebih dari Rp. 50 

juta/tahun.  

 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Interview (wawancara) 

Teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 

responden, dan jawaban-jawaban tersebut di catat 

atau direkam. Seperti langsung wawancara 

dengan masyarakat pelaku usaha UMKM. Dalam 

pelaksaanannya penulis melakukan interview 

bebas terpimpin atau terstruktur dengan 

membawa kerangka pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

 

                                                             
40Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 134 
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b. Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data 

melalui pencatatan perilaku subjek (orang), objek 

(benda) atau kejadian yang sistematik tanpa 

adanya pertanyaan atau komunikasi dengan 

individu-individu yang diteliti. Observasi 

meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan 

aktivitas atau kondisi perilaku maupun non 

perilaku. Observasi perilaku meliputi nonverbal, 

bahasa (linguitic) dan ekstra bahasa 

(extralinguistic). Observasi non perilaku meliputi 

catatan (record), kondisi fisik (physical 

condition) dan proses fisik (physical process).
41

 

Pada penelitian ini, observasi dilakukan terkait 

dampak yang dirasakan pedagang UMKM selama 

masa pandemi covid-19. 

c. Dokumentasi 

Cara pengumpulan data yang dapat berupa bukti-

bukti tertulis dari objek penelitian
42

 untuk 

memperkuat data yang diperoleh khususnya yang 

berkaitan dengan dampak perekonomian 

masyarakat pelaku usaha UMKM. Dalam 

penelitian ini metode dokumentasi digunakan 

untuk mendapatkan data mengenai situasi dan 

kondisi terkini para pedagang, objek usaha serta 

dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, 

dan lain-lain yang diperlukan. 

 

 

                                                             
41Ibid., 111. 
42Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010) h. 70. 
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I. Sistematika Pembahasan  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitin, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan dan sistematika pembahasan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini berisi teori yang digunakan penulis dalam 

penelitian yang dilakukan. Teori yang dibahas penulis 

yaitu dampak pandemi covid-19 dibidang perekonomian 

masyarakat UMKM dan pendapatan. 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi gambaran umum objek penelitian 

yang menguraikan tentang latar sosial, ekonomi, 

demografi dan lingkungan. Serta berisi penyajian fakta 

dan data penelitian yang menguraikan perihal fakta-fakta 

dan temuan di lapangan yang didukung dengan data-

data. 

 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi analisis data penelitian dan temuan 

penelitian. 

 

BAB V PENUTUP  

Dalam bab ini berisi simpulan dan rekomendasi dari 

hasil penelitian. 
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J. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian 

Masyarakat  Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

(Studi Pada Kawasan UMKM Pasar Inpres Kec. Kalianda Kab. 

Lampung Selatan) 

Peninjauan terhadap 

UMKM terdampak  

Realisasi upaya-upaya 

yang dilakukan pihak 

terkait guna 

menghidupkan kembali 

UMKM ditengah pandemi  

Mendorong pembaharuan 

peraturan/kebijakan yang 

selaras dengan masyarakat 

Membentuk mekanisme 

dan peluang usaha di era 

baru  

Terciptanya iklim ekonomi 

dikalangan pedagang UMKM yang 

dapat beradaptasi dengan 

menjalankan sistem berniaga di era 

new habits 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Dampak  

1. Pengertian Dampak 

Dampakmenurut kamus besar bahasa Indonesi 

(KBBI) adalah benturan, pengaruh yang 

mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. 

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari 

sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh 

adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal 

balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang 

mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.
43

 

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai 

pengaruh atau akibat dalam setiap peristiwa atau 

keputusan yang diambil oleh seorang biasanya 

mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak 

positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa 

merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan 

pengawasan internal. Dari penjabaran diatas dampak 

dapat dibagi dalam duapengertian yaitu: 

1. Dampak Positif 

Dampak adalah keinginan untuk 

membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau 

memberi kesan kepada orang lain, dengan 

tujuan agar mereka mengikuti atau 

mendukung keinginannya. Sedangkan positif 

adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu 

                                                             
43Suharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: 

Widya Karya,h. 243. 
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pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang 

baik. positif adalah suasana jiwa yang 

mengutamakan kegiatan kreatif daripada 

kegiatan yang menjenuhkan, kegembiraan 

daripada kesedihan, optimisme daripada 

pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa 

seseorang yang dipertahankan melalui usaha-

usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada 

dirinya supaya tidak membelokkan fokus 

mental seseorang pada yang negatif. Bagi 

orang yang berpikiran positif mengetahui 

bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka 

akan segera memulihkan dirinya. Jadi 

pengertian dampak positif adalah keinginan 

untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau memberi kesan kepada 

orang lain, dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginan yang 

baik. 

2. Dampak Negatif 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dampak 

negatif adalah pengaruh kuat yang 

mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah 

keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau memberi kesan kepada 

orang lain, dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginannya. 

Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah 

disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh 

buruk yang lebih besar dibandingkan dengan 
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dampak positifnya.
44

 Jadi dapat disimpulkan 

pengertian dampak negatif adalah keinginan 

untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau memberi kesan kepada 

orang lain dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginannya 

yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. 

 

B. Pendapatan  

1. Pengertian Pendapatan  

Menurut Sadono Sukirno pendapatan adalah uang 

yang diterima dan berikan kepada subjek ekonomi 

berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu 

berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan 

sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari 

kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang 

bergantung pada jenis pekerjaannya.
45

 

Menurut Rahardja dan Manurung pendapatan 

adalah total penerimaan (uang atau bukan uang) 

seseorang atau rumah tangga selama periode 

tertentu.
46

 

Menurut Suryananto pendapatan adalah 

penerimaan bersih seseorang. Pendapatan atau juga 

disebut juga income adalah hasil penjualan dari-

                                                             
44http://repository.uin-suska.ac.id/ Dampak Pernikahan Dini di Desa 

Margamulya Kecamatan 

Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu. Di akses pada tanggal  19 februari 2022 pukul 
14.05 WIB. 

45Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada,2006),47 
46Mandala Manurung Rahardja Pratama, Teori Ekonomi Mikro (Jakarta: 

Lembaga Universitas Indonesia, 2010), 291 
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faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor 

produksi, dan sektor produksi ini membeli faktor-

faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai 

input proses produksi dengan harga yang berlaku di 

pasar faktor produksi. Harga faktor produksi di pasar 

faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-

barang di pasar barang) ditentukan oleh tarik 

menarik, antara penawaran dan permintaan.
47

 

Menurut Suroto teori pendapatan adalah seluruh 

penerimaan baik berupa uang maupun barang yang 

berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang 

dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang 

berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber 

penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari dan sangat penting artinya 

secara langsung maupun tidak langsung bagi 

kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang. 

Pendapatan meliputi upah, gaji, sewa, deviden, 

keuntungan dan merupakan suatu arus yang diukur 

dalam periode waktu tertentu misalnya: seminggu, 

sebulan, setahun atau jangka waktu yang lama. Arus 

pendapatan tersebut dihasilkan karena adanya jasa 

produktif (productive service) yang mengalir ke arah 

yang berlawanan dengan aliran pendapatan yaitu jasa 

produktif yang mengalir dari masyarakat ke pihak 

bisnis yang artinya pendapatan harus didapatkan dari 

aktivitas produktif.
48

 

                                                             
47Desy Sutrisno, Adi Usman, Said Wahyuni, Etty Jumiati, Elly Adiasti, 

Nindya Jafar,Rayhana Irsalina, Pengantar Sosial Ekonomi Dan Budaya Kawasan 

Perbatasan, I (Malang: Inteligensia Media, 2020), 145 
48Suroto, Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Perencanaan 

Kesempatan Kerja (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), 26 
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Dari beberapa pengertian pendapatan menurut 

beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa 

pengertian pendapatan merupakan seluruh 

penerimaan baik berupa  uang atau bukan uang yang 

didapatkan melalui aktivitas produktif selama 

periode waktu tertentu.  

 

2. Sumber-sumber Pendapatan  

Menurut Samuelson dan Nordhaus, pendapatan 

dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: a. gaji 

dan upah adalah suatu imbalan yang diperoleh 

seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan untuk 

orang lain, perusahaan swasta atau pemerintah 

pendapatan dari kekayaan; b. Pendapatan dari usaha 

sendiri, merupakan nilai total produksi dikurangi 

dengan biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk 

uang atau lainnya, tenaga kerja keluarga dan nilai 

sewa kapital untuk sendiri tidak diperhitungkan; c. 

Pendapatan dari sumber lain, dalam hal ini 

pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan 

tenaga kerja antara lain penerimaan dari pemerintah, 

asuransi pengangguran, menyewa aset, bunga bank 

dan sumbangan dalam bentuk lain serta laba dari 

usaha.
49

 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan  

Menurut Boediono pendapatan seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

                                                             
49William Samuelson, Paul.A., Nordhaus, Ilmu Mikroekonomi (Jakarta: 

Erlangga, 2005), 250.  



 

 

 
 

32 

dipengaruhi:
50

 a. Jumlah faktor-faktor produksi yang 

dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan 

tahun ini dan warisan atau pemberian. b. Harga per 

unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini 

ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar 

faktor produksi. c. Hasil kegiatan anggota keluarga 

sebagai pekerjaan sampingan. 

 

4. Pendapatan Dalam Islam  

Islam menganggap harta sebagai anugerah dari 

Allah SWT. Allah mencipatakan harta kekayaan 

untuk dicari, dimiliki dan digunakan oleh manusia. 

Dimana manusia merupakan perantara dalam 

memanfaatkan harta benda milik Allah SWT.
51

 

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan 

untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan 

kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) 

adalah hal yang paling mendasari dalam sistem 

distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru 

dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.
52

 

 

 ٌْ ٰٓ اَ َُُْٛكْى تِاْنثَاِطِم اَِلَّ انَُكْى تَ َٕ ا اَْي ْٰٕٓ ا ََل تَأُْكهُ ْٕ َيُُ ٍَ اه ْٚ ٰٓاََُّٚٓا انَِّر ٚه

ٍْ تََساض   ٌَ تَِجاَزجً َػ ْٕ ُُْكْى ۗ تَُك َ  يِّ ٌَّ ّللّاه َْفَُسُكْى ۗ اِ ا اَ ْٰٕٓ ُ ََل تَْقتُه َٔ

ا ًً ْٛ ٌَ تُِكْى َزِح   َكا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

                                                             
50Boediono, Pengantar Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2002), 150. 
51Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam (Depok: 

Kencana, 2017), 123 
52Ibid., 132 
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batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, 

Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa’ 

[4]: 29. 

Kementerian Agama Repulik Indonesia 

menafsirkan QS.An-nisa ayat 29 sebagai ayat yang 

berbicara tentang bagaimana manusia beriman 

mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah SWT. 

Serta janganlah saling memakan atau memperoleh 

harta diantara sesama manusia yang diperlukan 

dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan 

tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan 

syariat, kecuali peroleh harta tersebut dengan cara 

yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas 

dasar suka sama suka yang tidak melanggar 

ketentuan syariat dan dilarang menyakiti orang lain 

karena ingin mendapatkan harta.
53

 

Menurut Masqood, terdapat bebrapa prinsip yang 

dapat dilakukan berkaitan dengan pengelolaan harta 

atau kekayaan yaitu: a. Secara penuh memenuhi 

kebutuhan pokok keluarganya; b. Barang-barang 

yang dihasilkan memberikan kenyamannya  bagi  

kehidupan keluarganya; c. Barang-barang yang 

didapatkan dianggap sebagai kesukaan Allah SWT 

atas manusia karena barang-barang tersebut 

memberikan keuntungan dan tidak membahayakan; 

d. Menghabiskan sebanyak mungkin hartanya untuk 

pendidikan anak-anaknya sehingga mereka akan 

mengembangkan kepada masyarakat dan juga 

melanjutkan untuk mengumpulkan dengan 
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mengelola kekayaan (harta) dengan cara    Islam; e. 

Dia bisa memberikan pengeluaran dan tidak 

membuatnya terlibat dalam hutang yang tidak 

perlu.
54

 

Perolehan harta dilakukan dengan cara usaha 

(amal) atau mata pencaharian (maliyah) yang halal 

dan sesuai dengan aturan Allah SWT. Ayat Al-Quran 

yang mendorong atau menganjurkan manusia untuk 

berusaha. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Mulk 

ayat 15: 

 

ا ْٕ ُكهُ َٔ ْٙ َيَُاِكثَِٓا  ا فِ ْٕ ًَل فَاْيُش ْٕ ْ٘ َجَؼَم نَُكُى اَْلَْزَض َذنُ َٕ انَِّر ُْ 

ُز  ْٕ ِّ انُُُّش ْٛ اِنَ َٔ  ۗ  ّ ْشقِ ٍْ زِّ  ِي

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang 

mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala 

penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-

Nya.Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali 

setelah) dibangkitkan” (QS. Al-Mulk [67]:15) 

 

Kementerian Agama Republik Indonesia 

menafsirkan ayat tersebut yaitu Allah SWT yang 

menjadikan bumi untuk makhluk Allah terutama 

manusia yang mudah dijelajahi untuk melakukan 

aktifitas yang bermanfaat, maka jelajahilah di segala 

penjurunya, berkelanalah ke seluruh pelosoknya, dan 

makanlah sebagian dari rezeki-Nya yang telah 

disediakan, serta bersyukurlah dengan segala 
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karunia-Nya, dan karena pada akhirnya, hanya 

kepada-Nyalah kembali setelah dibangkitkan.
55

 

Islam menciptakan beberapa instrumen untuk 

memastikan keseimbangan pendapatan di 

masyarakat. Seperti zakat dan sedekah misalnya, 

instrumen ini dikedepankan untuk keseimbangan 

karena mengingat tidak semua orang mampu terlibat 

dalam proses ekonomi seperti yatim piatu atau jompo 

dan cacat tubuh. Tetapi harus diingat zakat tidak 

akan ada jika tidak ada sumbernya yang bertumpu 

pada tiga hal yaitu profit perdagangan, pendapatan 

dan gaji pekerja, dan aset perusahaan atau individu.
56

 

 

C. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah  

1. Pengertian UMKM  

Menurut Kwartono pengertian UMKM adalah 

kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan 

bersih maksimal Rp. 200 juta dimana tanah dan 

bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. 

Mereka yang punya omset penjualan tahunan paling 

banyak Rp. 1 miliar dan milik warga negara 

Indonesia.
57

 

Ina Primiana berpendapat bahwa UMKM adalah 

pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang 

menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, 

yaitu:
58

 industri manufaktur, agribisnis, bisnis 
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56Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam., 130 
57Adi, M. Kwartono. Analisis Usaha Kecil dan Menengah.Yogyakarta. CV. 
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Offset. 2017. 
58Ina Primiana, Menggerakan Sektor Riil UKM dan Industri. Bandung: 
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kelautan dan sumber daya manusia. Kewirausahaan 

memberikan harapan untuk mendapatkan keuntungan 

dari usaha mendorong fleksibel, mengembangkan 

inovasi, dan peluang pasar yang baru.
59

 Maka dari itu 

perlu memahami dan mengimplementasikan terkait 

UMKM. Berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 

2008 tentang UMKM memiliki arti sebagai berikut:  

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik 

orang perorangan dari atau badan usaha 

perorangan yang memiliki kekayaan bersih 

paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, atau omset 

penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 

juta.  

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh 

orang perorangan bukan merupakan anak 

perusahaan baik langsung maupun tidak 

langsung. Kriteria usaha kecil memiliki 

kekayaan bersih antaraRp. 50 juta sampai 

dengan Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha atau omset penjualan 

tahunan berkisar antara Rp. 300 juta sampai 

dengan Rp. 2,5 miliar. 

c. Usaha menengah adalah ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh 

orang perorangan bukan merupakan anak 

perusahaan baik langsung maupun tidak 

langsung. Kriteria usaha menengah memiliki 

kekayaan lebihdariRp. 500 juta sampai 
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dengan Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha dan omset 

penjualan tahunan berkisar antara Rp. 2,5 

miliar sampai dengan Rp. 50 miliar.  

Secara garis besar ada5 jenis usaha, yaitu usaha 

ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, danjasa. 

Kelima jenis usaha bentuk badan hukum, besarnya 

usaha, komoditi yang diusahakan, maka akan ada 

usaha yang bergerak dalam bidang pertambangan 

atau bidang usaha yang mengambil langsung dari 

alam seperti dari laut, dan hasil hutan. Pilihan usaha 

yang akan di kembangkan tergantung pada minat, 

pengetahuan, dan fasilitas yang ada pada masing-

masing kelompok penelitian mencangkup dua bidang 

bisnis utama yaitu produksi dan perdagangan.
60

 

 

2. Ciri-ciri UMKM 

1. Suatu jenis komoditi/ barang yang ada pada 

usaha tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu; 

2. Tempat menjalankan usaha bisa berpindah 

sewaktu-waktu; 

3. Dalam usahanya belum menerapkan administrasi, 

bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih 

disatukan; 

4. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum 

punya jiwa wirausaha yang mumpuni; 

5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih 

rendah; 
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6. Rata-rata pelaku UMKM belum memiliki akses 

perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke 

lembaga keuangan non bank; 

7. Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau 

legalitas, termasuk NPWP; 

8. Manejemen tergantung pemilik; 

9. Modal disediakan oleh pemilik dan skala usaha 

dan jumlah modal relative kecil; 

10.  Daerah operasi usaha bersifat lokal serta sumber 

daya manusia yang terlibat terbatas. 

 

3. Jenis-jenis UMKM  

Adapun jenis jenis dari usaka mikro, kecil dan 

menengah (UMKM )dapat digolongkan menjadi 

beberapa jenis, yaitu: 

1. Manufaktur, jumlah usaha menufaktur sangatlah 

banyak. Kategori ini meliputi percetakan, pabrik 

pembuatan baja, pabrik pembuatan rekreasi, 

manufaktur pakaian, perusahaan mebel, 

perusahaan lemaridan perusahaan roti. Bisnis 

manufaktur meliputi pengubahan bahan baku 

menjadi produk yang di butuhkan oleh 

masyarakat; 

2. Jasa, sektor jasa merupakan suatu bidang yang 

beraneka ragam, ada banyak peluang bisnis jasa, 

jasa merupakan produk yang tidak bisa diraba 

yang secara fisik tidak dapat dimiliki dan yang 

meliputi kinerja atau karya; 

3. Grosir, meliputi penjualan kepenjual yang 

lain,seperti pengecer, grosir yang lain atau 

https://g.co/kgs/LnBvJ2
https://ereg.pajak.go.id/
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perusahaan industry. Pedagan grosis merupakan 

suatu bisnis bebas, yang memegang kepemilikan 

barang dipasar. Perusahaan grosir kecil juga 

menjual beraneka macam produk berupa 

makanan, supplies, mesin, peralatan rumah 

tangga, beras, buah dan sayur mayur. Bisnis ini 

melayani sebagai suatu mata rantai antara 

manufaktur dan pengecer atau pemakai industry; 

4. Pengecer merupakan pedagang yang menjual 

barang-barang pada konsumen akhir; 

5. Usaha jenis pertanian, usaha ini mencangkup 

pertanian dibidang persawahan seperti padi, 

sayur sayuran maupun perkebunan seperti karet, 

lada, sawit, kopi dan lainya.
61

 

Pada dasarnya jenis UMKM sangatlah beragam, 

namun dari jenis-jenis tersebut tidaklah lepas dari 

konsep maupun cakupan dari UMKM itu sendiri, 

perkembangan UMKM juga didorong oleh adanya 

perkembangan teknologi, unsure budaya kebiasaan 

dan keanekaragaman sumber daya di setiap wilayah. 

 

4. Kelebihan Dan Kekurangan UMKM 

UMKM memiliki beberapa potensi dan keunggulan 

komparatif yaitu: 

1. Pemilik usaha bebas dalam bertindak dan 

mengambil keputusan; 

2. Pemilik biasanya memiliki peran atau turun 

tangan secara langsung dalam menjalankan 
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usaha. Sehingga dapat mengawasi secara 

keseluruhan; 

3. Usaha yang dijalankan memang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat setempat; 

4. Usaha kecil berpotensi menebar diseluruh 

pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha. 

Hal ini karena mayoritas usaha kecil timbul untuk 

memenuhi permintaan yang terjadi di daerah 

regionalnya. Orientasi produksi usaha kecil tidak 

terbatas pada orientasi produk melainkan sudah 

mencapai taraf orientasi konsumen; 

5. Sebagian besar usaha kecil dapat dikatakan padat 

karya yang disebabkan pengunaan teknologi 

sederhana. Presentase distribusi nilai tambah 

pada tenaga kerja relatif besar. Dengan demikian, 

distribusi pendapatan bisa lebih tercapai. Selain 

itu keunggulan terdapat pada hubungan yang erat 

antara pemilik dengan karyawan menyebabkan 

sulitnya PHK, keadaan ini menunjukan betapa 

usaha kecil memiliki fungsi sosial ekonomi. 

Beberapa kelemahan UMKM diantaranya yaitu: 

1. Manajemen, usaha kecil umumnya memiliki 

manajemen yang kurang baik, sering 

mencampurkan urusan bisnis dengan rumah 

tangga, organisasinya tidak tertata dengan baik, 

tenaga ahli sedikit dan pengeluaran bisnis rendah; 

2. Kurangnya dana untuk membeli bahan baku atau 

produk, membeli peralatan sewa tempat, untuk 

promosi, melatih karyawan dari arus kas yang 

tidak merata merupakan kelemahan yang 

umumnya terdapat pada usaha; 
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3. Peraturan pemerintah, kebijakan yang tumpang 

tindih dan inkonsistensi menyebabkan ketidak 

pastian berusaha dan ketidak pastian hukum, 

serta bebas biaya. Birokrasi yang tidak efisien 

akibat kurangnya koordinasi antar lembaga 

pemerintah dan korupsi dalam setiap bentuk 

pelayanan publik menyebabkan biaya tinggi. 

Semua itu menghambat dalam membangun dan 

mengembangkan usahanya.
62

 

 

D. Ekonomi Islam  

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

untuk mencapai fallah berdasarkan pada prinsip –

prinsipnilai Al-qur’an dan sunnah.
63

 Beberapa ahli 

mendefiniskan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu 

yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha 

untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan 

kebutuhan yang didalam kerangka syariah. Ilmu yang 

mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu 

masyarakat Islam yang dibingkai dengan Syariah. 

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu 

saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai 

moral merupakan aspek normatif yang harus 

dimasukan dalam analisis fenomena ekonomi serta 

dalam pengambilan keputusan yang dibingkai 
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syariah. Sedangkan pengertian ekonomi Islam 

menurut para ahli, adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Siddiqie (1922) dan Naqwi (1994) 

ekonomi Islam merupakan representasi perilaku 

ekonomi umat muslim untuk melaksanakan 

ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, 

ekonomi Islam merupakan penafsiran dan praktik 

ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang 

tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. 

Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam 

tiga aspek yaitu, norma dan nilai-nilai dasar 

Islam, batasan ekonomi status hukum dan 

aplikasi serta analisis sejarah.
64

 

b. M Umer Chapra “Islamic economic was defined 

asthat branch of knowledge which helps realize 

humanwell-being trought an allocation and 

distribution of scarce resources that is in 

confinnity with Islamic teaching without unduly 

curbing individual freedom or creating continued 

macro economic and ecological imbalances 

”Ekonomi Islam, adalah sebuah pengetahuan 

yang membantu upaya realisasi kebahagiaan 

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber 

daya terbatas yang berada dalam koridor yang 

mengacu pada pengajaran Islam tanpa 

memberikan kebebasan individu atau tanpa 

perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan 

dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.
65
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c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu 

ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian 

tentang perilaku ekonomi orang Islam 

representatif dalam masyarakat muslim modern.
66

 

Berdasarkan uraian pengertian ekonomi Islam 

menurut para ahli di atas, diketahui bahwa ekonomi 

Islama dalah salah satu cabang ilmu dalam ekonomi 

yang dalam pelaksanaanya yaitu mengelola dan 

mendayagunakan sumber daya untuk kegiatan 

muamalah berdasarkan syariat Islam yaituAl-qur’an 

dan hadist 

2. Karakteristik Ekonomi Islam  

a. Tujuan Ekonomi Islam 

Tujuan akhir dari ekonomi Islama dalah 

sebagai mana tujuan dari syariat Islam itu sendiri 

(Maqashid asysyari’ah) yaitu pencapaian 

kebahagiaan dunia akhirat (fallah) melalui suatu 

tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah 

kebahagiaan hakiki yang diinginkan olehsetiap 

manusia, bukan hanya kebahagiaan semu yang 

sering kali pada akhirnya justru melahirkan 

penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks 

ekonomi tujuan fallah yang ingin di capai oleh 

ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun 

makro, mencangkup horizon waktu dunia 

ataupun akhirat. 
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1. Moral Sebagai Pilar Ekonomi Islam 

Moral (akhlaq) Islam merupakan 

pegangan pokok bagi para pelaku ekonomi 

serta menjadi panduan untuk menentukan 

suatu kegiatan baik atau buruk sehingga perlu 

dilaksanakan atau tidak. Jika bisa terwujud, 

maka bisa dikatakan bahwa moral berperan 

sebagai pilar dari terwujudnya bangunan 

ekonomi Islam. Hanya dengan moral Islam 

inilah bangunan ekonomi Islamdapat tegak 

dan hanya dengan ekonomi Islamlah fallah 

dapat dicapai. Untuk menyederhanakan, 

moral ekonomi Islam dapat di uraikan 

menjadi dua komponen, yaitu: 

a. Nilai ekonomi Islam (value) merupakan 

kualitas atau kandungan intrinsik yang 

diharapkan dari suatu perilaku atau 

keadaan. Nilai ini juga mencerminkan 

pesan moral yang dibawa dari suatu 

kegiatan seperti kejujuran, keadilan, 

kesatuan.  

b. Prinsip ekonomi Islam merupakan suatu 

mekanisme atau elemen pokok yang 

menjadi struktur atau kelengkapan suatu 

kegiatan atau keadaan. Dalam contoh 

sholat, prinsip dicerminkan dari rukun dan 

syarat sahnya sholat yang membuat suatu 

kegiatan bisa disebut dengan sholat.
67
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2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam 

a. Keadilan (Adl) merupakan nilai dasar 

dalam ajaran Islam. Keadilan sering kali 

diletakan sederajat dengan dengan 

kebajikan dan ketakwaan sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah 

ayat 8 

ِ ُشََٓدۤاَء  ٍَ لِِلّه ْٛ اِي َّٕ ا قَ ْٕ َُ ْٕ ا ُك ْٕ َيُُ ٍَ اه ْٚ ٰٓاََُّٚٓا انَِّر ٚه

ي   ْٕ ٌُ قَ ََل َْٚجِسَيَُُّكْى َشَُاه َٔ ٰٓٗ اََلَّ تِاْنقِْسِطِۖ  َؼهه

 ٌَّ َ ۗاِ
اتَّقُٕا ّللّاه َٔ  ِٖۖ ٕه َٕ اَْقَسُب نِهتَّْق ۗا ُْ ْٕ ا ۗاِْػِدنُ ْٕ تَْؼِدنُ

 ٌَ ْٕ هُ ًَ ا تَْؼ ًَ  تِ
ْٛس ٌۢ َ َخثِ

 ّللّاه

“Hai orang-orang yang beriman 

hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena 

Allah, menjadi saksi dengan adil dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap sesuatu kaum,mendorong kamu 

untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 

Dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”.
68

 

b. Khilafah berarti tanggung jawab sebagai 

pengganti atau utusan Allah di muka 

bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk 

memakmurkan bumi dan alam semesta. 

Makna khilafah dapat dijabarkan lebih 

lanjut menjadi beberapa pengertian 

sebagai berikut: Tanggung jawab 
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berperilaku ekonomi dengan cara yang 

benar, tanggung jawab mewujudkan 

maslahah maksimum dan tanggung jawab 

perbaikan kesejahteraan setiap individu. 

b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

Para pemikir ekonomi Islam berbeda 

pendapat dalam memberikan kategorisasi 

terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. 

Sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, Khurshid 

Ahmad mengkategorisasikan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam pada prinsip Tauhid, Rububiyyah, 

Khilafah, dan Tazkiyah.
69

 

Mahmud Muhammad Bablily menetapkan 

limaprinsip yang berkaitan dengan kegiatan 

ekonomi dalam Islam: ukhuwwah (persaudaraan), 

insane (berbuat baik), nasihah (memberi nasihat), 

istiqomah (teguh pendirian),dan taqwa (bersikap 

taqwa).
70

 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga bisa 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Manusia adalah makhluk pengemban 

amanat Allah SWT untuk memakmurkan 

kehidupan di bumi, dan diberi kedudukan 

sebagai khalifah (wakil Allah SWT) yang 

wajib melaksanakan petunjuk-petunjuk-

Nya. 
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b. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk 

melayani kepentingan hidup manusia, dan 

ditundukan kepadanya untuk memenuhi 

amanat Allah. Allah SWT jugalah pemilik 

mutlak atas semua ciptaan-Nya. 

c. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

d. Kerja adalah yang sesungguhnya 

menghasilkan (produktif). 

e. Harta jangan hanya beredar dikalangan 

kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan 

jalan memenuhi kewajiban-kewajiban 

kebendaan yang telah ditetapkan dan 

menumbuhkan kepedulian sosial berupa 

anjuran berbagai macam shadaqah. 

f. Harta jangan dihambur-hamburkan untuk 

memenuhi kenikmatan melampaui batas. 

Mensyukuri dan menikmati perolehan 

usaha hendaklah dalam batas yang 

dibenarkan syariat Islam.
71

 

 

E. UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Islam merupakan agama yang tidak membatasi atau 

melarang umatnya untuk melakukan kegiatan berdagang, 

usaha maupun kegiatan lainya yang berhubungan antar 

manusia dengan manusia yang lainya termasuk dalam 

kegiatan jual beli atau muammalah. Islam sendiri 
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sangatlah jelas dan lengkap dituliskan dalam AlQur’an 

yaitu QS.An-nisa, Ayat29: 

 

 ٌْ ٰٓ اَ َُُْٛكْى تِاْنثَاِطِم اَِلَّ انَُكْى تَ َٕ ا اَْي ْٰٕٓ ا ََل تَأُْكهُ ْٕ َيُُ ٍَ اه ْٚ ٰٓاََُّٚٓا انَِّر ٚه

 ْٰٕٓ ُ ََل تَْقتُه َٔ ُُْكْى ۗ  ٍْ تََساض  يِّ ٌَ تَِجاَزجً َػ ْٕ ٌَ تَُك َ َكا
ٌَّ ّللّاه َْفَُسُكْى ۗ اِ ا اَ

ا ًً ْٛ   تُِكْى َزِح

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah 

Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa’ [4]: 29. 

Maksud dari ayat di atas adalah anjuran dan 

peringatan kepada umat manusia agar tidak saling 

memakan harta sesame dengan jalan yang tidak 

semestinya. Karena, sesungguhnya masih banyak yang 

bisa dilakukan dalam hal kegiatan muamalah tanpa harus 

saling menyakiti satu sama lain, seperti perniagaan atau 

perdagangan yang di landasi atas dasar suka sama suka 

antar kedua belah pihak. Hal ini akan lebih di ridhoi 

Allah SWT karena mengikuti jalan yang benar dalam hal 

ber muamallah. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa,  

kegiatan perniagaan oleh manusia diatur sedemikian 

rupa dengan dalil Al- Qur’an sebagai landasan 

hukumnya, agar tidak keluar dari kaidah yang ada. 

Dalam Islam juga ada batasan atau himbauan agar 

dalam kegiatan perniagaan maupun hubungan jual beli 

terhindar dari perbuatan keji dan riba, karena riba 

sangatlah berat dosanya dan termasuk kedalam dosa 

besar diantaranya dalam QS: Al Baqarah ayat 279 
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ٌْ تُْثتُْى فَهَُكْى  اِ َٔ  ٖۚ  ّ نِ ْٕ َزُس َٔ  ِ
ٍَ ّللّاه ا تَِحْسب  يِّ ْٕ ا فَأَْذَُ ْٕ ٌْ نَّْى تَْفَؼهُ ِ فَا

 ٌَ ْٕ ًُ انُِكْىٖۚ ََل تَْظهِ َٕ ُس اَْي ْٔ ٌَ  ُزُء ْٕ ًُ ََل تُْظهَ َٔ  

“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”. 

Maksud dari ayat tersebut adalah Jika kamu tidak 

melaksanakannya, yakni apa yang diperintahkan, 

sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu 

pungut, maka yakinlah akan terjadi perang yang dahsyat 

dari Allah dan Rasul-Nya antara lain berupa bencana dan 

kerusakan di dunia, dan siksa pedih di akhirat. Tetapi 

jika kamu bertobat, yakni tidak lagi melakukan transaksi 

riba dan melaksanakan tuntunan, tidak memungut sisa 

riba yang belum dipungut, maka perang tidak akan 

berlanjut, bahkan kamu berhak atas pokok hartamu dari 

mereka. Dengan demikian, kamu tidak berbuat zalim 

atau merugikan dengan membebani mereka pembayaran 

utang melebihi apa yang mereka terima dan tidak 

dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar penuh 

sebesar utang yang mereka terima.
72

 

UMKM sangat erat kaitannya dengan berdagang. 

Berdagang adalah profesi yang mulia dalam Islam. 

Rasulullah Shallallahu’alaihiWasallam sendiri adalah 

pedagang dan beliau memuji serta mendoakan para 

pedagang yang jujur. Rasulullah adalah pedagang ketika 

berusia 25 tahun beliau pergi berdagang ke negeri Syam. 
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Kegiatan UMKM menurut ekonomi Islam merupakan 

kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan 

pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara 

luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses 

pemetaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan 

mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. UMKM dalam 

konteks ini berperan terhadap perekonomian masyarakat 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. UMKM 

merupakan penggerak dari kemajuan negara karena 

kontribusinya terhadap angka pertumbuhan ekonomi 

nasional melalui pilihan masyarakat untuk menikmati 

barang dan jasa dengan inovasi yang dilakukan. Selain 

turut serta menciptakan lapangan kerja, apa yang lebih 

penting yang diajarkan dalam Islam ialah bahwa pelaku 

UMKM turut meningkatkan mutu kehidupan masyarakat 

lewat usahanya.
73
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