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ABSTRAK 

 

 

Perkembangan dunia ekonomi dan bisnis semakin pesat di Bandar Lampung. 

Perkembangan perekonomian Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari peran usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peran UMKM yang begitu besar dan 

signifikan harus terus dijaga dan dikembangkan untuk dapat bersaing pada era 

persaingan global. Para pelaku UMKM bersaing ketat untuk meningkatkan 

produktivitasnya. Green product merupakan strategi bisnis baru yang mampu 

mengatasi permasalahan bisnis dan lingkungan. Green product selain memiliki 

keunggulan kompetitif juga memiliki nilai tambah yaitu ramah terhadap lingkungan. 

Etika bisnis islam islam menjadi dasar bagaimana seharusnya pelaku usaha muslim 

dalam melakukan kegiatan bisnisnya dan untuk menyeimbangkan kegiatan bisnis 

tanpa meninggalkan kaedah-kaedah keislaman. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah strategi green 

product mampu meningkatkan perkembangan UMKM di Bandar Lampung? Dan 

bagaimana optimalisasi strategi green product terhadap perkembangan UMKM di 

Kota Bandar Lampung ditinjau dari etika bisnis Islam? Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah strategi green product mampu meningkatkan perkembangan 

UMKM di Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi strategi 

green product terhadap perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung ditinjau 

dari etika bisnis Islam 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua 

jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang didapat dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data 

terkumpul, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

analisis. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi green product mampu 

berperan dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Bandar Lampung meskipun 

tidak secara menyeluruh. Optimalisasi strategi green product terhadap perkembangan 

UMKM di Bandar Lampung ditinjau dari etika bisnis Islam oleh dinas Koperasi dan 

UKM Kota Bandar Lampung belum optimal. Kegiatan yang dilakukan belum 

terfokus pada green product Etika bisnis Islam belum dilaksanakan sebagaimana 

mestinya, karena masih ada UMKM yang belum menerapkan prinsip-prinsip etika 

bisnis Islam dan masih ada sistem bunga dalam pinjaman yang diberikan pihak dinas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi green product mampu 

meningkatkan UMKM di Bandar Lampung, akan tetapi optimalisasi strategi green 

product  ditinjau dari etika bisnis Islam oleh Dinas Koperasi dan UKM belum 

optimal, karena kegiatan dan program yang dilaksanakan belum terfokus pada green 

product dan masih digunakannya sistem bunga pinjaman. 

 

 

Kata kunci : Green Product, UMKM, Etika Bisnis Islam 



v 
 

MOTTO 

 

 

              

                       

           

 
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)
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Jumanatun Ali-

ART, 2004), h 394 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan gambaran utama permasalahan pada suatu 

penelitian karya ilmiah. Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih 

lanjut mengenai skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah 

yang terdapat dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

adanya ketidakjelasan dan kesalahpahaman dalam memahami maksud dan 

tujuan dari judul penelitian ini. 

Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah berjudul: 

“Optimalisasi Strategi Green Product Terhadap Perkembangan 

UMKM di Bandar Lampung Ditinjau dari  Etika Bisnis Islam (Studi 

Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandar lampung)”. 

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Optimalisasi adalah proses, cara, perbuatan mengoptimalkan 

(menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya)
1
 

2. Strategi Green Product 

a. Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta 

pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk 

mencapai tujuan.
2
 

                                                           
1
Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, 

(Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 375 
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b. Green Product merupakan produk yang dirancang untuk 

meminimalkan dampak lingkungan selama siklus hidup produk 

tersebut, secara khusus sumber daya yang tidak dapat diperbarui 

diminimalkan, bahan beracun dihindari dan penggunaan sumber daya 

yang dapat diperbarui sesuai dengan tingkat keperluan.
3
 

3. Perkembangan adalah suatu proses perubahan yang sistematis, 

progresif dan berkesinambungan.
4
 

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah unit usaha produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha disemua sektor ekonomi.
5
 

5. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq 

al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syari‟ah yang 

mengedepankan halal haram.
6 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa maksud 

judul ini adalah optimalisasi strategi green product terhadap 

perkembangan UMKM di Bandar Lampung ditinjau dari etika bisnis 

Islam (studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung). 

 

 

                                                                                                                                                               
2
Sedarmayanti, Manajemen Strategi, (Bandung; Refika Aditama, 2014), h. 16 

3
Mahbub Alfa Roby dan Anik Lestari Andjarwati,” Pengaruh Green Product Pada 

Minyak Goreng Ecoplanet Terhadap Minat Beli Konsumen”. Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 2 

Nomor 4 (Oktober 2014),1311 
4
 Https://id.m.wikipedia.org/wiki/perkembangan/ diakses pada 5 Oktober 2017, Pukul 

10.00 WIB. 
5
 Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Indonesia, (Jakarta; LP3ES, 

2012), h.11 
6
 Firi Amalia, „Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil‟,  

Jurnal Al-Iqtishad, Vol. VI, No. 1, (Januari; 2014), h.135 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/perkembangan/
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B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penulisan proposal penelitian ini penulis memiliki 

beberapa alasan yang kuat sehingga tertarik mengangkat beberapa 

permasalahan dalam judul diatas, yaitu: 

1. Alasan Objektif 

Banyaknya UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung yang 

semakin berkembang pesat hampir ke seluruh plosok daerah kota 

Bandar Lampung, namun usaha yang dijalankan oleh para pelaku 

UMKM masih banyak produknya yang menggunakan bahan-bahan 

ataupun limbahnya masih mencemari lingkungan. Tidak sedikit 

dari mereka hanya mementingkan omset penjualan semata tanpa 

memperhatikan lingkungan sekitar. Melihat permasalahan tersebut 

maka diperlukan suatu kebijakan sebagai upaya pengendalian 

kerusakan lingkungan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama 

Islam. 

Oleh sebab itu Penulis ingin meneliti hal tersebut karena dalam 

memperkenalkan suatu produk dibutuhkan strategi yang baik dan 

tepat. Strategi produk terhadap perkembangan UMKM jika 

diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. 

Selain itu melihat permasalahan kerusakan lingkungan yang 

semakin memburuk maka perlu adanya upanya pengendalian 

kerusakan lingkungan melalui kebijakan strategi produk yang 

berbasis ramah lingkungan. 
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2. Alasan Subjektif 

a. Penelitian ini sesuai dan berkaitan dengan program studi yang 

penulis ambil, yaitu Ekonomi Islam. 

b. Penelitian ini didukung dengan literatur yang memadai baik itu 

yang tersedia diperpustakaan ataupun sumber lainnya seperti 

jurnal, artikel dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

c. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber 

referensi yang bisa digunakan di lingkungan fakultas, kampus 

dan lingkungan umum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 

terkait. 

C. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian adalah salah satu faktor kemajuan suatu negara. 

Setiap negara bersaing ketat untuk meningkatkan produktvitas 

perekonomiannya. Perekonomian Indonesia saat ini menempati urutan 

ke 17 dunia. Peran UKM yang begitu besar dan signifikan harus terus 

dijaga dan dikembangkan untuk bisa bersaing pada era persaingan 

global seperti penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 

januari 2015. Menurut data BPS 2014, jumlah UMKM di Indonesia 

sebanyak 57,89 juta unit, atau 99,99 persen dari total jumlah pelaku 

usaha nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan 
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kerja sebesar 96,99 persen, dan terhadap pembentukan PDB sebesar 

60,34 persen.
7
  

Dari jumlah tersebut terlihat jelas bahwa sumber ekonomi 

terbesar bagi rakyat Indonesia saat ini berasal dari usaha yang dibangun 

oleh rakyat sendiri dalam sekala mikro, kecil, dan menengah yang 

notabennya menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Hal tersebut 

juga diperkuat dengan data laporan dari Departemen Koperasi 

kementrian UMKM yang menunjukan perkembangan UMKM di 

Indonesia sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

  

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  

di Indonesia Tahun 2013-2015 

 

Keterangan Satuan 
Tahun 

2013 2014 2015 

Unit Usaha 

 

Unit    

Usaha Mikro 55.856.176 57.189.393 58.521.987 

Usaha Kecil 629.418 654.222 681.522 

Usaha Menengah 46.997 52.106 59.263 

Jumlah   56.532.591 57.895.721 59.262.772 

Sumber: Data diolah Peneliti 

Berdasarkan data tabel perkembangan UMKM di Indonesia dari 

tahun 2013 – 2015 selalu mengalami kenaikan baik dari unit Usaha Mikro, 

Usaha Kecil maupun Usaha Menengah. Kenaikan tersebut menunjukkan 

bahwa, UMKM  merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan dalam 

perokonomian global, dengan semakin banyaknya jumlah UMKM maka 

                                                           
7
Http://Lampung.Antaranews.Com/Berita/285415/Pemprov-Lampung-Data-Ulang-

Pelaku-Umkm./19/12/2016/Pukul/ 02.35 WIB. 

http://lampung.antaranews.com/Berita/285415/Pemprov-Lampung-Data-Ulang-Pelaku-Umkm./19/12/2016/Pukul/%2002.35
http://lampung.antaranews.com/Berita/285415/Pemprov-Lampung-Data-Ulang-Pelaku-Umkm./19/12/2016/Pukul/%2002.35
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penyerapan akan tenaga kerja juga semakin banyak. Hal ini berarti 

UMKM mampu menampung lebih banyak tenaga kerja, ditengah 

terpuruknya kondisi perekonomian akibat bangkrutnya sektor korporasi.  

Perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung juga mengalami 

perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan data jumlah UMKM di Kota 

Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan 

UMKM juga diimbangi dengan semakin meningkatnya penyerapan tenaga 

kerja di Kota Bandar Lampung. Berikut tabel perkembangan UMKM Kota 

Bandar Lampung sebagai berikut: 
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TABEL  1.2 

 

Data Perkembangan UMKM Kota Bandar Lampung Tahun 2015 – 2017 

 

NO 
BIDANG 

USAHA 

JUMLAH USAHA 
TENAGA KERJA 

(ORANG) 

TAHUN 

2015 

TAHUN 

2016 

RENCANA 

2017 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

 
Usaha 

Mikro 

 

   

   

1 Perdagangan  12.225 12.975 14.225 24.130 25.215 26.475 

2 Jasa  1.570 1.690 1.890 2.936 3.096 3.249 

3 Industri 6.393 6.468 6.593 14.497 15.140 15.096 

 Jumlah 20.188 21.133 22.708 41.563 43.450 45.630 

 
Usaha Kecil 

 
   

   

1 Perdagangan  4.048 4.108 4.208 7.194 7.511 7.892 

2 Jasa 2.327 2.357 2.407 4.375 4.375 4.595 

3 Industri 8.811 8.864 8.952 18.923 19.774 20.762 

 Jumlah 15.186 15.329 15.567 30.306 31.660 33.249 

 
Usaha 

Menengah 
   

   

1 Perdagangan  1.279 1.309 1.359 2.538 2.648 2.784 

2 Jasa  363 371 381 504 526 552 

3 Industri 3.701 3.716 3.741 8.123 4.485 8.912 

 Jumlah 5.345 5.396 5.481 11.165 11.659 12.248 

 
Jumlah 

Total 
40.719 41.858 43.756 

83.034 86.769 91.127 

Sumber: Renstra dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 2016 

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah UMKM yang ada di Kota 

Bandar Lampung pada tahun 2015, tercatat sebanyak 40.719 UMKM dan 

ditahun 2016 meningkat menjadi 41.858 UMKM, 20.188 unit tahun 2015 

dan 21.133 di tahun 2016 merupakan Usaha Mikro yang beromzet dibawah 

Rp. 50 juta, 15.186 unit tahun 2015 dan 15.329 di tahun 2016 merupakan 

usaha kecil yang beromzet Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta, dan 5.345 unit tahun 

2015 dan 5.396 di tahun 2016 merupakan usaha menengah yang beromzet 
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Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 milyar dan memberikan kontribusi terhadap 

penyerapan tenaga kerja sebanyak 86.769 orang pekerja di tahun 2016 

meningkat dari tahun 2015 yang hanya 83.034 pekerja 
8
 Berdasarkan data 

dapat terlihat bahwa UMKM di Kota Bandar Lampung secara keseluruhan 

mengalami peningkatan.  

Peningkatan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah ini 

juga sejalan dengan pendapat dari Bapak Husni Tamrin, S.E, M.M kasi 

fasilitator usaha mikro, bahwa:   

“Perkembangan UMKM di Bandar Lampun memang cukup baik 

untuk saat ini dan peningkatan tersebut diiringi dengan peningkatan 

kualitas dan kuantitas dari UMKM. Upaya yang dilakukan dinas 

koperasi dan UKM yaitu dengan memberikan pelatihan 

kewirausahaan dan pemberian bantuan lunak berupa kredit ekonomi 

kerakyatan dengan tujuan agar masyarakat sejahtera dibidang usaha 

mikro”.
9
 

 

Perkembangan bisnis yang makin pesat saat ini juga diiringi dengan 

meningkatnya permasalahan lingkungan yang makin kompleks. 

Permasalahan lingkungan telah menjadi isu strategis untuk dikaji dan 

diselesaikan oleh berbagai pihak. Salah satu permasalahan lingkungan yang 

utama dihadapi masyarakat saat ini adalah pencemaran sampah. Sampah 

menjadi suatu permasalahan bagi lingkungan karena jumlahnya yang sangat 

banyak dan sulit untuk didaur ulang. Bahkan sampah sekarang menjadi 

                                                           
8
 Dokumentasi , Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung (Bandar Lampung, 13 

Maret 2017) 
9
Hasil wawancara dengan Bapak Husni Tamrin, S.E, M.M kasi fasilitator usaha mikro, 

Senin 13 Maret 2017, Pukul 09.15 WIB 
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masalah besar karena jumlah sampah yang semakin besar dan banyaknya 

sampah yang sulit untuk di daur ulang.
10

  

Sebagai pusat permukiman dan berbagai aktivitas penduduk, Kota 

Bandar Lampung juga menjadi pusat berbagai kegiatan usaha dan 

permasalahan ekonomi. Dinas kebersihan dan pertamanan (Disbertam) 

Bandar Lampung mencatat volume sampah rumah tangga setelah lebaran 

mencapai 850 ton. Kepala bidang (Kabid) kebersihan Disbertam Bandar 

Lampung Siswanto mengatakan pada hari biasa sampah hanya 650 ton per 

harinya artinya ada peningkatan mencapai 200 ton setelah lebaran tahun ini. 

Kenaikan volume sampah ini seiring dengan konsumsi rumah tangga yang 

meningkat.
11

 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kelestarian 

lingkungan, telah mengakibatkan berbagai kerusakan dan penurunan 

kualitas lingkungan. Adanya pencemaran udara, pencemaran air, dan 

perubahan iklim, serta global warming (pemanasan global) merupakan 

beberapa bukti nyata bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. 

Apabila diabaikan, semakin lama pemanasan global (Global warming) akan 

dapat berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidup manusia di bumi ini. 

Hal ini  membuat pemerintah, produsen, dan masyarakat mulai 

mempertimbangkan perlunya penggunaan produk yang ramah lingkungan 

(green product) dan dapat didaur ulang.  Produk adalah suatu kumpulan 

                                                           
10

 Rizky  Kharismawan Shaputra,,” Penerapan Green Marketing pada Bisnis Produk 

Kosmetik”. Universitas Ma Chung Malang ;  Jurnal JIBEKA, Volume 7 , No, 3 (Agustus 2013) , 

h.47-53. 
11

http://www.Tribunnews.com/2016/07/12/volume-sampah-di-bandar-lampung-tembus-

850-t0n.(13 Februari 2017) 

http://www.tribunnews.com/2016/07/12/volume-sampah-di-bandar-lampung-tembus-850-t0n.(13
http://www.tribunnews.com/2016/07/12/volume-sampah-di-bandar-lampung-tembus-850-t0n.(13
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atribut fisik, psikis, jasa dan simbolik yang dibuat untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan.
12

 

Sedangkan green product menurut Kasali  adalah poduk yang tidak 

berbahaya bagi manusia dan lingkungan, tidak boros sumber daya, tidak 

menghasilkan sampah berlebihan, dan tidak melibatkan kekejaman pada 

binatang. Berdasarkan pernyataan diatas dapat di asumsikan bahwa dengan 

adanya green product yang bermanfaat bagi lingkungan maka permasalahan 

lingkungan yang terjadi dibumi akan teratasi. Adapun karakteristik produk 

hijau yaitu, produk tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, produk tidak 

menghabiskan banyak energi, produk tidak berbahaya, tahan lama, dapat 

didaur ulang, dan tidak merusak lingkungan.
13

 

Indikator green product yang digunakan dalam penelitian ini 

merujuk pada pendapat Elkington etal., dalam Mahbub Alfa Roby dan Anik 

Lestari Andjarwati, diantaranya (1) tingkat bahaya produk bagi kesehatan 

manusia, (2) kemasan yang ditimbulkan produk, (3) material bahan baku.
14

 

Perubahan gaya hidup yang mulai sadar akan pentingnya menjaga 

kelestarian lingkungan membuat konsumen mulai beralih dari produk biasa 

ke produk yang ramah lingkungan.
15

  

                                                           
12

Ari Setiyaningrum, dkk, Prinsip-Prinsip Pemasaran,(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 

2015), h.87 
13

Gurit Indah Pamungkas, Adi Prasodjo, Ketut Indraningrat,” Pengaruh Green 

Product Dan Green Advertsing Terhadap Keputusan Pembelian Lampu LED Philips Di Jember”. 

Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015. h, 2 
14

Mahbub Alfa Roby dan Anik Lestari Andjarwati, Op.cit, h.1309 
15

 Fahlis Ahmad1,Joyce Lapian, Agus Supandi Soegoto.”Analisis Green Product Dan 

Green Marketing Strategy  Terhadap Keputusan Pembelian Produk The Body Shop Di Manado 

Town Square”, Jurnal EMBA Vol.4 No.1( Maret 2016), h.34-35 
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Hasil penelitian Emilia dan Zuzana menyatakan bahwa konsep dari 

manajemen yang strategis di dalam perusahaan kecil harus menjadi konsep 

kewirausahaan strategis. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ana Sukriya dan Imam Hamdani yang menyatakan bahwa 

strategi comparative advantage dalam produk UKM merupakan hal yang 

penting demi menjaga kelangsungan suatu produk dipasaran. Penelitian 

yang dilakukan oleh Allen menyatakan bahwa Pemasaran yang berbasis 

pada kelestarian lingkungan(green marketing), merupakan perkembangan 

baru dalam bidang pemasaran, dan merupakan suatu peluang yang 

potensial dan strategis yang memiliki keuntungan ganda (multiplier effect) 

baik pelaku bisnis maupun masyarakat sebagai pengguna.
16

 

Etika adalah suatu persoalan yang sangat penting dalam aktivitas 

bisnis diera modern saat ini. Etika bisnis didefinisikan sebagai suatu tata 

cara yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan berbisnis. 

Dimana dalam tata cara tersebut mencakup segala macam aspek, baik dari 

individu, institusi, kebijakan, serta perilaku berbinis. Berbisnis merupakan 

aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah 

SAW sendiri pun telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah 

melalui pintu perdagangan (Hadis).
17

 

 

                                                           
16

Ana Sukriyah dan Imam Hamdani.”Peningkatan Eksistensi UMKM Melalui 

Comparative Advantage dalam Rangka Menghadapi MEA 2015 di Temanggung”, Economics 

Development Analysis Journal,(Februari 2013), h.117 
17

Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa,”Islamic Business And Economic 

Ethics”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 31 
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Dalam hal ini makna dari hadis rasulullah tersebut artinya, melalui 

jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehinga 

karunia Allah SWT terpancar daripadanya.
18

 Jual beli merupakan sesuatu 

yang diperbolehkan, sebagaimana firman allah SWT dalam surah An-Nisa 

ayat 29: 

                        

                 

          

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”.
19 

 

Selain itu manusia juga sebagai khalifah (penguasa di muka bumi) 

bertugas untuk mengelola, merawat serta mengatur kehidupan di muka 

bumi. Manusia dilarang untuk merusak bumi, karena Allah telah 

menurunkan ayat-ayat tentang larangan dan perintah yang berhubungan 

tentang pelestarian lingkungan. Adapun ayat tersebut yaitu QS. Ar-Rum 

(30) Ayat 41-42 : 

                       

                    

                                                           
18

 Ibid, h. 32 
19

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ,Op.Cit, h.83  
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Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di 

muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang 

yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang 

yang mempersekutukan (Allah)."
20

 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa selain untuk beribadah kepada Allah 

manusia juga diciptakan Allah sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi. 

Kerusakan berupa musibah, bencana dan malapetaka yang terjadi di 

permukaan bumi baik di darat maupun di laut disebabkan oleh ulah 

manusia itu sendiri. Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih 

sukses di dunia ini namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Dia harus 

bertanggung jawab dan harus memikul semua konsekuensi aksi dan 

transaksinya selama di dunia ini pada saatnya nanti di Akhirat yang 

kemudian dikenal dengan Yaumul Hisab. 

Dalam ekonomi Islam prinsip dalam konsumsi salah satunya ialah 

prinsip kebersihan tercantum dalam Al-Qur‟an maupun sunnah tentang 

makanan. Makanan harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor 

ataupun menjijikan sehingga merusak selera.
21

  

                                                           
20

 Ibid, h. 408-409  
21

 Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, “Ekonomi Mikro Islam”, (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), h.232 
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Hal demikian sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Qur‟an 

surah al-Baqarah ayat 168: 

                     

                 

Artinya:“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu”.
22

 

 

Berdasarkan hasil observasi, fakta dilapangan masih ditemukan 

UMKM yang ada di Bandar Lampung belum menerapkan perintah dalam 

ayat tersebut. Ditemukan Pada usaha kuliner, hanya beberapa pelaku usaha 

yang dapat memisahkan antara sampah organik dan nonorganik, namun 

tidak semua mengimplementasikan pada proses produksinya sehari-hari 

ditemukan juga dalam proses produksi pada makanan olahan, masih 

ditemukan suatu kejanggalan diantaranya minyak yang digunakan dalam 

menggoreng kripik digunakan secara berulang-ulang sampai warna 

minyak sudah coklat kehitaman, tempat penggorengan yang sudah tak 

layak, terlalu kotor serta kemasan produk yang masih menggunakan 

plastik yang tidak mudah terurai .
23

  

Selain itu pada usaha kuliner mereka masih menggunakan bahan-

bahan yang berbahaya bagi kesehatan, misalnya penyedap rasa, bahan 

yang sudah tidak layak pakai bahkan pengawet makanan yg berbahaya 

                                                           
22

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Op.cit, h.25 
23

Observasi Lapangan pada UKM di Jalan Pagar Alam (PU), 6 Agustus 2017, Pukul 

14.30 WIB 
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(borak) Sedangkan pada UMKM kuliner lainnya tidak memahami bahwa 

sampah harus dipisahkan.  Padahal jarak antara makanan dengan tempat 

sampah harus cukup jauh, hal ini untuk menghindarkan makanan tercemar 

oleh bakteri berbahaya.  

Pada saat ini sudah waktunya untuk memperkenalkan dan 

menerapkan program untuk standar lingkungan dan sumber daya energi 

alternatif, baik sumberdaya terbarukan maupun tidak terbarukan. 

Pemerintah, masyarakat, dan industri mulai memiliki kesadaran untuk 

menerapkan pembangunan yang sadar terhadap kelestarian lingkungan.
24

  

Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 

bahwasanya Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya 

menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
25

  

Pemerintah sebagai penentu kebijakan harus mampu mengatasi 

permasalahan yang ada dengan menetapkan strategi kebijakan terkait 

permasalahan bisnis dan lingkungan hidup.  Oleh karena itu dalam hal ini 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung 

melakukan upaya dan langkah-langkah dalam bentuk kegiatan serta 

mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui Kegiatan-

                                                           
24

Imam Santoso dan Rengganis Fitriyani.” Green Packaging, Green Product, Green 

Advertising, Persepsi, Dan Minat Beli Konsumen”, Jur. Ilm. Kel. & Kons, Vol. 9, No.2, (Mei 

2016), h.148 
25

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tentang 

Pelaksanaan undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, h. 2 
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kegiatan yang didukung oleh Dana, kondisi pertumbuhan ekonomi yang 

dicapai, kinerja Bidang Koperasi dan UMKM. 

 Pembangunan koperasi dan UKM yang telah dilaksanakan selama 

ini merupakan bagian pembangunan ekonomi daerah yang ditujukan untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja dan 

pemberdayaan dunia usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung 

menjadi hal yang menarik dikaji karena bidang UMKM ini menjadi salah 

satu fokus pembangunan ekonomi dengan memberdayakan masyarakat. 

Pemerintah dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting untuk 

mengatur dan mengarahkan UMKM kearah pembangunan ekonomi yang 

berbasis lingkungan.  Dari hasil pemaparan diatas maka penelitian kali ini 

berjudul Optimalisasi Strategi Green Product Terhadap Perkembangan 

UMKM di Bandar Lampung Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi pada 

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung). 
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D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, 

dapat didefisinikan masalah sebagai berikut: 

1. Global Warming menyebabkan semakin meningkatnya masalah 

kerusakan lingkungan hidup di dunia. 

2. Masyarakat mulai sadar bahwa produk yang digunakan dapat 

menyumbangkan kerusakan lingkungan. 

3. Banyak produsen (UMKM) menyediakan berbagai macam produk 

sebagai alternatif pilihan produk. 

E.  Batasan Masalah 

Karena terlalu luasnya masalah yang ada, agar penelitian ini 

dapat fokus membahas lebih tuntas dan dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan, maka perlu adanya batasan masalah. Berdasarkan 

identifikasi masalah yang ada, penelitian ini terbatas pada 

permasalahan Optimalisasi, Strategi Green Product, terhadap 

perkembangan UMKM yang ada di Kota Bandar Lampug pada Dinas 

Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana strategi 

green product dan pada usaha mikro, kecil dan menengah yang 

menjual atau termasuk dalam indikator Green Product untuk melihat 

optimalisasi pelaksanaan strategi tersebut yang terletak di Kecamatan 

Kedaton, Jln. Pagar Alam, Bandar Lampung. 
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F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah  strategi green product mampu meningkatkan 

perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana optimalisasi strategi green product terhadap 

perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung ditinjau dari  

etika bisnis Islam? 

G.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui apakah  strategi green product mampu 

meningkatkan perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung 

b. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi strategi green 

product terhadap perkembangan UMKM di Kota Bandar 

Lampung ditinjau dari etika bisnis Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

1). Sebagai dasar yang objektif dalam pengambilan keputusan serta 

sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. 

2). Merancang strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan 

penjualan produk  ramah lingkungan. 
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b. Bagi Peneliti 

1) Untuk memperdalam pengetahuan peneliti dibidang pemasaran 

khususnya mengenai optimalisasi, stategi green produk, 

terhadap perkembangan UMKM. 

2) Sebagai implementasi atas teori yang telah didapat pada 

perkuliahan dan menambah wawasan akan kasus nyata dalam 

dunia bisnis. 

c. Bagi Pihak Lain 

1) Sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk menambah 

wacana baru bagi dunia akademis. 

2) Memperkaya khasanah penelitian yang ada serta dapat 

digunakan sebagai pembandingan penelitian berikutnya. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Sugiyono, kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci.
26

 Metode kualitatif digunakan untuk 

                                                           
26

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA), 2014, h.9  
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mendapatkan data yang mendalam yang mengandung makna. 

Makna adalah data yang sebenarnya dilapangan. 

Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke Dinas 

Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung serta ke beberapa 

UMKM-UMKM terkait, guna mendapatkan data yang sesuai 

dengan kenyataan dilapangan. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam 

penelitian ini memberikan gambaran tentang Optimalisasi Strategi 

Green Product . Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan 

untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-

kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu.
27

 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder.
28

 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti. Sumber data primer langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis 

peroleh secara langsung dengan melakukan interview 

(wawancara) kepada para staf dan  kepala bidang UKM yang 

                                                           
27

 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), 2015, h.75 
28

 Sugiyono ,Op.cit, h.225 
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memegang informasi terkait UKM dan beberapa UMKM yang 

sesuai dengan penelitian serta beberapa konsumen. 

b. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen. Data sekunder umumnya berupa bukti, 

catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

(data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Dan dalam penelitian ini data diperoleh dari 

data-data yang dimiliki oleh dinas Koperasi dan UKM, Jurnal, 

Artikel, Buku, Koran, Majalah, dll. 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi dari  keseluruhan 

karakteristik dari objek yang diteliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan.
29

 Dalam konteks ini populasi 

yang diambil adalah kepala Dinas Koperasi dan UKM, staf 

bidang UKM, dan beberapa pelaku UMKM Kota Bandar 

Lampung. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu 

penelitian terdapat suatu populasi perlu mendapat pertimbangan 

berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi 

tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil 

sebagian saja, yang bisa dinamakan sampel. 

                                                           
29

Ibid, h.80 
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b. Sampel  

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan 

merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik 

populasi juga dimiliki oleh sampel.
30

 Jika populasi besar dan 

peneliti tidak memungkinkan mempelajari seluruh yang ada 

dalam populasi. Sampel yang diambil harus betul-betul 

representatif atau dapat mewakili. Dalam penelitian kali ini 

peneliti mengambil sampel sebanyak 20 sampel, 9 orang dari 

pihak Dinas Koperasi dan UKM, 11 orang dari UMKM. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, selain itu 

karena tidak semua populasi mau dimintai informasi. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
31

 

a. Observasi  

Metode observasi adalah metode pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial 

dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan. Dalam hal ini penulis langsung ke lokasi penelitian 

dengan tujuan mendapatkan data tentang optimalisasi strategi 

green product terhadap perkembangan UMKM di Bandar 

Lampung ditinjau dari etika bisnis Islam pada dinas Koperasi 
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dan UKM serta melakukan pengamatan lapangan pada UMKM-

UMKM yang terkait. Penelitian ini adalah penelitian non 

partisipan yang artinya peneliti hanya mengamati dan 

memperoleh data dari luar tanpa ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan, peneliti hanya sebagai pengamat independen. 

b. Wawancara (interview) 

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti untuk melakukan studi pendahuluan 

demi menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga 

untuk mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit. Dalam 

proses ini penulis melakukan wawancara yang tidak berstruktur 

yaitu melakukan wawancara yang bersifat bebas (berbincang-

bincang) dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Staf Dinas 

Koperasi dan UKM, para pelaku UMKM terkait green product.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah besar 

fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi misalnya catatan harian, biografi, kebijakan, foto 

dan lain sebagainya. Adapun pelaksanaan metode ini adalah 

dengan mencatat data yang ada pada dokumen-dokumen, 

catatan harian, buku pedoman, dan arsip yang ada pada Dinas 

Koperasi dan UKM serta foto-foto UMKM terkait Green 

Product. 
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4. Pengolahan Data 

Setelah sumber mengenai data dikumpulkan berdasarkan 

sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data 

yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan cara 

pemeriksaan data (editing). 

Pemeriksaan data (editing) adalah pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan 

dilapangan dan bersifat koreksi. 

5. Teknis Analisis Data 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan 

conclusion drawing verification.
32

 

a. Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

b. Data display (penyajian data) 

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sebagainya. 
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c. Conclusing drawing/Verification 

Conclusing drawing/Verification adalah penarikan 

kesimpulan dan memverifikasi  masalah hasil temuan yang 

akan menjawab rumusan masalah penelitian yang dirumuskan 

sejak awal. 

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang 

diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara 

sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan 

menganalisisnya. Penulis akan menganalisis secara deskriptif 

kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang 

berprilaku dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini dipergunakan 

dengan menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan 

menggunakan pendekatan berfikir deduktif. 

Deduktif adalah cara berfikir yang berdasarkan pada 

pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang umum, fakta-

fakta yang unik dan mernagkai fakta-fakta yang umum itu menjadi 

suatu pemecahan yang bersifat khusus.
33

 Dengan metode tersebut 

akan diuraikan optimalisasi strategi green product  terhadap 

perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung kemudian ditarik 

kesimpulan secara khusus dari penafsiran awal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi Green Product 

1. Pengertian Strategi 

Strategi menurut Stephanie K. Marrus didefisinikan sebagai suatu 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada 

tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau 

upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
34

 Strategi 

menempatkan parameter-parameter sebuah organisasi dalam 

pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bisnis untuk bersaing. 

Sedangkan menurut Kenneth R. Andrew, strategi adalah suatu 

proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan 

dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam 

lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk yang 

menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan.
35

 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam 

perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang, hal ini 

dapat ditunjukan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi 

selama 30 tahun terakhir.  

Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Chandler 

menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu 
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perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang 

penting untuk mencapai tujuan tersebut. Pemahaman yang baik 

mengenai konsep strategi dan konsep lain yang berkaitan, sangat 

menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep tersebut 

adalah:
36

 

a. Distinctive Competence 

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat 

melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. 

Menurut Day dan Wensley identifikasi distinctive Competence 

dalam organisasi meliputi: 

a) Keahlian tenaga kerja 

b) Kemampuan sumber daya 

Dua faktor tersebut menyebabkan perusahaan dapat unggul 

dibandingkan dengan pesaingnya. 

b. Competitive Advantage 

Competitive Advantage mula-mulanya dikenalkan oleh 

David Ricardo dengan istilah Comparative Advantage sewaktu 

membahas perdagangan antar dua Negara. Dalam teori tersebut, 

Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua Negara yang saling 

berdagang dan masing-masing Negara mengkonsentrasikan diri 

untuk mengekspor barang yang bagi Negara tersebut memiliki 
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keunggulan komparatif maka kedua Negara tersebut akan 

beruntung.
37

 

Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu Negara 

atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif 

dari komoditi lainnya. Namun pada saat ini istilah yang lebih 

sering dipakai adalah competitive Advantage (keunggulan 

kompetitif). Keunggulan kompetitif menganalisis kemampuan 

suatu daerah untuk memasarkan produknya diluar daerah/luar 

negeri/pasar global. Keunggulan kompetitif lebih mudah 

dimengerti, yaitu cukup melihat apakah produk yang kita hasilkan 

bisa dijual dan bersaing di pasar global secara menguntungkan.
38

 

Keunggulan bersaing disebabkan pilihan strategi yang 

dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar. Jika 

perusahaan ingin meningkatkan usahanya dalam persaingan yang 

semakin ketat, perusahaan harus memilih prinsip berbisnis, yaitu 

produk dengan harga tinggi atau produk dengan biaya rendah, 

bukan kedua-duanya. Berdasarkan prinsip ini Porter menyatakan 

terdapat tiga strategi generik, yaitu: 

a) Strategi diferensiasi 

Adalah strategi dengan tujuan membuat produk yang 

menyediakan jasa yang dianggap unik diseluruh industri dan 
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ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu perduli dengan 

perubahan harga. 

b) Strategi keunggulan biaya rendah 

Keunggulan biaya menekankan pada pembuat produk 

standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen 

yang peka terhadap perubahan harga. 

c) Strategi fokus 

Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa 

yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil 

konsumen.
39

 

 

Jadi, strategi merupakan deklarasi maksud yang 

mendefisinikan cara untuk mencapai tujuan dan memperhatikan 

alokasi sumber daya perusahaan yang penting untuk jangka 

panjang, mencocokan sumber daya dan kapabilitas dengan 

lingkungan eksternal. Strategi merupakan perspektif, dimana isu 

kritis atau faktor keberhasilan dapat dbicarakan, serta keputusan 

strategik bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka 

panjang kepada prilaku dan keberhasilan organisasi. 
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2.  Produk 

Dalam strategi marketing mix, langkah yang pertama 

dilakukan adalah strategi produk. Hal ini penting karena yang akan 

dijual adalah produk dan konsumen akan mengenal perusahaan 

melalui produk yang ditawarkan. Dalam strategi produk yang perlu 

diingat adalah yang berkaitan dengan produk, bentuk, isi atau 

pembungkus. Karena strategi produk berkaitan dengan produk secara 

keseluruhan, sebelum kita membicarakan lebih jauh, kita harus 

mengenal apa itu produk. Dalam artian sederhana produk dikatakan 

sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
40

  

Produk adalah suatu kumpulan atribut fisik, psikis, jasa, dan 

simbolik yang dibuat untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Sebuah produk terdiri atas atribut-atribut, baik yang 

berwujud (Tangible) maupun tidak berwujud (Intangible), termasuk 

kemasan, warna, harga, kualitas, dan merk ditambah jasa layanan dari 

penjual dan reputasi. Dengan demikian, sebuah produk dapat 

berbentuk barang, tempat, orang, atau gagasan yang dibuat untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
41

  

Jadi dapat dijelaskan bahwa produk merupakan sesuatu, baik 

berupa barang maupun jasa yang ditawarkan ke konsumen agar 

diperhatikan, dan dibeli oleh konsumen. Tujuan menawarkan produk 

ke pasar adalah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

                                                           
40

 Kasmir, Kewirausahaan Edisi Revisi cetakan ke-10, (Jakarta; PT.RajaGrafindo 

Persada, 2014), h.188 
41

 Ari Setiyaningrum, Op.Cit, h. 87 



31 
 

Sesuai dengan definisi di atas, produk dapat dikelompokan 

menjadi dua jenis, berikut: 

1) Produk berupa benda fisik atau benda berwujud, seperti buku, 

kursi, rumah, mobil dan lain-lain. 

2) Produk yang tidak berwujud, biasanya disebut jasa. Jasa dapat 

disediakan dalam berbagai wahana, seperti pribadi, tempat, 

kegiatan, organisasi dan ide-ide. 

Strategi produk yang perlu dan harus dilakukan oleh suatu 

perusahaan dalam mengembangkan produknya adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Logo dan Motto 

Logo merupakan cirri khas suatu perusahaan produk, 

sedangkan motto merupakan serangkaian kata yang berisikan misi 

dan visi perusahaan dalam melayani masyarakat. Baik logo 

maupun motto harus dirancang secara baik dan benar. Dalam 

menentukan logo dan motto perlu beberapa pertimbangan yaitu: 

a. Harus memiliki arti 

b. Harus menarik perhatian 

c. Harus mudah diingat 

2) Menciptakan Merk 

Merk merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal 

barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merk sering diartikan 

sebagai nama, istilah, simbol, desain atau kombinasi dari 
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semuanya. Agar merk mudah dikenal masyarakat, penciptaan merk 

harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 

a. Mudah diingat 

b. Terkesan hebat dan modern 

c. Memiliki arti (dalam arti positif) 

d. Menarik perhatian 

3) Menciptakan Kemasan  

Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan 

kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti 

a. Kualitas kemasan (tidak mudah rusak) 

b. Bentuk atau ukuran termasuk desain menarik 

c. Warna menarik, dan sebagainya. 

4) Keputusan Label 

Label merupakan sesuatu yang dilekatkan pada produk yang 

ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Di dalam label 

harus dijelaskan: 

a. Siapa yang membuat 

b. Di mana dibuat 

c. Kapan dibuat 

d. Cara menggunakannya 

e. Waktu kadaluarsa dan informasi lainnya.
42
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Konsumen memandang sebuah produk sebagai kumpulan dari 

berbagai macam keuntungan yang dapat memuaskan kebutuhan 

mereka. Oleh sebab itu pemasar perlu mengembangkan produk-

produk baru dan harus memulai dengan menentukan nilai utama yang 

dicari oleh konsumen, kemudian mengembangkan produk aktualnya, 

akhirnya memikirkan tambahan-tambahanya yang dihargai oleh 

pembeli produk agar memuaskan harapannya.
43

 

Dalam mengembangkan suatu produk produsen atau 

pengusaha harus memperhatikan tahap-tahap siklus atau daur hidup 

produk agar mampu bertahan dipasar sasaran. Seperti halnya 

seseorang yang melewati berbagai tahapan kehidupan,demikian pula 

dengan sebuah produk mempunyai tahapan-tahapan dalam 

perkembangan dan hidupnya. Adapun tahap/siklus hidup produk 

adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Perkenalann  

Tahap ini dimulai ketika produk diperkenalkan ke pasar. 

Pemasar berupaya untuk membuat calon konsumen sadar akan 

keberadaan produk beserta manfaatnya. Biaya pengembangan, 

produksi, dan penjualan menghapus seluruh laba. 

b. Pertumbuhan  

Apabila produk baru menarik cukup banyak pelanggan, maka 

penjualan mulai bergerak cepat. Pemasar lalu menurunkan harga 
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sedikit dan melanjutkan promosi untuk meningkatkan penjualan. 

Produk tersbut mulai menunjukan laba ketika pendapatan 

melampaui biaya-biaya, dan perusahaan lain mulai bergerak cepat 

untuk memperkenalkan produk versi mereka. 

c. Kedewasaan  

Fase ini biasanya menjadi yang terpanjang dalam siklus hidup 

produk untuk banyak produk. Pertumbuhan penjualan memuncak 

kemudian menurun. Meskipun produk tersebut memperoleh laba 

tertingginya pada awal fase ini, persaingan yang makin menguat 

pada akhirnya mengharuskan perusahaan menurunkan harga 

sehingga meningkatkan biaya iklan dan promosi serta menurunkan 

laba dan penjualan mulai lesu. 

d. Penurunan  

Penjualan dan laba senantiasa menurun, ketika produk baru 

dalam fase perkenalan mencaplok penjualan. Perusahaan 

mengakhiri atau mengurangi dukungan promosi (iklan dan tenaga 

penjualan), tetapi memungkinkan produk tetap bertahan untuk 

memberikan sejumlah kecil laba.
44
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3. Green Product 

Product (produk) menurut Kotler & Armstrong adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan 

atau kebutuhan.
45

 Produk hijau (Green Product)  adalah produk yang 

berwawasan lingkungan. Suatu produk yang dirancang dan diproses 

dengan suatu cara untuk mengurangi efek-efek yang dapat mencemari 

lingkungan, baik dalam produksi, pendistribusian dan 

pengkonsumsiannya.
46

 Junaedi mendefisinikan produk hijau (Green 

Product) adalah produk yang tidak berbahaya bagi manusia dan 

lingkungan, tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah 

berlebihan, dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang.
47

 

Sedangkan menurut D‟Souza, green product merupakan 

produk yang dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan 

selama siklus hidup produk tersebut, secara khusus penggunaan 

sumber daya yang tidak dapat diperbarui diminimalkan, bahan 

beracun dihindari dan penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui 

sesuai dengan tingkat keperluan, hal ini menjelaskan bahwa pada 

kenyataannya tidak ada produk yang benar-benar disebut green, 
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karena semua produk masih menggunakan energi, sumber daya, dan 

emisi dalam proses pembuatan, distribusi, penggunaan, dan bahkan 

dalam tahap pembuangan akhirnya secara lebih sederhana, produksi 

ramah lingkungan harus peka terhadap permasalahan lingkungan yang 

sangat luas pada proses produksi. Perusahaan dapat menunjukan 

sensitivitas akan produksi ramah lingkungan pada desain produk dan 

proses.
48

  

Pada intinya, Green product adalah upaya untuk 

meminimalkan limbah ketika proses produksi disamping 

memaksimalkan produk yang dibuat sekaligus memenuhi syarat 

ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produk hijau 

(Green Produck) adalah suatu produk yang dirancang dan diproses 

dengan suatu cara untuk mengurangi efek-efek yang dapat mencemari 

lingkungan.  

Jadi strategi green product adalah suatu cara yang dilakukan 

oleh perusahaan atau instansi tertentu dengan menciptakan barang 

atau jasa yang dapat mengurangi efek-efek pencemaran 

lingkungungan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai 

tujuan perusahaan dalam jangka panjang. 
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4. Kriteria Green Product 

Kriteria produk ramah lingkungan D‟Souza dalam Ida 

Hendarsih menjelaskan bahwa green product adalah produk yang 

memiliki manfaat bagi konsumen dan juga memiliki manfaat sosial 

yang dirasakan oleh konsumen, seperti produk ramah terhadap 

lingkungan.
49

  

Aspek-aspek indikator di dalam green product atau produk 

ramah lingkungan menurut Mahbub Alfa Roby dan Anik Lestari 

Andjarwati adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat bahaya produk bagi kesehatan manusia: konsumen melihat 

di dalam green product atau produk ramah lingkungan sebagai 

produk yang tidak berbahaya terhadap hewan dan lingkungan serta 

aman untuk dikonsumsi. 

2. Kemasan yang ditimbulkan produk: kemasan produk menyajikan 

elemen tertentu dan terkait kepedulian lingkungan oleh pelanggan. 

3. Komposisi isi/ material bahan baku: bahan baku yang digunakan 

aman dan higienis serta bebas dari bahan kimia berbahaya, bahan 

daur ulang dapat membenarkan pemakaian pada batas tertentu dan 

klaim pemakian secara keseluruhan pada tingkat yang lebih rendah, 

serta kerusakan minimum terhadap lingkungan.
50
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Sedangkan karakteristik Green Product menurut beberapa 

peneliti, yaitu: 

a. Produk tidak mengandung racun. 

b. Produk lebih tahan lama. 

c. Produk menggunakan bahan baku dari bahan daur ulang. 

d. Produk menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. 

e. Produk tidak menggunakan bahan yang dapat merusak lingkungan. 

f. Menggunakan kemasan yang sederhana dan menyediakan produk 

isi ulang. 

g. Tidak membahayakan bagi kesehatan manusia dan hewan. 

h. Tidak menghabiskan banyak energy dan sumber daya lainnya 

selama pemrosesan, penggunaan, dan penjualan. 

i. Tidak menghasilkan sampah yang tidak berguna akibat kemasan 

dalam jangka waktu yang singkat.
51

 

Pendapat lain terkait karakteristik produk hijau (green product) 

menurut Manongko dalam Suryalena bahwa dapat disimpulkan 

karakteristik- karakteristik produk hijau diantaranya: 

1. Produk tidak mengandung tonix 

2. Produk lebih tahan lama 

3. Produk menggunakan bahan baku yang dapat di daur ulang 

4. Produk menggunakan bahan baku dari bahan daur ulang 

5. Produk tidak menggunakan bahan yang dapat merusak lingkungan 
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6. Tidak melibatkan uji produk yang melibatkan binatang apabila 

tidak betul-betul diperlukan 

7. Selama penggunaan tidak merusak lingkungan 

8. Menggunakan kemasan yang sederhana dan menyediakan produk 

isi ulang 

9. Tidak membahayakan bagi kesehatan manusia dan hewan 

10. Tidak menghabiskan banyak energy dan sumber daya lainnya 

selama pemrosesan, penggunaan dan penjualan 

11. Tidak menghasilkan sampah yang tidak berguna akibat kemasan 

dalam jangka waktu yang singkat.
52

 

Dapat disimpulkan bahwa green product  merupakan produk 

yang terbuat dari bahan-bahan yang baik, tidak mengandung bahan-

bahan kimia berbahaya, selain itu tidak membuat sampah yang 

berlebih dan aman untuk dikonsumsi serta memenuhi syarat ramah 

lingkungan. Dalam penelitian ini tidak semua karakteristik diatas akan 

digunakan tetapi akan dibatasi pada karakteristik-karakteristik yang 

dianggap sesuai dengan objek penelitian ini.  

Peneliti memfokuskan pada 3 indikator green product dan 

dengan karakteristik diantaranya: produk tidak mengandung racun, 

produk menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang, produk 

tidak menggunakan bahan yang dapat merusak lingkungan, 

menggunakan kemasan yang sederhana, tidak membahayakan bagi 
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kesehatan manusia dan hewan serta tidak menghasilkan banyak energi 

dan sumber daya lainnya selama pemrosesan, penggunaan dan 

penjualan. 

5. Manfaat Green Product 

Green Product memiliki banyak manfaat bagi lingkungan 

antara lain dapat mengurangi pencemaran dan polusi udara yang 

dihasilkan dari proses produksi, kemasan pada green product yang 

ramah lingkungan dan dapat didaur ulang dapat mengurangi jumlah 

sampah yang ada disekitar kita, selain itu green product juga dapat 

menghemat energi pada saat proses produksi berlangsung, green 

product umumnya menggunakan bahan baku pilihan yang memiliki 

kualitas dan manfaat yang baik untuk kesehatan konsumen dan 

kelestarian lingkungan.
53

 

6. Pemasaran Eco Green 

Dewasa ini konsep pemasaran semakin berkembang, diawali 

dengan konsep pemasaran yang hanya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen dan memeroleh laba yang maksimal. Saat ini 

konsep pemasaran tersebut mulai mengalami perubahan seiring 

dengan adanya peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. 

Dengan adanya peraturan tersebut, para pengusaha dan industri mulai 

menerapkan konsep baru. Para pemasar mulai memasarkan produk 

tidak hanya berdasarkan kebutuhan konsumen, tetapi juga 
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memasarkan secara tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar yang 

dikenal dengan konsep pemasaran masyarakat.  

Saat ini konsep pemasaran masyarakat itu sendiri telah 

mengalami perkembangan, misalnya saja dengan mulai dikenalnya 

pemasaran berbasis eco-green. Sesuai dengan konsep eco-green, 

metode yang digunakan pun seharusnya adalah metode yang benar-

benar telah memenuhi standar keamanan bagi lingkungan. Selain 

untuk memenuhi aspek lingkungan, tentunya metode ini juga 

digunakan oleh perusahaan untuk menarik perhatian dan kepercayaan 

konsumen terhadap produknya.  Menurut Hariyani dan Sartana dalam 

Ika Krisna Wibawanti alasan sebuah perusahaan melaksanakan 

pemasaran dengan konsep eco-green salah satunya karena faktor 

persaingan sehingga untuk meningkatkan persaingan pasar sebuah 

perusahaan dapat menggunakan  pemasaran dengan konsep ini. Saat 

ini mulai terliahat banyak perusahaan telah mencoba menunjukkan 

perilaku yang ramah lingkungan. Hal tersebut menuntut suatu 

perusahaan untuk membuat inovasi-inovasi pemasaran hijau yang 

baru untuk lebih menarik minat konsumen sebagai langkah awal 

mendominasi pasar.
54

 

Dalam mendominasi pasar, sebuah perusahaan harus benar 

dalam menerapkan metode pemasarannya. Salah satu metode 

pemasaran berbasis eco-green yang dapat dilakukan oleh perusahaan 
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adalah metode pemasaran hijau (green-marketing).  Strategi green-

marketing merupakan suatu strategi pemasaran yang digunakan oleh 

pemasar dalam memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumennya 

dengan melakukan aktivitas pemasaran secara efektif dan seefisien 

mungkin dibandingkan pesaing, tentunya aktivitas yang dilakukan ini 

akan memberikan dampak minimal kepada lingkungan dan 

perusahaan itu sendiri. Dalam penerapan strategi green-marketing itu 

sendiri perlu memerhatikan beberapa komponen, misalnya green-

consumer, green-consumerism, dan green-product. Ketiga komponen 

tersebut dapat menentukan keberhasilan perusahaan dalam 

penggunaan strategi green-marketing.
55

 

Jadi pemasaran Eco Green merupakan konsep pemasaran yang 

memasarkan produk tidak hanya berdasarkan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, tetapi juga bertanggung jawab terhadap 

lingkungan. Metode pemasaran eco green yang benar memenuhi 

standar keamanan bagi lingkungan, selain itu mampu menarik 

perhatian dan kepercayaan konsumen akan produk ramah lingkungan 

(green product). 
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B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1. Pengertian UMKM 

Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan 

kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dari kelompok 

usaha kecil maupun menengah. Hal ini dikarenakan, pelaku UMKM 

dapat digerakan atau dijalankan mulai dari kelas bawah hingga kelas 

atas. Islam sangat menjunjung tinggi nilai setiap usaha mandiri 

(wirausaha) maupun bekerja pada orang lain agar manusia dapat hidup 

sejahtera, kata kuncinya adalah keberkahan. Sebagaimana rasulullah 

menjelaskan: 

 َأَّن َداُوَد الَّنِبَّي َعَلْيِه الَّسَلاُم َكاَّن َلا َيْأُكُل ِإَلا ِمْن َعَمِل َيِدِه
 

"Sungguh, Nabi Allah Daud as. tidak memakan makanan kecuali hasil 

usahanya (bekerja) sendiri." (HR. Bukhari) 

 

UMKM terdiri dari empat kata, yaitu usaha, mikro, kecil dan 

menengah. Setiap kata dari UMKM tersebut, memiliki arti tersendiri. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usaha merupakan 

kegiatan dibidang perdagangan (dengan maksud mencari untung). 

Mikro adalah kecil, tipis, sempit, ditinjau secara tempat itu hanya 

pantas untuk pasar. Kecil adalah kurang besar (keadaannya dan 

sebagainya) dari pada yang biasa. Dan menengah adalah sedang, tidak 

besar dan tidak kecil (tentang ukuran).
56

 

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor 
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ekonomi.
57

 Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM 

pada bab I pasal I, sebagai berikut ini; 

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan 

atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh 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 

memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini. 

c. Usaha menengah adalah usaha mikro produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak lengsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang ini.
58

  

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 26/I/UKK 

tanggal 29 Mei 1993 perihal kredit usaha kecil (KUK) adalah usaha 
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yang memiliki asset Rp 600 Juta tidak termasuk tanah atau rumah 

yang ditempati. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 

pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industry modern, 

industri tradisional dan industri keralajinan, yang mempunyai 

investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70 Juta 

ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp 625.000 ke 

bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.
59

 

Menurut UU Nomor 9 tahun 1995 tentan usaha kecil, 

mendefisinikan UMKM sebagai usaha kecil yang memiliki asset 

diluar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil dari Rp 200.000.000 

dengan omset tahunan hingga Rp 1 miliar. Sedangkan pengertian 

usaha menengah ialah badan usaha resmi yang memiliki omset antara 

Rp 200 juta sampai dengan  Rp 10 miliar. Sedangkan pengertian 

UKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UKM adalah sebuah 

usaha rakyat yang dpat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha 

kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang, sedangkan 

usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang.
60

 

Jadi, Ushaka Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha 

produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha tertentu 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah asset dan 
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penghasilan sesuai dengan kriteria masing-masing jenis udaha yang 

dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa definisi UMKM pada intinya 

sama, namun ada sedikit perbedaan penggolongan jumlah nominal 

asset yang dimiliki oleh suatu usaha dan bisnis khususnya antara 

usaha mikro, kecil dan menengah. 

2. Asas dan tujuan UMKM 

Berdasarkan pasal 2, UU No. 20 Tahun 2008 tetang UMKM 

menjelaskan bahwa asas UMKM adalah kekeluargaan, demokrasi 

ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan 

keasatuan ekonomi nasional. 

Sedangkan tujuan UMKM menurut pasal 3, UU No. 20 tahun 

2008 tentang UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan 

usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
61

  

3. Peran UMKM 

 Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan 

peran penting,  di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, 

tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga 

di Negara-negara maju (NM). Di dalam literatur diakui secara luas 

bahwa NSB, UMKM sangat penting karakteristik-karakteristik utama 

mereka yang berbeda dengan usaha besar (UB) yakni sebagai berikut: 
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a. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah UB) 

terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Berbeda 

dengan UB dan usaha menengah (UM), usaha mikro dan usaha 

kecil tersebar diseluruh plosok pedesaan, termasuk di wilayah-

wilayah yang relative terisolasi. Oleh karena itu kelompok usaha 

ini mempunyai signifikasi lokal yang khusus untuk ekonomi 

pedesaan. Dalam kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi 

pedesaan ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM-nya. 

b. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai potensi 

pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan 

UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari 

kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan 

kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat 

miskin. 

c. UMKM memakai teknologi yang lebih cocok jika dibandingkan 

dengan teknologi canggih yang digunakan perusahaan-perusahaan 

besar/ Ub terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi 

dan kondisi lokal yang ada di NSB, yakni sumber daya alam 

(SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah, 

tetapi modal serta sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja 

berpendidikan tinggi sangat terbatas.
62

   

 

                                                           
62

 Ibid,  h. 2-3 



48 
 

4. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

UMKM tidak saja berbeda dengan usaha besar, tetapi di dalam 

kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara 

usaha mikro dengan usaha kecil dan usaha menengah dalam sejumlah 

aspek yang mudah dilihat sehari-hari di Negara yang sedang 

berkembang, termasuk Indonesia. Aspek-aspek itu termasuk orientasi 

pasar, profil dari pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja di dalam 

perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di 

dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-

sumber dari bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan-

hubungan eksternal, dan derajat keterlibatan wanita sebagai 

pengusaha.
63

 

Berdasarkan pasal 6, UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM 

menjelaskan bahwa kriteria/karakteristik UMKM adalah sebagai 

berikut: 

a. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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b. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah). 

c. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh 

milyar rupiah).
64
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Tabel 2.1 

 

Kriteria UMKM menurut UU No 20 tahun 2008 

 

No Usaha 
Kriteria 

Asset Omzet 

1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 

2 Usaha Kecil   >50 Juta – 500 Juta 
>300 Juta – 2,5 

Milyar 

3 
Usaha 

Menengah 

>500 Juta – 10 

Milyar 

>2,5 Milyar – 50 

Milyar 

Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012 

 

 

5. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha 

itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar 

mencapai pada titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan 

usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat 

ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Perkembangan usaha 

merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. 

Menurut Mohammad Jafar Hafsah pengembangan usaha kecil 

dan menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab 

bersama antara pemerintah dan masyarakat.
65

 Dengan mencermati 

permasalahan yang dihadapi UKM, maka kedepannya perlu 

diupayakan hal-hal sebagai berikut: 
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1) Penciptaan iklim usaha yang kondusif 

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif 

antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan 

berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, 

keringanan pajak dan sebagainya. 

2) Bantuan pemodalan 

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-

syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu 

peningkatan pemodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial 

formal, informal, skema penjaminan, dll. Pembiayaan untuk usaha 

kecil dan menengah (UKM) sebaiknya menggunakan lembaga 

keuangan mikro (LKM) yang ada maupun non bank. 

3) Pengembangan kemitraan 

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM 

atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negri maupun 

diluar negeri, untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. 

Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan 

pengelolaan bisnis yang lebih efisien. 

4) Pelatihan  

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam 

aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan 

serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping 
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itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan 

dilapangan untuk mempraktekan teori. 

5) Mengembangkan promosi 

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan 

usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya 

mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu 

perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usaha. 

6. Indikator Perkembangan Usaha 

Menurut Muhammad Sholeh, tolok ukur tingkat keberhasilan 

dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan 

omset penjualan.
66

 Para peneliti menganjurkan peningkatan omset 

penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, petumbuhan unit usaha sebagai 

pengukuran perkembangan usaha. 

Sedangkan menurut Purwanti dalam Vivin Oblivia Yunal dan 

Ratih Indriyani perkembangan UMKM merupakan kemampuan 

seseorang pengusaha untuk mensosialisasikan dirinya kepada 

kebutuhan pangsa pasar sehingga ada perbaikan taraf hidup pada diri 

seorang pengusaha. Pertumbuhan usaha merupakan salah satu 

indikator dari perkembangan usaha. Pertumbuhan usaha dapat dilihat 

dari jumlah produksi, penjualan, pendapatan dan laba.
67
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7. Prospek UMKM Dalam Pembangunan 

Menurut Hoselitz yang melakukan penelitian tentang proses 

industrialisasi di German. Menurut Hoselitz pada tahap awal 

pembangunan sektor pengolahan di suatu negara akan didominasi oleh 

usaha kecil (industri rumah tangga) dan pada tahap selanjutnya 

banyak didominasi oleh usaha besar. Berdasarkan pemikiran Hoselitz 

tersebut, Parker dan Anderson  dalam menyatakan selama proses 

pembangunan ekonomi, keterlibatan sebuah industri dalam 

pembangunan jika dilihat dari skala (ukurannya) dapat dibedakan 

menjadi tiga fase.  

Fase pertama,yaitu pada tahap awal pembangunan (early stage 

of industrial development) dimana perekonomian bercirikan dominasi 

ekonomi agraris. Pada fase ini industri yang terlibat banyak di 

dominasi oleh industri kerajinan rumah tangga (IKRT ; IRT) baik 

dalam hal total output industri maupun total tenaga kerja. Tahap ini 

merupakan tahap dimulainya industrialisasi dimana IRT hidup 

berdampingan dengan usaha besar yang terbatas jumlahnya. 

Fase kedua, yaitu pada tahap pembangunan dimana 

pendapatan riil per kapita masyarakat lebih besar dari pada pendapatan 

riil per kapita masyarakat pada fase pertama. Pada fase ini usaha kecil 

dan usaha menengah (small and medium scale/UKM) banyak 

bermunculan dan berkembang cepat dan akhirnya menggeser posisi 

IRT pada beberapa sektor industri. Pergeseran ini dimungkinkan 
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terjadi karena, seperti dikatakan Steel, semakin meluasnya pasar dan 

meningkatnya jumlah penduduk serta adanya proses urbanisasi. Oleh 

karena itu beberapa UKM mulai menyewa tenaga kerja dalam 

melakukan proses produksi. 

Fase ketiga, yaitu pada tahap pembangunan tingkat lanjut 

(later development) dimana perekonomian sudah sangat maju. Pada 

tahap ini perekonomian didominasi oleh usaha besar (large scale) dan 

menggeser peran IRT dan UKM. Fase ini bisa merupakan bagian dari 

fase kedua, karena industri besar yang ada pada fase ini merupakan 

industri kecil yang berkembang menjadi besar pada fase ketiga atau 

mungkin juga benar-benar pelaku usaha besar yang baru (new entry).
68

 

Jadi prospek UMKM dalam pembangunan dari ketiga fase 

memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian dan 

pembangunan, perkembangan industri dari yang hanya terfokus pada 

kegiatan agraris dengan memanfaatkan keahlian yang masih terbatas, 

muncul kegiatan indusrti kecil rumahan dan usaha kecil menengah 

yang berkembang cukup pesat. Seiring berkembangnya jaman dan 

semakin maju pembangunan lamban laun bermunculan industri- 

industri besar yang cukup mengalahkan industry kecil dan UKM, 

memang industri besar mampu memberikan kontribusi untuk 

pembangunan juga cukup besar akan tetapi keberlangsungan kegiatan 

sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan fluktuatif perekonomian.  
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Dengan adanya beberapa fase tersebut member kejelasan 

bahwasanya UMKM lah yang tetap mampu bertahan dalam krisis 

ekonomi dan persaingan usaha, meski kontribusi cukup relatif kecil 

namun keberlangsungan usahanya tetap terus berjalan hal ini terbukti 

dengan data jumlah UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya. 

Adanya UMKM memberikan gambaran yang baik untuk 

pembangunan ekonomi kedepan. 

C. Etika Bisnis Islam 

1. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Menurut Hartono dalam jurnal Fitri Adona menyebutkan 

bahwa persoalan etika tidaklah sederhana karena dalam praktiknya 

tidak ada etika yang mutlak. Secara teoritis etika yang bersifat 

universa namun sistemnya tidak bisa diterima secara universal, 

sehingga secara de facro tidak ada etika universal. Etika terikat pada 

budaya (culture-bound) yang berkembang secara inheren dalam 

budaya berbentuk filsafat atau pandangan hidup masyarakat.
69

 

Pengertian Etika berasal dari kata ethos  sebuah bahasa dari 

Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Kedua 

istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan 

manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika 

merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma 

moral yang mengatur prilaku manusia baik sebagai individu maupun 
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sebagai kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Oleh karna itu, 

disamping etika sebagai hidup manusia diatur secara harmonis, agar 

tercapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan baik antar 

sesama manusia maupun manusia dengan lingkungannya.
70

  

Etika dalam Islam disebut dengan akhlak. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, kata akhlak adalah kelakuan, tabiat, budi pekerti 

atau watak.
71

 Etika bisnis dalam islam adalah sejumlah prilaku etis 

bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah 

yang mengedepankan halal dan haram.  Dalam islam etika sudah 

banyak dibahas dalam berbagai literature dan sumber utamanya adalah 

Al-Qur‟an dan sunah. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah 

elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian 

hari. Dalam bisnis kita harus jujur, sebagai mana firman Allah dalam 

Q.S Muhammad ayat 21: 

                      

        

 
Artinya:“ Ta'at dan mengucapkan Perkataan yang baik (adalah lebih 

baik bagi mereka). apabila telah tetap perintah perang (mereka 

tidak menyukainya). tetapi Jikalau mereka benar (imannya) 

terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi 

mereka”.
72
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 Mengingat pranata yang dipakai dalam penerapan etika adalah 

nilai (valus), dan hubungan (relationship), maka untuk memahami 

etika islam harus diketahui tata nilai yang dianut manusia. Hak dan 

kewajiban manusia di dunia, serta ketentuan aturan dan hubungan 

yang harus dipenuhi manusia, baik yang menyangkut hubungan antar 

manusia, hubungan manusia dengan alam, dan tentunya hubungan 

manusia dengan Allah SWT. Dengan demikian persoalan-persoalan 

etika adalah persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku 

semata-mata menurut naluri atau dorongan hati. Hal ini menunjukan 

bahwa akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia. 

Dalam bahasa Indonesia kata „Bisnis‟ diserap dari kata 

“Business” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan 

secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan.
73

  

Bisnis dipengaruhi bukan hanya oleh situasi dan kondisi ekonomi, 

melainkan juga oleh perubahan-perubahan social, politik, ekonomi 

dan teknologi serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang 

para stakeholdernya. Bisnis tidak dipandang secara sempit dengan 

tujuan memaksimalkan nilai ekonomi bagi pemiliknya, tetapi bisnis 

harus tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan. Istilah bisnis dalam Al-Qur‟an yaitu al-tijarah dan 

dalam bahasa arab tijaraha, berawal dari kata dasar t-j-r tajara, 

tajranwatijarata, yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut 
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ar-Raghib al-Asfahani dalam al-mufradat fi gharib al-Qur‟an, at-

tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. 

Bisnis secara islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara 

umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar Al-Qur‟an, As-

Sunnah,Al-Ijma dan Qiyas serta memperhatikan batasan-batasan yang 

tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Islam memberikan kebebasan 

kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), namun dalam 

islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang 

harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang melaksanakan 

usaha, diantaranya: 

a. Proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas 

wajib 

b. Rezeki yang dicari haruslah rizki yang halal. 

c. Bersikap jujur dalam menjalankan usaha. 

d. Bisnis yang akaan dan sedang dijalankan jangan sampai 

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. 

e. Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi 

secara fair dan sehat. 

Etika bisnis dalam islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis 

(akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syari‟ah yang 

mengedepankan halal haram. Jadi perilaku etis itu ialah perilaku yang 

mengikuti perintah allah dan menjauhi larangan-Nya.
74
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2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 

Dalam etika dan ilmu ekonomi memperkenalkan lima aksioma etika 

ekonomi dalam bisnis islam: 

a. Prinsip Kesatuan/Tauhid/Keesaan 

Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah, 

sosok makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, kegiatan bisnis 

manusia tidak terlepas dari pengawasan Tuhan, dan dalam rangka 

melaksanakan titah Tuhan. Konsep tauhid merupakan dimensi 

vertikal islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, 

sosial ekonomi kehidupan menjadi kebulatan yang homogeny yang 

konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas. 

Penerapan konsep keesaan dalam etika bisnis, yaitu: 

1) Tidak akan berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, 

pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas ras, 

warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. 

2) Tidak dapat dipaksa untuk tidak berbuat etis, karena dia hanya 

takut kepada Allah. 

3) Tidak akan menimbun kekayaan dengan keserakahan, karena 

dia sadar harta didunia bersifat sementara, dan tidak mencari 

kekayaan dengan cara apapun. 

b. Prinsip Keadilan/Keseimbangan 

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia 

yang memiliki sikap dan prilaku yang seimbang dan adil dalam 
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konteks hubungan antar manusia dengan dirinya sendiri dengan 

orang lain dan dengan lingkungan. Keadilan atau keseimbangan 

berarti bahwa, prilaku bisnis harus adil atau seimbang. 

Keseimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrim) dalam mengejar 

keuntungan ekonomi. Kepemilikan individu yang tidak terbatas, 

sebagaimana dalam sistem kapitalis, tidak dibenarkan. Dalam Islam 

harta mempunyai fungsi sosial yang kental.  

Penerapan konsep keseimbangan dalam etika bisnis, dimana 

prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah 

maupun kias dalam dunia bisnis. Allah memperingatkan pengusaha 

muslim untuk untuk menyempurnakan takaran dan timbangan 

dengan neraca yang benar.  

c. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran 

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan 

kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai 

kebenaran adalah merupakan nilai yang dianjurkan dalam ajaran 

Islam. Dalam Al-qur‟an aksioma kebenaran yang mengandung 

kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi 

perjanjian dalam melaksanakan bisnis. Dalam kontek etika bisnis 

yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan prilaku yang 

benar yang meliputi dari proses bisnis hingga dari keuntungan yang 

diperoleh. 
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d. Prinsip Kehendak Bebas 

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan 

kolektif punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. 

Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaedah-

kaedah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk kepada aspek 

mu‟amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaedah 

umum,”semua boleh kecuali yang dilarang”. Yang tidak boleh 

dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini 

kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan 

kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. 

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi sampai batas-batas 

tertentu mempunyai kehendak bebas atau kebebasan untuk 

mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian 

diri. Manusia dianugrahi kehendak bebas atau kebebasan (free will) 

untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasakan 

aksioma kehendak bebas ini menggingkarinya.   

e. Prinsip Tanggung Jawab 

Pertanggungjawaban etika bisnis dalam Islam mempunyai 

kehendak bebas dalam menjalani bisnis baik dari perjanjian yang 

dibuatnya, apakah akan ditepati atau berarti, bahwa manusia 

sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada 

Tuhan atas prilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam 

Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan 
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dihadapan Tuhan. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip 

dinamis yang berhubungan dengan prilaku manusi. Bahkan 

merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan 

kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Karena manusia yang 

hidup sebagai makhluk sosial, tidak bisa bebas, dan semua 

tindakanya harus dipertanggungjawabkan.
75

 

D. Green Product Dalam Etika Bisnis Islam 

Etika bisnis dalam perusahaan terasa sangat penting pada saat ini, 

karena membentuk suatu perusahaan yang kokoh harus memiliki daya 

saing serta mampu menciptakan nilai yang tinggi, menurut Baron and 

David, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah aplikasi dari prinsip-

prinsip etika yang diterapkan sehubungan masalah-masalah dalam bisnis. 

Secara umum etika merupakan cara untuk mengatur prilaku orang atau 

sekelompok orang dalam masyarakat. 

 Dari beberapa definisi dapat dijabarkan bahwa etika berhubungan 

dengan nilai-nilai internal perusahaan dan membentuk keputusan 

mengenai tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan lingkungan 

eksternal terkait prilaku tindakan seseorang dan kelompok. Bisnis 

merupakan tindakan individu dan sekelompok orang yang menciptakan 

nilai melalui soal etika bisnis menjadi perhatian penting dalam 

terciptanya keseimbangan ekonomi dalam suatu masyarakat, bukan 

hanya berkaitan dengan pembagian sumber daya yang terbatas secara 
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proporsional, juga berkaitan dengan implikasi sosiologis bagi 

kelangsungan tatanan sosial.
76

 

Dalam hal ini kita dituntut untuk melakukan kegiatan bisnis yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis, tidak hanya sebatas hubungan 

dengan manusia juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan 

sekitar bisnis agar terciptanya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. 

Green Product  dalam etika bisnis Islam diwujudkan dengan adanya 

Islamic-eco-ethic sebagai landasan filosofis implementasi ekonomi hijau 

di Indonesia. Konsep Islamic-eco-ethic menyajikan gagasan bagaimana 

perspektif ekonomi Islam terhadap hubungan manusia dengan 

lingkungan. Implementasi Islamic-eco-ethic merupakan salah satu bentuk 

kontribusi ekonomi Islam dalam membangun bangsa yang bermartabat. 

Islamic-eco-ethic adalah prinsip dasar etika Islam yang secara 

komprehensif telah diadopsi kedalam prinsip dasar ekonomi Islam, 

seperti al-adl (keadilan), istihan (prefensi kepada yang lebih baik), 

maslahah (kemaslahatan publik), urf (kebiasaan), istishlah (perbaikan) 

dan I‟tidal (harmoni) yang merupakan norma bagaimana seharusnya 

manusia membentuk harmoni dengan alam.
77
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Dalam Islam dimana manusia diperintahkan untuk memakmurkan 

bumi dan membawanya kearah yang lebih baik serta diperintahkan untuk 

mencari rizki sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. At-

Taubah ayat 105 sebagai berikut: 

               

                 

      

Artinya:“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
78

 

 

Dalam melakukan kegiatan bisnis, manusia juga harus membawa 

bumi kearah yang lebih baik, dalam hal ini kelestarian lingkungan hidup 

juga harus diperhatikan hal tersebut tertuang dalam firman Allah dalam 

QS. Al-A‟raf ayat 56 sebagai berikut: 

                  

               

Artinya:“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya 

dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik.”
79

 

 

 

                                                           
78

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Op.cit, h. 203 
79

 Ibid, h. 157 



65 
 

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kita 

sebagai manusia memang diwajibkan mencari rizki yang halal untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara bekerja/berusaha dengan 

jalan perdagangan ataupun perniagaan. Akan tetapi usaha atau bisnis 

yang kita lakukan tidak hanya semata-mata untuk memperoleh 

keuntungan sehingga kita mengekploitasi alam tanpa memperhatikan 

keberlangsungan dan kelestarian lingkungan, kita juga harus membawa 

bumi kearah yang lebih baik menjaga dan melestarikan. Allah mencintai 

kebaikan, menjaga lingkungan agar tetap indah, tidak kotor dan lestari 

merupakan bentuk cinta kepada Allah dan ucapan terimaksih kita kepada 

sang pencipta. 

Green Product merupakan strategi bisnis baru yang baik, 

sebagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga kelestarian 

lingkungan yang tertuang dalam Q.S Ar-rum ayat 41-42 bahwasannya 

kerusakan yang terjadi di bumi ini adalah akibat ulah manusia yang tidak 

memperhatikan lingkungan, pencemaran udara, banjir, tanah longsor dan 

bencana alam lainnya menjadi dampak dari aktivitas kegiatan manusia 

yang tidak memperhatikan lingkungan, selain itu juga memang kita 

memiliki tanggung jawab sebagai makhluk di muka bumi yang harus 

membawa bumi kearah yang lebih baik lagi. Manusia sebagai makhluk 

hidup juga memiliki hak untuk memperoleh hidup yang lebih baik dan 

untuk memenuhi hak dan kebutuhannya itu dengan upaya melakukan 

usaha agar mendapatkan penghasilan, berbisnis tidak hanya semata-mata 
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untuk memaksimalkan keuntungan namun ada aturan atau etika yang 

harus dipenuhi. Hal ini demi tercapainya kebahagian dunia dan akhirat. 

Green product dalam etika bisnis Islam merupakan aktivitas 

bisnis yang saling mendukung satu sama lain, selain mampu 

meningkatkan penghasilan juga merupakan bentuk wujud kepedulian kita 

terhadap lingkungan hidup tempat kita tinggal. Sebagai manusia kita 

punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup didunia yaitu dengan 

berbisnis yang baik, selain itu juga kita tidak lupa akan tanggung jawab 

kita dan untuk apa kita diciptakan di dunia. 

E. Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1. Gurit Indah 

Pamungkas,Adi 

Prasodjo, Ketut 

Indraningrat, 

2015 

Pengaruh Green Product and 

Green advertsing Terhadap 

Keputusan Pembelian Lampu 

LED Philips di Jember. 

Variabel Green Product 

dalam lampu LED 

Philips yang terdiri dari 

variabel produk hemat 

energy, ramah 

lingkungan, tidak 

membahayakan 

kesehatan dan tahan 

lama tidak berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen di 

Jember. 

2. Ida 

Hendarsih,2017 

 

Analisis Konsep Green Product 

Sebagai Pelaksana Etika Bisnis 

Perusahaan 

Suatu produk dikatakan 

tidak ramah ramah 

lingkungan jika 

menghasilkan limbah 

berbahaya dan 

menggunakan sumber 

daya alam yang mulai 

menipis pada proses 

produksinya. Green 

product dapat menjadi 
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pertimbangan sebagai 

salah satu program 

inovasi lingkungan 

yang selain bersifat 

strategis juga etis. Pada 

dasarnya strategi yang 

baik adalah strategi 

yang tentunya juga baik 

secara etika (good 

strategies are firmly 

grounded in good 

ethics). 

3. Riski 

Kharismawan 

Shaputra 

Penerapan Green Marketing 

Pada Bisnis Kosmetik 

 

Untuk menemukan 

teknologi produk baru 

yang ramah terhadap 

lingkungan 

membutuhkan biaya 

investasi yang cukup 

besar pula 

menyebabkan beberapa 

perusahaan enggan 

untuk melakukannya. 

Salah satu tantangan 

yang terjadi di dalam 

memasarkan green 

marketing adalah 

masyarakat yang 

sebenarnya tidak terlalu 

paham mengenai apa 

yang sedang terjadi di 

lingkungan sekitarnya 

terutama mengenai 

permasalahan green 

marketing. 

4. Hasan Jauhari, 

2014 

 

Pengembangan Industry Hijau 

UKM Promoting Smes Green 

Industries 

Secara konsepsi 

partisipasi UKM 

dalam industri hijau 

relatif lebih sederhana 

Menggunakan faktor 

produksi yang ramah 

lingkungan saja sudah 

termasuk kategori 

greener SME. Secara 

bertahap UKM tentu 

harus didorong dan 

difasilitasi dalam 
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usahanya 

beradaptasi 

menghasilkan produk 

yang ramah 

lingkungan. 

5. Erlinda 

Muslim, Dyah 

Rusty Indriani, 

2014 

Analisis Pengaruh Eco-Label 

Terhadap Kesadaran Konsumen 

Untuk Membeli Green Product 

variabel Eco-label 

Availability 

dan Eco-label 

Awareness hanya 

mempengaruhi 

Purchase Intention 

secara tidak langsung 

(melalui 

Attention towards Eco-

label). Karena terdapat 

perbedaan-perbedaan 

budaya tiap Negara. 
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F. Operasional Variabel 

Variabel Indikator Referensi Teknik Pengumpulan Data 

Observasi   Wawancara  Dokumentasi  

Strategi Green 

Product 

1.Tingkat 

Bahaya Produk 

Bagi Manusia 

2.Kemasan 

Yang 

Ditimbulkan 

3.Komposisi 

Isi/Bahan 

Baku 

Jurnal ilmu 

manajemen, 

Mahbub Alfa 

Roby dan anik 

lestari 

  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 

Perkembangan 

UMKM 

1.Omset 

Penjualan 

 

Tesis UNDIP, 

Muhammad 

Sholeh 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandar Lampung 

Sebelumnya berlaku UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan otonomi daerah 

yang luas. Berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No. 194/MPP/kep/7/1996 tanggal 25 Juli 1996 tentang 

penggabungan dua departemen yang menjadi satu, yaitu ex 

Departemen Perindustrian Dan Perdagangan yang berlokasi di Jalan 

Basuki Rachmat Teluk Betung Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 7 

Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota 

Bandar Lampung, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kota Bandar Lampung dibentuk, yang berlokasi di Jalan Antara No. 

42 Palapa 3 Tanjung Karang Pusat. Berdasarkan keputusan Walikota 

Bandar Lampung No. 52 tahun 2016 tentang tugas , fungsi dan tata 

kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar 

Lampung mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian 

urusan Pemerintah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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2. Visi, Misi dan Tujuan 

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kondisi yang 

diharapkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar 

Lampung secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi 

agar tidak tertinggal dari kota/ kabupaten lainnya. Meningkatnya 

persaingan tantangan dan tuntutan masyarakat akan sejahtera, adil dan 

demokrasi tidak akan bisa dihindari. Untuk itu Pemerintah Kota 

Bandar Lampung telah mempersiapkan visinya yang dapat 

dijembatani oleh semua pihak yang terlibat dalam proses 

pembangunan di Kota Bandar Lampung. 

Visi  Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar  Lampung Tahun 

2016-2021,  yaitu : “Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Kota  Bandar Lampung yang berkualitas dan  berdaya 

Saing berbasis Ekonomi Kerakyatan” 

Visi akan dapat terwujud apabila mempunyai Misi yang jelas, oleh 

karena itu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar 

Lampung, merumuskan Pernyataan Misi sebagai berikut: 

”Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan berdaya 

saing”. 

Sebagai penjabaran dari Misi tersebut maka ditetapkan tujuan 

yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan  Usaha  Kecil Menengah yaitu: 

Mewujudkan UMKM dan Koperasi yang berdaya saing dan 

berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah. 
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3. Struktur Organisasi 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar 

Lampung terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung 

Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang 

membawahi 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang. Sekretariat 

membawahi 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang 

membawahi  3 (tiga) Seksi.
80

 

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota 

Bandar Lampung, terdiri dari : 

a. Kepala  Dinas: Dr. Girendra, MM 

b. Sekretariat: Mutiah M. Aliun, SE, MM  membawahi ; 

1) Sub  Bagian  Penyusunan  Program dan Keuangan dan Aset: Dra 

Pauli Sari. 

2) Sub  Bagian Umum  dan  Kepegawaian: Ahmad Mirza, S.Sos 

c. Bidang  Kelembagaan dan Pengawasan: Yulianti SE, MM  

membawahi  ; 

1) Seksi  Kelembagaan dan Perizinan: Ratna Wati, SE 

2) Seksi  Keanggotaan dan Penerapan Peraturan 

3) Seksi  Pengawasan dan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan: 

Suhartati Maimunah, SH 
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d. Bidang  Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi: Ahmad 

Imron, SH  membawahi  ; 

1) Seksi  Fasilitasi Usaha Koperasi: Astorhie, SIP 

2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi: Septiana Hs, S.Sos 

3) Seksi  Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha 

Koperasi: Hj. Filma Mega, SE 

e. Bidang  Pemberdayaan Usaha Mikro: Dentaria, S.Sos  membawahi  

; 

1) Seksi  Fasilitasi Usaha Mikro. 

2) Seksi  Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha 

Mikro: Median Z, SH 

3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan: Muryati Nur 

Tofingah, S.Sos 

B. Gambaran Umum UKM Kripik  

Memasuki gang PU di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kelurahan 

Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung  merupakan sentra 

UKM yang  menjajakan aneka kripik seperti kripik pisang, singkong, 

nangka, salak, opak, kemplang dan kopi, yang merupakan salah satu oleh-

oleh khas Lampung dengan berbagai varian rasa seperti cokelat, moka, 

keju, jagung dan melon. Dahulu gang Pu merupakan gang kecil yang gelap 

saat malam.  Awalnya Bapak Sucipto Adi, salah satu warga mencoba 

memproduksi kripik dan menjualnya. Usaha itu dimulai sejak tahun 1996. 
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Awalnya produksi hanya kripik singkong, hanya diikuti oleh tetangga dan 

saudara kemudian berkembang sampai sebanyak 9 orang. 
81

 

Tahun 2006 dibentuklah sebuah perkumpulan kelompok usaha 

bersama (KOB) atas nama Telo Rezeki yang baru beranggota 9 orang 

dengan berbagai merk dari masing-masing usaha. Dengan Visi dan Misi 

menciptakan pasar bukan mencari pasar dengan cara menjadikan kawasan 

di Gang Pu menjadi sentra industri kripik yang dipasarkan di sepanjang 

pinggir jalan di Gang PU. Pasar diciptakan bukan dengan membuat 

bangunan yang besar kemudian diisi dengan berbagai UKM, tetapi dengan 

cara membuat warung-warung kecil-kecilan sejumlah 20 unit. Sampai 

pada tahun 2007 akhirnya sentra UKM diresmikan. 

Kemudian difasilitasi oleh PTPN7 dibantu dengan dibangunkan 

gapura yang dahulunya bernama kawasan sentra industi kripik Bandar 

Lampung. Tahun 2008 gapura selesai dibangun dan diresmikan. Bulan mei 

berdiri, bulan November keanggotaan menjadi 28 anggota UKM dan tahun 

2016 sekarang berkembang menjadi 32 UKM dengan 60 outlet penjualan. 

Berkat usaha bapak Sucipto tahun 2008 tumbuh UMKM kripik pisang 

mampu menjadi penggerak perekonomian warga setempat dan membantu 

mengurangi jumlah pengangguran. Saat ini ada sekitar 200 orang yang 

bekerja sebagai karyawan di 60 kios di sentra kripik tersebut.
82

 

 

 

                                                           
81

 Sucipto Adi, Wawancara , Kediaman Bapak Sucipto di Gang PU, Kamis 17 Agustus 

2017, Pukul 9.45 WIB 
82

 Ibid, 17 Agustus 2017. 
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C. Perkembangan UMKM Kota Bandar Lampung 

 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memilki peran yang penting 

dalam perekonomian Kota Bandar Lampung. Peranan Dinas Koperasi 

dan UKM berpengaruh dalam perkembangan perekonomian di Kota 

Bandar Lampung. Perekonomian Kota Bandar Lampung saat ini 

mengalami perkembangan yang cukup baik hal ini terlihat dari 

perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung yang semakin 

meningkat, pada tahun 2015 jumlah UMKM Kota Bandar Lampung 

sebanyak 40.719, ditahun 2016 meningkat dengan jumlah UMKM yang 

ada yaitu: 41.858 dan berdasarkan RENSTRA untuk tahun 2017 juga 

akan mengalami peningkatan dengan rencana target 43.756 unit UMKM 

yang terbagi dalam tiga jenis usaha yaitu: perdagangan, jasa dan 

industri.
83

 

Hal tersebut juga diutarakan oleh bapak Azharul Huda selaku staf 

pelaksana Dinas Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar 

Lampung bahwa: 

 ”Perkembangan UMKM sampai saat ini bagus melihat jumlah 

UMKM yang ada terus meningkat, hanya saja untuk tetap mengetahui 

usaha tersebut tetap atau terus berjalan itu yang cukup sulit karna 

memang skala usaha yang dijalankan kebayakan UMKM cukup kecil dan 

mereka seperti spora, kadang banyak kadang sedikit, kadang bulan ini 

dikontrol masih ada bulan berikutnya sudah tidak beroprasi ataupun 

sudah pindah tempat usahanya, sehingga sulit untuk dikontrol, selain itu 

juga kita hanya memperoleh data laporan dari kelurahan, jika kita 

melakukan evaluasi kesemua kelurahan dirasa kurang efektif dan 

                                                           
83

Dokumentasi , Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung (Bandar Lampung, 13 

Maret 2017) h. 24 



76 
 

menghabiskan banyak waktu. Akan tetapi untuk secara keseluruhan 

perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung Cukup baik”.
84

 

 

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan, menurut 

penulis perkembangan jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung 

memang secara kuantitas mengalami peningkatan akan tetapi untuk 

mengontrol keberlangsungan usaha dari UMKM itu sendiri masih 

kurang, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM sebaiknya lebih efektif 

lagi dalam mengontrol kinerja UMKM serta lebih memperhatikan 

kegiatan usaha yang dilakukan bahkan bila perlu dilakukan pengontrolan 

sekaligus pencatatan jumlah UMKM 2 kali dalam sebulan. Selain itu juga 

berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM 

bahwasanya informasi data jumlah UMKM diperoleh dari data kelurahan 

yang disetorkan ke pihak dinas setiap satu bulan sekali. Hal ini kurang 

efektif karena pihak dinas hanya mengandalkan dari satu sisi sumber 

tidak melakukan pencatatan dan pengontrolan secara langsung, meski 

memang jika dilakukan pengontrolan secara langsung membutuhkan 

waktu yang cukup banyak namun akan lebih memudahkan dalam 

mengontrol jumlah UMKM yang ada, jadi perlu adanya pengecekan 

ulang data yang diterima dari pihak kelurahan dengan keadaan 

sesungguhnya dilapangan. 

Sedangkan mengenai green product atau produk ramah lingkungan, 

berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwasanya kriteria produk ramah 
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lingkungan menurut pihak Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar 

Lampung diantaranya yaitu: 

1. Produk tidak mengandung bahan kimia berbahaya 

2. Terbuat dari bahan-bahan alami 

3. Produk ramah terhadap lingkungan dan dapat meminimalisir dampak 

langsung terhadap lingkungan 

4. Aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan sampah yang 

berlebih
85

 

D. Strategi Green Product terhadap Perkembangan UMKM di Bandar 

Lampung 

1. Langkah-Langkah Optimalisasi Strategi Green Product Dinas 

Koperasi Dan UKM dalam Meningkatkan Perkembangan 

UMKM  di Kota Bandar Lampung 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Girendra dan selaku ketua 

Dinas  serta kepala bidang pemberdayaan usaha mikro Bapak Dentaria 

diketahui data dari Dinas Koperasi dan UKM  Kota Bandar Lampung 

yaitu strategi green product diwujudkan dalam upaya meningkatkan 

kualitas UMKM dengan melaksanakan program-program diantaranya 

yaitu: 

a).  Penciptaan iklim usaha yang kondusif 

Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM 

mengusahakan ketentraman dan keamanan serta berusaha 
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menyederhanakan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan 

sebagainya. 

b). Bantuan pemodalan 

Dalam upaya pengoptimalan strategi green product untuk 

mendukung perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung dan 

untuk mengatasi kurangnya modal pada UMKM, Dinas Koperasi 

dan UKM telah memberikian bantuan modal kredit ekonomi 

kerakyatan (EKOR) dengan bunga pinjaman yang rendah. 

c). Pengembangan kemitraan 

Pengembangan kemitraan dilakukan untuk menghindari 

adanya monopoli dalam usaha, disamping itu juga untuk 

memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis lebih efisien. 

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung melakukan 

kemitraan dengan lembaga keuangan, baik Bank maupun Non 

Bank. Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya pihak dinas 

melakukan kemitraan dengan Bank Pasar, PTPN7, PT Telkom 

guna mengembangkan perkembangan UMKM  di Kota Bandar 

Lampung.  

d). Pelatihan  

Kegiatan pelatihan dilakukan supaya UMKM mampu 

berkembang menjadi lebih baik lagi, baik dalam aspek 

kewirausahaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta 

keterampilan dalam mengembangkan usaha. Pelatihan yang 
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dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dilakukan sekali dalam 

setahun dan terbagi menjadi 2 gelombang, yang terbagi dalam 6 

kelurahan setiap kelurahan 5 orang jadi satu gelombang ada 30 

orang. 

e). Mengembangkan promosi 

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM 

dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya 

mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Penyelenggaraan 

produk UMKM dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam setahun, 1 kali 

dilaksanakan di dalam Kota Bandar Lampung yaitu pada saat HUT 

Kota Bandar Lampung dan 5 kali di luar Wilayah Kota Bandar 

Lampung yaitu pada saat kegiatan pameran/expo.  

 

2. Implementasi Optimalisasi Strategi Green Product dalam UMKM 

Untuk melihat implementasi optimalisasi strategi green 

product yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandar 

Lampung penulis melakukan studi lapangan pada Usaha Mikro,Kecil 

dan Menengah  di Kota Bandar Lampung khususnya pada UKM 

kripik di Jalan Pagar Alam Gang Pu, Bandar Lampung. UKM kripik 

dipilih karena memang UKM ini termasuk dalam sampel yang 

memiliki kriteria sesuai dengan masalah penelitian, selain itu UKM 

kripik merupakan UKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Bandar Lampung yang telah mengikuti pelatihan dan pembinaan 
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terkait green product. UKM yang semula hanya 9 UMKM, sekarang 

ini sudah ada sebanyak 32 UKM dengan jumlah kios yaitu 60 kios 

kripik. Berikut tabel data UKM kripik di Jalan Pagar Alam  (Gang 

Pu), Bandar Lampung Tahun 2016 sebagai berikut 

Tabel 3.1 

 

Data UKM Kripik 

Jalan Pagar Alam, Bandar Lampung 2016 

 
No Nama Alamat 

1. Nisa Jl. P. Alam No. 27 

2. Zom-Zom Family Jl. P. Alam No. 7 

3. Fino  Jl. P. Alam No. 38 

4. Asa  Jl. P. Alam No. 35 

5. Nyoto Roso Jl. P. Alam No. 36 

6. Wagiman  Jl. P. Alam No. 46 

7. Mahkota  Jl. P. Alam No. 14 

8. Dua Dara Jl. Damai Gg. PU 

9. Askha Jaya Jl. P. Alam No. 30 

10. Rona Jaya Jl. Griya Sejahtera II 

11. Cesylia  Jl. P. Alam No. 42 

12. Rizka  Jl. P. Alam No. 45 

13. Lateb  Jl. Griya Sejahtera II 

14. Alinda  Jl. P. Alam No. 17 

15. Karya Mandiri Jl. P. Alam No. 13 

16. Kripik Shinta Jl. P. Alam No. 53 

17. Arema Jaya Jl. P. Alam No. 20 

18. Suheri  Jl. P. Alam No. 21 

19. Sumber Rezeki Jl. P. Alam No. 29 

20. Lala  Jl. P. Alam No. 81 

21. Mery 3 Jl. P. Alam No. 181 

22. Firman  Jl. P. Alam No. 31 

23. Yaya Jl. P. Alam No. 157 

24. Mery 4 Jl. P. Alam No. 181 

25. Kripik Mery Jl. P. Alam No. 48 

26. Enggal Jaya Jl. P. Alam No. 25 

27. Alibaba  Jl. P. Alam No. 46  

28. Puri Jaya Jl. P. Alam No. 35 

29. Kripik Lampung Jl. P. Alam No. 27 

30. Rojo Kripik Jl. P. Alam No. 25 

31. Arabar  Jl. P. Alam No. 40 

32. Royan  Jl. P. Alam No. 5 

Jumlah 32 

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung, 2016 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan, secara keseluruhan UKM 

kripik di Gang PU termasuk dalam kategori green product hal ini 

dilihat dari indikator komposisi isi/bahan baku yang digunakan yaitu 

dari pisang kapok, singkong, nangka, semangka,dll. Namun 

optimalisasi strategi green product tidak semua UKM 

menerapkannya, ada yang benar-benar menerapkan ke tiga indikator 

green product ada juga yang hanya 1 atau 2 indikator saja. Perbedaan 

ini dikarenakan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) masing-

masing pelaku usaha yang berbeda-beda dan tingkat biaya produksi 

yang harus dikeluarkan. Memang untuk memproduksi green product 

membutuhkan biaya produksi yang lebih banyak dengan perolehan 

keuntungan yang tidak terlalu besar.  

Selain itu umumnya produk ramah lingkungan menggunakan 

kemasan yang lebih mahal (alumunium foil atau paper bag) sehingga 

keuntungan semakin berkurang, karena jika harga dinaikan terlalu 

tinggi maka konsumen enggan untuk membeli. Selain itu green 

produk  umumnya memiliki daya tahan yang tidak cukup lama hanya 

sekitar 6- 1 tahun dari proses pengemasan, apabila dalam jangka 

waktu tersebut belum terjual terpaksa dibuang. terbatasnya 

pengetahuan tentang green product membuat para pelaku UMKM 

hanya mampu memproduksi green product sesuai dengan 

pengetahuan yang mereka ketahui saja akibatnya antara UMKM tidak 

sama standar produksinya. 
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Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan peran dari 

pemerintah akan hal ini agar UMKM-UMKM yang ada mampu 

memproduksi secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang 

sebenarnya serta perlu adanya arahan dan bantuan pemerintah dalam 

proses produksi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

peneliti juga menemukan beberapa UMKM yang telah melakukan 

atau menerapkan Strategi Green Produk dalam kegiatan usahanya. 

Salah satu diantaranya ialah Asa Kripik, UKM milik Bapak Sucipto 

Adi dan merupakan ketua Kelompok Usaha Bersama (KOB) UKM 

kripik di Bandar Lampung yang telah menerapkan Strategi Green 

Product dalam kegiatan usahanya untuk perkembangan dan 

keberlangsungan usahanya. Hal ini terbukti dari indikator Green 

Product sudah di terapkan. Merujuk pada penelitian yang dilakukan 

oleh Mahbub Alfa Roby dan Anik Lestari
86

 dalam Jurnal Ilmu 

Manajemen bahwa ada 3 indikator yang harus dimiliki dalam Green 

Product diantaranya adalah: 

1) Tingkat bahaya produk bagi kesehatan manusia:  berdasarkan hasil 

penelitian produk diproduksi sebagaimana SOP dalam 

memproduksi kripik, menggunakan bahan-bahan yang baik dan 

tidak berbahaya bagi konsumen, bersih. Selain itu juga adanya 

sertifikat halal, sertifikat higienitas produk, izin produksi dan 
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sertifikat OVOP, memberikan bukti bahwa produk aman dan layak 

untuk dikonsumsi.  

2) Kemasan yang ditimbulkan produk: dari hasil penelitian kemasan 

produk memang beraneka ragam, kemasan yang digunakan 

merupakan kemasan yang tidak berbahanya bagi manusia, namun 

limbah dari kemasan tersebut memang tidak semuanya dapat 

didaur ulang, ada beberapa plastik yang tidak dapat didaur ulang 

namun ada juga kemasan pengganti yang bisa meminimalisir 

limbah. 

3) Komposisi isi/ material bahan baku: bahan baku yang digunakan 

dari bahan-bahan yang alami, tidak ada tambahan pengawet, cukup 

dengan proses penggorengan yang sesuai SOP, rasa manis yang 

digunakan dari gula putih (bukan pemanis buatan) ataupun rasa asli 

dari buahnya, warna juga asli dari warna buahnya, varian rasa yang 

diracik sendiri. 

Selain itu konsep strategi yang digunakan memiliki 

keunggulan tersendiri sehingga mampu merebut peluang pasar dan 

meningkatkan penjualan. Konsep strategi yang digunakan yaitu 

Competitive Advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo 

bahwasanya keunggulan kompetitif menganalisis kemampuan suatu 

daerah untuk memasarkan produknya diluar daerah/luar negeri/ pasar 

global. Keunggulan kompetitif lebih mudah dimengerti, yaitu cukup 

melihat apakah produk yang kita hasilkan bisa dijual dan bersaing di 
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pasar global secara menguntungkan.
87

 Sebagaimana teori yang 

dikemukakan oleh Sedarmayanti dalam buku Manajemen Strategi 

bahwasanya jika perusahaan ingin meningkatkan usahanya dalam 

persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus memiliki prinsip 

berbisnis yaitu dengan harga tinggi atau produk dengan biaya rendah. 

Dan yang diterapkan oleh Bapak Sucipto adalah konsep biaya 

rendah.
88

 

 Keunggulan biaya rendah menekankan pada pembuat produk 

standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang 

peka terhadap perubahan harga. Dari hasil observasi diperoleh 

beberapa informasi bahwa UMKM Kripik Asa mampu memproduksi 

kripik sekitar 75 Kg per harinya, keuntungan bersih yang diperoleh  

Rp 2000/kg dengan perhitungan sebagai berikut: 

2000 x 75 kg = 150.000/hari 

150.000 x 30 hari = 4.500.000/bulan 

4.500.000 x 12 bulan = 54.000.000/tahun 

Sedangkan kripik Arema Jaya mampu memproduksi kripik 

sekitar 96 Kg per harinya, keuntungan bersih yang diperoleh  Rp 

5000/kg dengan perhitungan sebagai berikut: 

5000 x 96 kg = 4800.000/hari 

480.000 x 30 hari = 14.400.000/bulan 

14.400.000 x 12 bulan = 172.800.000/tahun 
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Perolehan keuntungan (omzet) penjualan beraneka ragam, 

sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan, dan kapasitas 

produksi juga dapat meningkat, tergantung permintaan serta tingkat 

harga bahan baku.
89

 

Berdasarkan hal tersebut terbukti, bahwasanya dalam setiap 

produk Pak Susipto, beliau hanya mengambil keuntungan sebesar Rp 

2000 untuk setiap satu kemasan produk dari total biaya produksi per 

kemasan. Beliau sadar apabila keuntungannya dinaikan maka pembeli 

akan enggan untuk membeli atau mengurangi jumlah pembeliannya. 

Selain itu Pak Sucipto juga menerapkan strategi yang cukup 

unik dalam kegiatan pemasarannya dimana pelanggan atau konsumen 

yang datang boleh mencicipi semua produk yang ada sepuas mereka 

dan Pak Sucipto selalu menawarkan pada konsumennya untuk 

mencicipinya tidak pernah tidak, strategi ini di ikuti oleh pedagang 

yang lain dan menjadi ciri khas pemasaran yang ada di sepanjang 

Gang PU. Meski strategi ini kurang baik tapi tetap dipertahankan dan 

ini menjadi keunikan tersendiri dari pasar yang telah kami ciptakan. 

Selain itu kebanyakan konsumen tertarik untuk kembali membeli di 

pasar ini karena mereka dapat mencicipi secara langsung tanpa 

dibatasi, sehingga konsumen tahu pasti rasa kripik yang akan dibeli. 

Meski cara ini tidak meningkatkan keuntungan tapi cukup menjadi 

daya tarik pelanggan. Mesti demikian masih tetap untung walaupun 
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tidak banyak dan usaha tetap berjalan.
90

 Dengan mengetahui rasa yang 

sebenarnya konsumen akan merasa puas dan menyampaikan kepada 

orang lain untuk membeli oleh-oleh di Gang PU. 

Keunggulan lain yang dimiliki dari produk Pak Sucipto Adi ini 

yaitu ada desain/model potongan kripik pisang yang lain dari pada 

produk yang dijual di Gang Pu. Hal ini karena potongan pisang untuk 

membuat kripik memang dibuat sendiri oleh Pak Cipto dan alat ini 

tidak diperjual belikan serta hanya pak Cipto sendiri yang bisa 

membuatnya. Untuk varian rasa coklat diracik sendiri oleh pemilik 

Asa kripik karena memang rasa coklat merupakan produk yang sangat 

diminati dan hal ini dilakukan agar kualitas tetap terjaga, ada varian 

yang instan bisa langsung digunakan namun Pak Sucipto di bantu Istri 

memilih meraciknya sendiri. Keunggulan dari desain kripik ini 

mampu mengurangi rusaknya produk dalam proses pendistribusian 

karena desain produk ini lebih tahan guncangan dari pada model yang 

diiris memanjang. 

Produk yang dijual tidak dipasarkan di swalayan, mini market 

dan toko-toko besar lainnya. Hanya cukup dijual di sepanjang Gang 

PU, jadi para wisatawan lah yang datang ke pasar yang diciptakan ini 

di Jalan Pagar Alam (Gang PU) Bandar Lampung. Meski demikian 

banyak produknya yang dipesan oleh konsumen di luar wilayah Kota 

Bandar Lampung, ada dari Bandung, Yogyakarta, Jakarta, dll.  
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 Sucipto Adi, Wawancara Pribadi, Op.Cit, 17 Agustus 2017 
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Kegiatan produksi dilakukan hampir setiap hari, dengan 

minimal produksi tiap harinya 25 kg bahkan bisa lebih sesuai dengan 

pesanan. Asa Kripik milik pak Sucipto ini meski tidak mendirikan 

kios di pinggir jalanan di Gang PU namun produknya sudah tersebar 

dimana-mana. Selain itu produk Pak Cipto juga kerap mewakili dalam 

even-even pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM 

maupun Dinas lain yang terkait baik dalam even lokal maupun 

nasional dan kerap memperoleh penghargaan dari pemerintah. 

Pada tahun 2013 dan 2015 lalu beliau memperoleh 

penghargaan dari pemerintah berupa penghargaan OVOP bintang 3. 

OVOP merupakan konsep dimana daerah menetapkan satu produk 

yang memiliki keunikan untuk dikembangkan sehingga akan 

memberikan nilai tambah pada produk tersebut yang selanjutnya akan 

memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi daerah 

tersebut karena produknya memiliki keunggulan dan masuk di Pasar 

Internasional.  

Konsep OVOP sendiri adalah mengutamakan produk unik 

yang terdapat pada daerah, bahkan produk tersebut menjadi ikon/ 

lambang daerah tersebut. Keunikan tersebut menyangkut kultur 

budaya, lingkungan, bahan baku, pengerjaan dan proses 

produksinya.
91

 Jadi produk OVOP adalah produk suatu daerah dengan 

keunikan yang tidak dimiliki daerah lain karena keunikannya dan 
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proses produksinya langka, sehingga akan memberikan nilai tambah. 

Daerah OVOP menjadi menarik dan bisa dijadikan tujuan wisata bagi 

turis asing. 

OVOP di Indonesia umumnya adalah UKM yang konsisten 

menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN dan terus 

mendapat bimbingan serta aneka bantuan dari pemerintah. Dengan 

keunggulan yang dimiliki, maka produk tersebut dapat meningkatkan 

pendapatanbagi daerahnya, melalui kunjungan turis, membuka 

lapangan pekerjaan, dan meningkatkan keterampilan SDM. Berikut ini 

adalah tabel daftar sentra binaan OVOP di Indonesia: 

Tabel 3.2 

 

Daftar sentra binaan OVOP di Indonesia 2015 

 

No Lokasi Komoditi 
 

Fokus 

1. Kel. Manggis Ganting 

Kec. Mandiangin Kota 

Bukit Tinggi Prov. 

Sumbar 

Kripik Sanjai 

Balado 

Keamanan pangan 

dan kemasan 

2. Sungai Jawi, Pontianak 

Barat, Siantan Hulu, 

Pontianak Utara, 

Belitung, Pontianak 

Selatan, Kota Pontianak 

Prov Kalbar 

Olahan lidah 

buaya 

Keamanan pangan 

dan kemasan 

3. Ds. Bandorasa Wetan 

Kec. Cilimus Kab. 

Kuningan Prov. Jawa 

Barat 

Olahan ubi jalar 

(makanan ringan 

berbasis ubi jalar) 

dan minuman 

jeruk nipis 

Keamanan pangan 

dan kemasan 

4. Kec. Bumiaji, Kec. Batu 

Kota Batu Prov. Jatim  

Olahan apel 

(makanan ringan 

dan minuman) 

Keamanan pangan 

dan kemasan 

5. Malino Kec. 

Tinggimoncong Kab. 

Gowa Prov. Sulsel  

Olahan markisa 

(sirup dan dodol) 

Keamanan pangan 

dan kemasan 
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6. Mojo Tengah Kalianget 

Jarak Sari Kab. 

Wonosobo Prov. Jateng 

Carica dan kentang Keamanan pangan 

dan kemasan 

7. Ds. Ciwidey Kab. 

Bandung Prov. Jabar  

Olahan strawberry Keamanan pangan 

dan kemasan 

8.  Kec. Palu Barat, Kec. 

Palu Timur, Kec. 

Tanantovea. Kec. Palu 

Selatan, Kota Palu, 

Prov. Sulteng Ds. 

Maluku Kec. Doko  

Bawang goring Keamanan pangan 

dan kemasan 

9. Ds. 1/9/10 Ulu Kota 

Palembang 

Krupuk ikan dan 

pempek 

Keamanan pangan 

dan kemasan 

10. Ds. Tanjung Karang 

Barat Kota Bandar 

Lampung 

Kripik pisang dan 

singkong 

Keamanan pangan 

dan kemasan 

11. Ds. Sampalan dan Nusa 

Peninda Kab. 

Klungkung Prov. Bali  

Tenun  Peningkatan mutu, 

desain dan 

promosi/pemasaran 

12. Ds. Halaban Kec. Lareh 

Sago Kab. 

Limapuluhkota Prov. 

Sumbar  

Tenun  Peningkatan mutu, 

desain dan 

promosi/pemasaran 

13. Kel. Tuan Kentang Kec. 

Seberang Ulu 1 Kota 

Palembang Prov. 

Sumsel  

Tenun  Peningkatan mutu, 

desain dan 

promosi/pemasaran 

14. Ds. Klego Kec. 

Pekalongan Timur Ds. 

Medono Kec. 

Pekalongan Barat Kota 

Pekalongan Prov. Jateng  

Tenun  Peningkatan 

kewirausahaan, 

mutu dan desain 

15. Ds. Muara Penimbang 

Kec. Indralaya Kab. 

Ogan Ilir Prov. Sumsel  

Tenun  Peningkatan 

kewirausahaan, 

mutu dan desain 

Sumber:Kementrian Perindustrian 2015 
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Dari tabel diatas terlihat bahwa Kota Bandar Lampung 

khususnya desa Tanjung Karang Barat dengan komoditi kripik pisang 

dan singkong masuk dalam kategori OVOP dan menjadi sentra binaan 

OVOP yang memberikan banyak manfaat bagi daerah OVOP. Setiap 

produk OVOP memiliki kualitas yang mampu bersaing dalam pasar 

internasional (bisa di ekspor).  

Hal ini menjadi sebuah bukti dalam penelitian kali ini 

bahwasanya memang Optimalisasi Strategi Green Product mampu 

meningkatkan perkembangan UMKM Kripik di Kota Bandar 

Lampung yang dibuktikan dengan data jumlah UMKM kripik pisang 

yang awalnya hanya 9 UMKM kini  menjadi 32 UMKM dengan 

jumlah kios sebanyak 60 kios yang tergabung dalam Kelompok Usaha 

Bersama (KOB) Telo Rezeki dan membuat UMKM mampu bersaing 

dalam pasa Internasional ini menandakan produk ramah lingkungan 

tidak hanya baik untuk dikonsumsi juga mampu meningkatkan 

keberlangsungan usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.  

Meskipun peran dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri sebagai 

penentu kebijakan (steakholder) belum mengoptimalkan secara 

maksimal, penyampaian terkai Green Product yang tidak begitu 

banyak namun pelaku UMKM dengan pengetahuan dan kreativitas 

yang dimiliki mampu mengoptimalkannya, hal ini karena mereka 

mampu melihat peluang kedepan usaha dan sebagai bentuk upaya 

pelestarian lingkungan. 
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Menurut penulis ada baiknya jika strategi green product ini 

lebih di canangkan dan di optimalkan lebih intensif lagi oleh Dinas 

Koperasi dan UKM maupun pihak Dinas yang terkait lainnya. Melihat 

banyaknya produk yang tersebar di masyarakat namun kualitas dan 

dampak yang kurang baik untuk konsumen serta lingkungan, selain itu 

strategi ini ternyata mampu meningkatkan perkembangan UMKM 

khususnya dalam meningkatkan usaha dan kualitas daya saing, hal ini 

juga dapat menjadi solusi baru untuk mengatasi dan meminimalisir 

permasalahan lingkungan dan permasalahan bisnis yang ada di Kota 

Bandar Lampung. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Perkembangan dan Keberlangsungan UMKM di Kota 

Bandar Lampung 

Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang begitu besar 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi harus dijaga dan 

dikembangkan untuk bisa terus bersaing pada era persaingan global. 

Perekonomian Kota Bandar Lampung saat ini mengalami perkembangan 

yang cukup baik. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada 

usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar 

mencapai pada titik atau puncak menuju kesuksesan.  

Menurut Purwanti dalam Vivin Oblivia Yunal dan Ratih Indriyani, 

perkembangan UMKM merupakan kemampuan seseorang pengusaha 

untuk mensosialisasikan dirinya kepada kebutuhan pangsa pasar sehingga 

ada perbaikan taraf hidup pada diri seorang pengusaha. Sedangkan 

menurut Muhammad Sholeh, tolok ukur tingkat keberhasilan dan 

perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset 

penjualan. Para peneliti menganjurkan peningkatan omset penjualan, 

pertumbuhan tenaga kerja, petumbuhan unit usaha sebagai pengukuran 

perkembangan usaha.
92
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Perkembangan usaha UMKM di Kota Bandar Lampung diiringi 

dengan pertumbuhan teanaga kerja, hal ini terlihat dari meningkatnya 

penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM, berdasarkan data diperoleh 

bahwa jumlah pekerja usaha mikro, kecil dan menengah tahun 2016 

meningkat sebanyak 86.769 pekerja dari tahun 2015 yang hanya sejumlah 

83.034 pekerja. Dengan melihat perkembangan jumlah unit usaha UMKM 

yang terjadi maka diperkirakan untuk tahun 2017 penyerapan tenaga kerja 

sektor UMKM juga akan mengalami peningkatan sejumlah 91.127 

pekerja.  

Meningkatnya tenaga kerja disektor UMKM memberikan hal yang 

positif bagi Kota Bandar Lampung dalam mengurangi jumlah 

pengangguran di Bandar Lampung.
93

 Karena semakin banyak UMKM 

yang ada maka akan semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Ini 

memberikan hal yang cukup baik untuk mengurangi jumlah pengangguran 

di Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat terlihat pada tabel perkembangan 

UMKM Kota Bandar Lampung berikut: 
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TABEL  4.1 

 

Data Perkembangan UMKM Kota Bandar Lampung Tahun 2015 – 2017 

 

NO 
BIDANG 

USAHA 

JUMLAH USAHA 

TAHUN 

2015 
TAHUN 2016 

RENCANA 

2017 

 
Usaha 

Mikro 

 

   

1 Perdagangan  12.225 12.975 14.225 

2 Jasa  1.570 1.690 1.890 

3 Industri 6.393 6.468 6.593 

 Jumlah 20.188 21.133 22.708 

 
Usaha Kecil 

 
   

1 Perdagangan  4.048 4.108 4.208 

2 Jasa 2.327 2.357 2.407 

3 Industri 8.811 8.864 8.952 

 Jumlah 15.186 15.329 15.567 

 
Usaha 

Menengah 
   

1 Perdagangan  1.279 1.309 1.359 

2 Jasa  363 371 381 

3 Industri 3.701 3.716 3.741 

 Jumlah 5.345 5.396 5.481 

 
Jumlah 

Total 
40.719 41.858 43.756 

Sumber: Renstra dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 2016 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah UMKM yang ada di 

Bandar Lampung tahun 2015  sebanyak  40.719  meningkat menjadi 

41.858 ditahun 2016 .Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah 

UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan yang 

signifikan pada tahun 2016 dari usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha 

menengahnya. Perkembangan UMKM terbagi dalam 20 kecamatan yang 

ada di Kota Bandar Lampung baik dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
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maupun Usaha Menengah. Berikut ini tabel data jumlah UMKM 

perkecamatan di Kota Bandar Lampung sebagai berikut: 

TABEL  4.2 

 

DATA UMKM KOTA BANDAR LAMPUNG 

Bulan Desember Perkecamatan Tahun 2016 

No KECAMATAN 

Usaha Mikro ( 0 

s/d Rp. 

50.000.000 ) 

Usaha Kecil 

(>Rp. 

50.000.000 s/d 

500.000.000 

Usaha Menengah (> 

Rp 500.000.000 s/d 

Rp 10.000.000.000 

Jumlah 

UMKM 

(Unit) 

1 
Tanjung Karang 

Pusat 

                              

1.114  

                            

865  

                                    

337              2.316  

2 
Tanjung Karang 

Timur 

                                  

950  

                           

699  

                                    

243              1.892  

3 
Tanjung Karang 

Barat 

                                  

919  

                            

773  

                                    

233              1.925  

4 
Kedaton 

                              

1.065  

                            

819  

                                    

305              2.189  

5 
Rajabasa 

                              

1.082  

                            

693  

                                    

266              2.041  

6 
Tanjung Senang 

                              

1.092  

                            

781  

                                    

323              2.196  

7 
Sukarame 

                              

1.094  

                            

904  

                                    

266              2.264  

8 
Sukabumi 

                              

1.050  

                            

662  

                                    

314              2.026  

9 
Panjang 

                              

1.103  

                            

913  

                                    

266              2.282  

10 
Teluk Betung 

Selatan 

                              

1.075  

                            

784  

                                    

234              2.093  

11 
Teluk Betung Barat 

                              

1.057  

                            

644  

                                    

219              1.920  

12 
Teluk Betung 

Selatan 

                              

1.042  

                            

630  

                                    

289              1.961  

13 
Kemiling 

                              

1.096  

                            

827  

                                    

228              2.151  

14 
Teluk Betung Timur 

                              

1.011  

                            

784  

                                    

300              2.095  

15 
Enggal 

                                  

969  

                            

932  

                                    

235              2.136  

16 
Bumi Waras 

                              

1.032  

                            

668  

                                    

268              1.968  

17 
Way Halim 

                              

1.064  

                            

659  

                                    

261              1.984  

18 
Kedamaian 

                              

1.062  

                            

724  

                                    

282              2.068  

19 Labuhan Ratu 1.059  816  256  2.131  

20 
Langkapura 

                              

1.077  

                            

714  

                                    

258              2.049  

  
Jumlah 

                     

21.013                  15.291                           5.383  
      41.687  

Jumlah Usaha Mikro dan 

Kecil 
                     

36.304  
  

  

Sumber :LAKIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 2016 
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Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa jumlah UMKM terbanyak ada di 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat dengan jumlah UMKM sebanyak 2.316 

unit dan jumlah UMKM terkecil ada di Kecamatan Tanjung Karang Timur 

dengan jumlah UMKm 1.892 UMKM dari total 41.687 unit UMKM di 

Kota Bandar Lampung dan dari 20 kecamatan yang ada di Bandar 

Lampung. 

Menurut bapak Dentaria selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Usaha 

Mikro, bahwasanya perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung 

memang meningkat, hal ini dilihat dari makin bertambahnya jumlah usaha 

yang terdaftar di dinas dan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 

kewirausahaan. Karena memang kegiatan pelatihan ini hanya di khususkan 

untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Bandar 

Lampung. Tercatat ada sekitar 400 peserta yang semula hanya sebanyak 

200-250 peserta pelatihan.
94

 Melihat banyaknya UMKM yang ada saat ini 

juga akan memberikan prediksi bahwasanya pada tahun 2017 juga akan 

meningkat lebih baik lagi. 
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B. Analisis Optimalisasi Strategi Green Product Terhadap 

Perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung ditinjau dari Etika 

Bisnis Islam 

Menurut Mohammad Jafar Hafsah pengembangan usaha kecil dan 

menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama 

antara pemerintah dan masyarakat.
95

 Oleh sebab itu pemerintah perlu 

mengupayakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bantuan Pemodalan 

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan 

syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu 

peningkatan pemodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial 

formal, informal, skema penjaminan, dll. Pembiayaan untuk usaha 

kecil dan menengah (UKM) sebaiknya menggunakan lembaga 

keuangan mikro (LKM) yang ada maupun non bank. 

Dalam upaya pengoptimalisasi strategi green product untuk 

mendukung perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung dan 

untuk mengatasi kurangnya modal pada UMKM,  Dinas Koperasi dan 

UKM telah melakukan usaha bantuan modal kredit dengan bunga 

rendah melalui Lembaga Keuangan baik Bank maupun Non Bank 

seperti: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Corperate Social Responsibility 

(CSR), dan Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR). 
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 Mohammad Jafar Hafsah, Loc.Cit, h.43-44 
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Dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha produktif di Kota 

Bandar Lampung dan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 19 Tahun 2014. Pemerintah Kota Bandar Lampung 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

mengalokasikan dana bergulir untuk disalurkan kepada usaha 

produktif yang bergerak dibidang jasa, industri dan perdagangan yang 

biasa disebut dengan kredit Ekonomi Kerakyatan atau disingkat 

dengan EKOR. Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) adalah 

pemberian pinjaman tambahan modal usaha untuk  usaha produktif 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kota Bandar Lampung. Usaha produktif adalah usaha 

perorangan dan atau badan usaha perorangan baik formal maupun non 

formal.
96

 

Penyaluran EKOR dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Bandar Lampung. Dalam rangka pembinaan, Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Bandar Lampung melakukan koordinasi dengan semua 

pihak yang terkait untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan 

evaluasi atas penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, dan 

pengguliran kembali dana perkuatan modal bagi usaha produktif 

dengan Bank Pasar Kota Bandar Lampung dan Kelurahan.
97
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Girendra, Kadis, Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Koperasi dan UKM  Kota Bandar 

Lampung, 2 Agustus 2017 Pukul 9. 25 WIB 
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Jumlah penerima Kredit Ekonomi Kerakyatan pada setiap 

tahunnya mengalami peningkatan, hal ini menunjukan bahwa 

kurangnya modal masih menjadi permasalahan pokok bagi pelaku 

usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usahannya. 

Karena pada dasarnya memang modal merupakan hal yang penting 

dalam keberlangsungan setiap usaha. Berikut ini disajikan tabel data 

jumlah penerima kredit Ekonomi Kerakyatan  (EKOR) dari setiap 

kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung: 
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TABEL 4.3 

 

JUMLAH PENERIMA KREDIT EKOR (EKONOMI KERAKYATAN) 

TAHUN 2012 S/D DESEMBER TAHUN 2016 

 

NO. KECAMATAN 

JUMLAH PENERIMA (Orang) 

S/D 

TAHUN  

2012 

S/D 

TAHUN  

2013 

S/D 

TAHUN  

2014 

S/D 

TAHUN 

2015 

S/D 

TAHUN 

2016 

1 Kedaton 818 964 
1.001 1.010 1.021 

2 Kemiling 1.179 1.379 
1.571 1.625 1.645 

3 TanjungkarangPusat 1.175 1.372 
1.423 1.463 1.470 

4 TanjungkarangTimur 1.159 1.168 
1.169 1.177 1.173 

5 Tanjungkarang Barat  616 651 
657 701 701 

6 Rajabasa 462 682 
786 831 862 

7 Sukabumi 840 1.003 
1.071 1.135 1.145 

8 Sukarame 428 513 
561 568 560 

9 TanjungSeneng 526 616 
650 673 673 

10 Telukbetung Utara 1.176 1.319 
1.319 1.337 1.348 

11 Telukbetung Barat 482 491 
491 491 491 

12 TelukBetung Selatan 1.377 1.505 
1.514 1.514 1.514 

13 Panjang 1.070 1.098 
1.129 1.129 1.150 

14 Enggal - 62 
73 73 73 

15 Kedamaian - 70 
140 199 224 

16 Way Halim - 31 
66 79 83 

17 Langkapura - 14 
79 157 161 

18 LabuhanRatu - 24 
78 137 152 

19 BumiWaras - 14 
28 38 38 

20 TelukBetungTimur - - 
- - - 

JUMLAH 11.308 12.976 
13.806 14.338 14.484 

    Sumber:LAKIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 2016 
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 Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan 

jumlah penerima EKOR setiap tahunnya seperti kenaikan jumlah 

penerima dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebanyak 1.668 penerima 

kredit ekor. Dan dari tahun 2014 ke 2015 mengalami kenaikan juga 

sebanyak 532 orang serta tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 

96 penerima kredit EKOR. 

Besarnya pinjaman modal yang diberikan Dinas Koperasi dan 

UKM untuk pemula adalah Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000, 

sedangkan untuk peminjaman kembali dengan kriteria lancar adalah 

sebesar Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000. Adapun bunga pinjaman 

yang ditetapkan dalam peraturan operasional kredit EKOR adalah 

sebesar 5% pertahun, dengan penghitungan sebagai berikut: 

Pinjaman : Rp 1.000.000 

Waktu : 12 Bulan 

Bunga  : 5% 

1.000.000x5% = 50.000 

1.050.000/12 bulan = Rp 87.500 

Untuk pinjaman Rp 1.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun 

jumlah angsuran yang harus dibayarkan perbulan adalah Rp 87.500. 

untuk pengambilan modal pinjaman menggunakan sistem angsuran 

perbulan. Setiap UMKM yang meminjam modal pinjaman 

menyetorkan angsurannya kepada fasilitator kelurahan dan kemudian 
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fasilitator kelurahan menyetor seluruh angsuran UMKM yang 

meminjam modal pinjaman di kelurahan ke Bank Pasar.
98

 

Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) merupakan salah satu 

program dari Walikota Bandar Lampung dalam upaya membangun 

masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai 

bentuk kepedulian pemerintah terhadap UMKM di Kota Bandar 

Lampung  dan untuk menggerakan perekonomian masyarakat 

Lampung serta pembangunan Kota Bandar Lampung.  Dengan adanya 

EKOR diharapkan dapat membantu para UMKM dalam melakukan 

kegiatan usahanya dan mampu mengembangkan usaha jauh lebih baik 

lagi, sehingga UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung terus 

berkembang.  

Berikut ini tabel realisasi program gerakan masyarakat 

membangun (GEMMA) tapis berseri Kota Bandar lampung sebagai 

bentuk kepedulian Walikota Bandar Lampung terhadap masyarakat 

Bandar Lampung dalam bentuk pemberian kredit ekonomi kerakyatan 

(EKOR), sebagai berikut: 
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 Median,Op.Cit,  Agustus 2017 
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TABEL  4.4 

 

PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MEMBANGUN (GEMMA) 

TAPIS BERSERI KOTA BANDAR LAMPUNG 

(BENTUK KREDIT EKONOMI KERAKYATAN/EKOR) 

 

NO URAIAN 
TAHUN 

2013 

TAHUN 

2014 

TAHUN 

2015 

TAHUN 

2016 

1 2 5 6 7 4 

1 Jumlah 

Penerima 

(orang) 

2.619 

 

 

 

 

 

 

1.751 

 

 

1.196 
 

675 

2 

Jumlah Dana 

Tersedia (Rp) 

Awal Januari 

2016 4.187.876.883 

 

3.405.839.734 

 

1.925.908.500 

 

1.667.238.665  

3 

 

Jumlah Dana 

Tersalurkan 

(RP) Januari 

s/d Desember 

2016 3.418.500.000 

 

2.491.500.000 

 

1.855.500.000 

1.202.000.000  

Sumber: LAKIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 2016 

Pada Tahun 2016 penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) 

adalah: 

- Jumlah Kelurahan 76 Kelurahan di 20 Kecamatan 

- Jumlah Penerima 675 orang.(Nasabah baru dan lama) 

- Jumlah Dana yang Tersedia (Awal januari 2016) Rp. 

1.667.238.665,00 

- Jumlah dana yang tersalurkan Rp.1.202.000.000,00 (72,10%) 

dengan jumlah penerima 675  Nasabah. 
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Dana yang Tersalurkan sebesar 72,10% menurun dari Tahun 

2015 dikarenakan jumlah dana yang tersedia pada awal Januari 2016 

lebih kecil daripada awal Januari 2015 dan jumlah yang meminjam 

berkurang. Pada Tahun 2016 dengan target 75%, Realisasi 72,10% 

dan persentase pencapaian 96,13% dikarenakan berkas permohonan 

calon pinjaman langsung diproses tidak ada tunggakan berkas, adanya 

penambahan kecamatan baru dan kelurahan yang baru sehingga 

informasi tentang Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) lebih cepat 

diketahui oleh masyarakat.  

Realisasi Tahun 2016 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 

2015 maka persentase capaian sebesar 74,84%, menurun dikarenakan 

Jumlah dana yang tersedia pada awal Januari 2016 lebih kecil 

daripada awal Januari 2015 dan jumlah yang meminjam berkurang. 

Realisasi Tahun 2016 jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 

2021 maka pencapaian baru 82,87%. 

Jumlah usaha mikro dan kecil aktif pada Tahun 2016 target 

36.462 Unit, realisasi 36.304 Unit, dan persentase pencapaian 99,57%, 

namun lebih tinggi dari Tahun 2015 dikarenakan adanya penambahan 

Usaha Mikro dan Kecil  sebanyak 930 unit. Jika dibandingkan dengan 

target Renstra Tahun 2021 telah tercapai 86,04%. Sedangkan jumlah 

usaha menengah aktif pada Tahun 2016 dengan target 5.396 Unit, 

realisasi 5.383 Unit, dan persentase pencapaian 99,76%. Jika 

dibandingkan dengan Tahun 2015 meningkat dikarenakan adanya 
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penambahan usaha menengah 38 unit. Jumlah Usaha Menengah aktif 

tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015  dengan capaian 

kinerja 100,71% namun dibandingkan dengan Target Renstra s/d 

tahun 2021 tercapai 89,71%.
99

  

Tercapainya persentase pencapaian kredit ekonomi kerakyatan 

yang cukup tinggi dengan menggunakan biaya yang terbatas, ini 

menunjukkan adanya efisiensi. Dana kredit yang tersedia dalam hal ini 

dalah dana yang dialokasi untuk pengembangan ekonomi kerakyatan 

yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung. Dana ini 

disalurkan dalam bentuk kredit ekonomi kerakyatan (ekor) melalui 

PD. BPR. Bank.Pasar Kota Bandar Lampung. 

Pemaparan di atas didukung oleh pendapat dari Dentaria, S. 

Sos sebagai berikut: 

“Kita di bidang UMKM ada program pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan untuk membantu mereka dalam hal permodalan yaitu yang 

dikenal dengan kredit ekonomi kerakyatan (EKOR), yang 

bekerjasama dengan Bank Pasar, namun yah pinjamannya gak terlalu 

besar karena kan diperuntukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. 

Pinjaman tersebut berkisar antara 1-2 juta tanpa anggunan ( jaminan). 

Pinjaman pertama 1 juta ketika sudah dibayar untuk bulan berikutnya 

bisa pinjam di atas 1 juta sampai 2 juta, dengan bunga 5 % selama 1 

tahun lunas. Untuk membantu pelaku-pelaku usaha mikro seperti 

tukang bakso, warung makanan dan kios-kios.” 

 

Lebih lanjut beliau menambahkan: 

“Mekanisme penyaluran dilakukan oleh pihak kelurahan yang 

mendata siapa saja yang ingin mendaftar dan mendapat pinjaman dari 

kredit EKOR ini. Lalu mereka sudah harus punya usaha yang sedang 
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dijalankan, tidak ada kriteria khusus jenis usahanya tapi rata-rata 

diperuntukan usaha mikro”.
100

 

 

Menanggapi pemberian bantuan Kredit EKOR tersebut, dari pelaku 

usaha kecil, Ibu Siti Fatonah mengatakan: 

“Kami dulu memang pernah dapet mb tapi Cuma sekali, 

bantuannya dananya itu sejumlah 2 juta, tapi kita piker-pikir lagi 

untung kita seminggu kalau lagi laris juga bisa sampai 3 jutaan jadi 

langsung kita kembalikan, dan tidak pinjam lagi. Sebenarnya pernah 

juga ditawarin oleh pihak Bank tapi persyaratannya ribet, ad bunganya 

juga, tapi sama bapak saya tidak diambil nanti malah susah 

mengembalikannya, jadi lebih baik pake modal sendiri. Sebenarnya 

pengen dapet pinjaman gitu tapi yang jangan berbunga karena kita kan 

usaha kecil”.
101

 

 

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Bapak Agus sebagai 

pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan EKOR: 

“Pernah dapet sekali mb, waktu itu saya dapet 2 juta. Setelah itu 

tidak dapat lagi, bisa sih diperpanjang tapi saya piker proses 

pengurusannya cukup ribet, jadi saya pilih pinjam di koperasi. 

Sebenarnya bantuan ini cukup membantu si mb Cuma alangkah lebih 

baiknya jika tidak ada bungga, karena untuk usaha mikro seperti saya 

ini keuntungannya tidak menentu”. 
102

 

Menurut Ibu Tati, pemberian kredit EKOR oleh Dinas 

Koperasi dan UKM dapat membantu usaha kecil dalam hal 

penambahan modal. Kecilnya bunga yang dibebankan untuk modal 

pinjaman juga menjadi motivasi utama bagi UMKM yang kekurangan 

modal untuk mengembangkan usahanya dengan meminjam pada 
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Dentaria, Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Koperasi dan UKM  Kota Bandar 
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Dinas Koperasi dan UKM daripada meminjam pada rentenir. Dengan 

tambahan modal tersebut, Ibu Tati mengembangkan usahanya.
103

 

Berbeda dengan bapak Soman, beliau mengatakan bahwa, 

dengan bunga yang rendah kredit EKOR memang cukup membantu 

usaha kecil dalam mengembangkan usahanya, namun belum 

sepenuhnya membantu karena kecilnya maksimal pinjaman yang bisa 

dipinjam oleh UMKM sehingga belum bisa memaksimalkan 

penggunaan modal yang diterima dan jika ingin meminjam dengan 

jumlah yang besar setiap UMKM harus menggunakan jaminan agar 

permohonan disetujui dan itu menjadi kendala bagi keterbatasan 

UMKM.
104

 

Menurut Ibu Astusi, jumlah peminjaman maksimal modal 

terlalu kecil, sehingga tidak dapat dikelola secara maksimal. Selain 

itu, tidak adanya pendampingan lanjutan dalam mengelola pinjaman 

tambahan modal membuat UMKM tidak maksimal dalam 

mengembangkan usahanya. Sehingga untuk selanjutnya diharapkan 

ada pendampingan secara berkelanjutan.
105

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Bapak Sucipto selaku ketua 

KOB Telo Rezeki, bahwa memang dahulu dana EKOR pernah di 

dapatkan dan cukup membantu usaha para UMKM yang ada di Gang 

Pu, namun lambat laun usaha kripik di Gang PU ini semakin 
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Tati, Wawancara Pribadi, Tanjung Karang Barat, 1 Agustus 2017 
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berkembang pesat dan semakin maju, kegiatan produksi pun semakin 

ditambah dan dana EKOR kurang mencukupi dalam proses produksi 

sehingga banyak dari anggota kita yang memilih pinjam di Bank, 

BUMN, Telkom dan PTPN7 hal ini dilakukan demi memaksimalkan 

kegiatan usahanya.
106

 

Menurut penulis, program penyaluran kredit Ekonomi Kerakyatan 

(EKOR) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Bandar Lampung belum maksimal, meskipun realisasi capaian kinerja 

dan target meningkat namun optimalisasi dari EKOR dalam penerapan 

dan kegiatan pelaku usaha masih kurang, hal ini terbukti dari keluhan-

keluhan yang penulis peroleh dari para pelaku usaha, baik terkait 

jumlah modal pinjaman, tingkat bunga, maupun pengalokasian modal 

pinjaman sampai keberlangsungan usahanya kedepan. 

 Selain itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 

hanya  menunjuk fasilitator dari kelurahan masing-masing kecamatan 

untuk memberdayakan UMKM. Tugas Dinas Koperasi dan UKM 

hanya sebagai perekomendasi UMKM-UMKM mana yang layak  

untuk meminjam ke Bank Pasar dan selanjutnya angsuran per bulan ke 

bank Pasar dilakukan oleh fasilitator kelurahan masing-masing. 

Seharusnya ada keterlibatan secara langsung dari pihak Dinas 

Koperasi dan UKM dan mengarahkan dalam pengelolaan modal yang 

dipinjam agar mampu digunakan secara produktif dan lebih maksimal. 

                                                           
106

 Sucipto Adi, Wawancara Pribadi, Op.Cit, 17 Agustus 2017 



109 
 

Terkait dengan jumlah pinjaman, mungkin bisa ditambahkan 

jumlahnya agar para pelaku usaha lebih leluasa dalam mengalokasikan 

dan memaksimalkan potensi usahanya serta bisa melakukan ekspansi 

sehingga usahanya dapat berkembang lebih maju lagi. Dengan syarat-

syarat yang harus dipenuhi dan merupakan UMKM-UMKM yang 

termasuk kategori lancar dalam pengangsuran pinjaman serta 

konsisten dalam usaha (berkesinambungan). 

2. Pelatihan  

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam 

aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta 

keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga 

perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan dilapangan 

untuk mempraktekan teori. 

Bentuk pengoptimalan Strategi Green Product terhadap 

perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung juga diwujudkan dalam 

bentuk pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi 

dan UKM Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh 

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebanyak 6 kali dalam 

setahun dengan peserta 6 kelurahan sebanyak 30 orang yang dibagi 

kedalam 2 gelombang dengan tujuan meningkatkan profesionalisme 

berwirausaha, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan 

kemampuan keterampilan dan penguasaan teknologi serta meningkatkan 
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akses pasar dan perluasan pasar.
107

 Adapun materi yang diberikan yaitu: 

kewirausahaan, manajerial, pemasaran, produksi, dan packaging atau 

pengemasan terkait materi Green Product diberikan disela-sela pelatihan. 

Dengan diselenggarakannya pelatihan kewirausahaan ini dapat 

menambah pengetahuan dan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan 

para UMKM sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih 

baik. Pada akhirnya para pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya 

secara mandiri. Meskipun memang materi yang disampaikan tidak secara 

menyeluruh dan mungkin pelaksanaan pelatihan kurang maksimal, hal ini 

karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya dana, namun tetap saja 

memberikan hal yang positif bagi UMKM dan kami selalu berusaha 

memberikan yang terbaik.
108

 

Lain halnya dengan Bapak Junaedi bahwasanya dengan adanya 

pelatihan memang memberikan pengetahuan bagi UMKM namun tidak 

secara maksimal, karena terkait dalam pengamplikasian teori yang 

disampaikan tidak langsung diajarkan, sehingga kita hanya tau saja tetapi 

untuk menerapkan dalam kegiatan usaha belum seberapa paham. Dan 

mengenai produk ramah lingkungan memang pernah disampaikan namun 

hanya sebatas umum saja, tidak begitu banyak dibahas.
109

 

Menurut Ibu Eka, terkait produk ramah lingkungan (green product) 

secara umum tau, akan tetapi bagaimana proses dan cara memproduksinya 
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yang belum seberapa paham. Hanya sebatas dari bahan yang digunakan 

tidak berbahaya/tidak mengandung racun dan limbahnya itu dapat 

dimanfaatkan untuk hal lain.
110

 

Tanggapan yang sama juga diutarakan oleh Ibu Ida
111

 selaku pemilik 

kripik Zom-Zom: 

Ya kalo produk yang ramah lingkungan ya tau mbak, yang alami dan 

tidak berbahaya, terus tidak mengandung pengawet. Kalo identifikasi yang 

mendetail si kurang paham. 

 

Menurut Ibu Eli terkait produk yang ramah lingkungan (green 

product) ya tau si mbk, Cuma tau aja dari bahan yang digunaiin itu alami. 

Kalo kripik pisang menurut saya si juga green product. Mungkin harganya 

emang sedikit mahal tapi ya sesuai si sama kualitasnya. Kalo kemasannya 

saya si lebih suka yang plastik transparan mbk, soalnya kita tau isinya 

banyak apa enggak, kalo yang gak transparan kan gak keliatan tuh jadi kita 

gak tau kaya apa isinya, pada patah apa enggak.
112

 

 

Menurut penulis, pada dasarnya pelaku usaha mikro, kecil dan 

menengah tau akan produk yang ramah lingkungan meskipun tidak secara 

mendalam, dan untuk mengimplementasikan dalam kegiatan usahanya 

masih belum menyeluruh, pengakuan yang sama juga dikemukakan oleh 

beberapa konsumen yang membeli kripik, bahwasanya mereka tau produk 

yang ramah lingkungan, akan tetapi untuk mengklasifikasikan dan 

membedakan produk mana yang benar-benar Green Product masih 

bingung.  
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Hal ini menjadi evaluasi dari kurang maksimalnya optimalisasi 

strategi green product oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar 

Lampung, padal kontribusi UMKM green product cukup baik. Untuk 

kegiatan pelatihan sebaiknya lebih difokuskan lagi dalam memberikan 

pelatihan terkait green product, lebih difokuskan agar para pelaku UMKM 

lebih mengerti apa itu green product dan bagaimana penerapan green 

product. 

Green product dalam etika bisnis Islam diwujudkan dengan adanya 

Islamic-eco-ethic sebagai landasan filosofi implementasi ekonomi hijau. 

Konsep Islamic-eco-ethic menyajikan gagasan bagaimana perspektif 

ekonomi Islam terhadap hubungan manusia dengan lingkungan. Etika 

bisnis dalam Islam adalah sejumlah prilaku etis bisnis (akhlak al 

Islamiyah) yang dibungkus nilai-nilai syari‟ah yang mengedepankan halal 

haram. Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip yang 

menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan bisnis, diantaranya yaitu 

prinsip kesatuan/keesaan, prinsip keadilan/keseimbangan, prinsip 

kebenaran, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tanggung jawab.   

Konsepsi Green Product dalam etika bisnis Islam tercermin dalam 

prinsip keadilan/keseimbangan menjadi dasar bahwasanya prilaku bisnis 

harus adil baik terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan, 

tidak semata-mata mencari keuntungan dengan mengekploitasi alam. 

Bentuk keseimbangan dapat diwujudkan melalui upaya pelestarian alam 

dan menciptakan produk-produk yang ramah terhadap lingkungan. 
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Kenyataan dilapangan berdasarkan hasil penelitian bahwasanya UMKM 

memproduksi produk yang ramah lingkungan, yang terbuat dari bahan-

bahan yang alami, kemasan produk beragam. 

 Kemasan produk ada yang dari plastik alumunium foil dan paperbag 

sebagai pengganti kantong plastik dan dapat digunakan untuk hal lain 

merupakan bentuk keseimbangan terhadap alam sehingga tidak 

menimbulkan sampah berlebih. Meskipun tidak semua produk dikemas 

dengan kemasan ini namun mereka tetap menyediakan kemasan yang 

ramah lingkungan. 

Prinsip keadilan belum terlaksana sebagaimana mestinya pada Dinas 

Koperasi dan UKM, karena dalam menyalurkan pinjaman kepada UMKM 

belum terlaksana secara merata atau pinjaman yang diberikan terlalu kecil 

dan masih adanya penetapan bunga, sebaiknya tidak menetapkan bunga 

pinjaman, cukup dengan jaminan atau sistem bagi hasil saja. 

 Manusia sebagai khalifah dimuka bumi sampai batas-batas 

tertentu mempunyai kehendak bebas atau kebebasan untuk mengarahkan 

kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugrahi 

kehendak bebas atau kebebasan (free will) untuk membimbing 

kehidupannya sebagai khalifah.  

Berdasakan aksioma kehendak bebas ini, tataran kebebasan manusia 

sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang 

bertanggung jawab dan berkeadilan. Etika bisnis dalam Islam mempunyai 

kehendak bebas dalam menjalani bisnis baik dari perjanjian yang 
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dibuatnya, apakah akan ditepati atau menggingkarinya. 

Pertanggungjawaban berarti, bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, 

mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas prilaku bisnis.  

Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan 

yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Tanggung jawab 

merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan prilaku 

manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk 

mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Karena 

manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, tidak bisa bebas, dan semua 

tindakanya harus dipertanggungjawabkan. 

Bentuk tanggung jawab dan kebenaran/kejujuran pelaku  etis atau 

tidaknya pengusaha dalam melakukan usahanya dapat diwujudkan dalam 

etika bisnis bahwasanya dalam menciptakan suatu produk harus 

mencantumkan tanggal produksi dan masa kadaluarsa produk, 

mencantumkan label halal, mencantumkan ijin produksi dan 

mencantumkan nama produsen yang membuat. Berdasarkan hasil 

penelitian tidak semua UMKM menerapkan hal ini ada beberapa UMKM 

bahkan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau hanya 

mencantumkan masa kadaluarsa tapi tidak mencantumkan tanggal 

produksi sehingga konsumen tidak tau kapan produk itu dibuat, masih 

aman untuk dikonsumsi atau tidak dan masih kurang transparansi 

informasi akan produk yang dijual. 
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Umur simpan produk pangan (Shelf Life) merupakan salah satu 

informasi yang sangat penting bagi konsumen. Pencantuman informasi 

umur simpan menjadi sangat penting karena terkait dengan keamanan 

produk pangan dan untuk memberikan jaminan mutu pada saat produk 

sampai ke tangan konsumen, yang mana telah dipertegas setiap industri 

pangan wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa (expaired date) pada 

setiap kemasan produk pangan sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 

tahun 1996 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun1999 

tentang label dan iklan pangan.
113

 

Penentuan umur simpanan produk pangan dapat dilakukan dengan 

metode Extended Storage Studies (ESS) dan Accelerated Shelf-Life 

Testing (ASLT). ESS adalah penentuan tanggal kadaluarsa dengan jalan 

menyimpan produk pada kondisi penyimpanan yang sebenarnya. Cara ini 

menghasilkan hasil paling tepat, namun memerlukan waktu yang lama dan 

biaya yang besar. Sedangkan metode pendugaan umur simpanan (ASLT) 

yaitu dengan cara menyimpan produk pangan pada lingkungan yang 

menyebabkannya cepat rusak, baik pada kondisi suhu atau kelembapan 

ruangan penyimpanan yang tinggi.
114

 Umumnya produk-produk yang tidak 

mengandung bahan-bahan kimia atau pengawet makanan memang hanya 

mampu bertahan tidak lebih dari satu tahun, hal ini karena prosesnya yang 

memang sederhana, menggunakan bahan baku yang apa adanya tanpa 

                                                           
113
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tambahan pengawet dan proses pengawetan dilakukan secara alami serta 

penggunaan kemasan produk yang sederhana.  

Produk hijau atau ramah lingkungan (green product) pada dasarnya 

merupakan produk yang dibuat berdasarkan bahan-bahan dari alam tanpa 

campuran bahan-bahan tambahan yang mengandung bahan pengawet 

dengan menonjolkan cita rasa khas dari bahan baku serta dikemas dengan 

kemasan yang sederhana dan ramah terhadap lingkungan menjadi 

alternatif baru dalam dunia bisnis. 

Sebagaimana Islam mengajarkan bahwasanya kita boleh melakukan 

bisnis bahkan dianjurkan untuk berusaha, melalui jalan perdagangan 

namun usaha yang kita jalankan harus yang baik yang sesuai dengan 

ajaran agama Islam. Dalam berbisnis yang tujuannya adalah memperoleh 

keuntungan, tentunya tidak hanya sekedar keuntungan belaka, melainkan 

juga dipertimbangkan mengenai proses dalam berbisnis maupun hasil yang 

diperolehnya, karena tujuan dari bisnis islam yaitu selain memperoleh 

keuntungan duniawi juga keuntungan ukhrowi. Sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S. An-Nisa: 29 sebagai berikut: 

                      

                

          

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 
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kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

 

Selain itu juga manusia diperintahkan untuk mencari rizki 

sebagaimana dalam fitman Allah SWT Q. S, At-Taubah ayat 105: 

                

                     

    

Artinya:“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan.” 

 

Dalam melakukan kegiatan bisnis, manusia  harus membawa bumi 

kearah yang lebih baik, dalam hal ini kelestarian lingkungan hidup juga 

harus diperhatikan, sebagaimana Q.S Al-A‟raf ayat 56 bahwa: 

                 

             

Artinya:“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang 

yang berbuat baik.” 

 

Kita sebagai manusia harus sadar dalam kegiatan konsumsi, makanan 

yang kita makan itu baik dan halam sebagimana dalam ekonomi Islam 

prinsip dalam konsumsi salah satunya ialah prinsip kebersihan tercantum 
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dalam Al-Qur‟an maupun sunnah tentang makanan. Makanan harus baik 

atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga 

merusak selera. 

Hal demikian sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Qur‟an surah 

al-Baqarah ayat 168: 

                     

                 

Artinya:“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu”. 

 

Green product dalam etika bisnis Islam merupakan aktivitas bisnis 

yang saling mendukung satu sama lain, selain mampu meningkatkan 

penghasilan juga merupakan bentuk wujud kepedulian kita terhadap 

lingkungan hidup tempat kita tinggal. Sebagai manusia kita punya 

kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup didunia yaitu dengan 

berbisnis yang baik, selain itu juga kita tidak lupa akan tanggung jawab 

kita dan untuk apa kita diciptakan di dunia. Secara etika bisnis OVOP 

menjadi bukti bahwasanya UMKM kripik telah memproduksi dan menjual 

produk yang memenuhi kriteria green product dan mampu bersaing di 

pasar global. 

Produk ramah lingkunngan menjadi solusi baru dalam mengatasi 

permasalahan lingkungan. Kerusakan lingkungan dan pemanasan global 
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yang semakin jelas terasa menuntut para pelaku usaha untuk lebih kreatif 

dan inovatif dalam menciptakan produk yang berbasis ramah lingkungan. 

Selain itu juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang tercermin 

dalam etika bisnis yang dilakukan, tidak hanya mementingkan perolehan 

keuntungan tapi bagaimana keberlangsungan kehidupan kedepan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Strategi green product mampu meningkatkan perkembangan UMKM 

di Kota Bandar Lampung. Dengan program pinjaman lunak bagi 

UMKM memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk 

mengembangkan usahanya dan mendorong kegiatan bisnis, khususnya 

green product, meskipun belum semua UMKM menperoleh bantuan 

ini. Adanya kegiatan promosi produk UMKM dalam bentuk kegiatan 

pameran produk-produk unggulan yang berbasis green product, 

mempermudah dan memperluas pemasaran para pelaku usaha green 

product dalam memasarkan produknya lebih luas lagi. 

2. Optimalisasi strategi green product terhadap perkembangan UMKM di 

Bandar Lampung ditinjau dari etika bisnis Islam belum optimal. Dinas 

Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai steakholder belum 

memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang terfokus pada strategi green 

product, bahkan strategi ini tidak dicantumkan secara tertulis dalam 

RENSTRA namun kegiatan ini sudah dilakukan, selain itu masih 

digunakan sistem bunga dalam pemberian pinjaman. Prinsip kejujuran 

dalam etika bisnis islam belum diterapkan oleh UMKM, karena belum 

semua UMKM mencantumkan tanggal kadaluarsa produk atau hanya 
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mencantumkan tanggal kadaluarsa namun tanggal produksi tidak 

dicantumkan. Secara etika bisnis Islam hal ini tidak diperbolehkan, 

karena konsumen tidak tahu secara jelas keamanan produk tersebut, 

tidak transparansi akan produk yang dijual dan masih ada sistem bunga 

dalam pinjaman yang diberikan oleh dinas kepada UMKM. 

B. SARAN 

1. Untuk pihak dinas selaku steakholder atau penentu kebijakan 

sebaiknya lebih optimal lagi dalam menerapkan strategi green product 

kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bandar 

Lampung. Mengoptimalkan kegiatan pelatihan yang terfokus pada 

kegiatan green product tidak menggaabungkan dengan kegiatan yang 

lain, serta melakukan kegiatan secara berkesinambungan. 

2. Untuk para UMKM sebaiknya dalam melakukan kegiatan green 

product lebih dioptimalkan, memproduksi sebagaimana ketentuan 

yang benar, tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata, terus 

melakukan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan penjualan dan 

lebih proaktif dalam mengikuti pelatihan dari Dinas. 

3. Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan analisis lebih mendalam 

mengenai strategi green product dan aplikasinya pada UMKM. 

Mampu menggali informasi yang lebih mendalam terkait green 

product, karena pada umumnya para UMKM enggan untuk terbuka 

dan memberikan informasi kepada peneliti. 
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