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ABSTRAK 

 

Pentingnya UMKM khususnya di negara Indonesia dimana jumlah 

penduduk yang banyak dan tenaga kerja berpendidikan rendah diharapkan mampu 

berkembang menjadi usaha mandiri dan mampu membuka lapangan kerja di 

pedesaan, sehingga mengurangi pengangguran. Berkembangnya usaha kecil di 

pedesaan juga mengurangi laju urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Pada 

umumnya tenaga kerja dari pedesaan cenderung memilih lapangan kerja yang 

dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga kesempatan untuk bertemu dengan 

anggota keluarga lebih mudah dilakukan. Salah satu contohnya adalah Usaha 

tempe yang ada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. 

Dari pemaparan Latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

yang diambil adalah : (1) Bagaimana peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (2) Bagaimana peran Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui apasaja 

peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, (2) Mengetahui apasaja peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam. 

Metode Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (fileld research). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif, 

sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan 

menggunakan populasi dalam penelitian ini yakni berjumlah 28 orang sebagai 

responden. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara, penyebaran angket dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa observasi yang 

dilakukan di UMKM tempe yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan memiliki peran penting yaitu ditandai dengan 

terbukanya lapangan pekerjaan dan adanya UMKM tempe ini responden 

mendapatkan peningkatan penghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan 

keluarganya seperti terpenuhinya berupa pangan, kesehatan, tempat tinggal dan 

juga dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan anaknya, dilihat dari 28 orang 

responden yaitu mengalami peningkatan kesejahteraan sebesar 70 %. Sementara 

itu, untuk kajian dalam Islam UMKM tempe ini telah memenuhi proses produksi 

dan pemenuhan pendapatan sesuai yang ditetapkan dalam Islam sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sumber Jaya, tetapi hanya 

sampai pada pemenuhan kebutuhan Dharuriyat (primer) dan Hajiyat (sekunder) 

saja, sedangkan kebutuhan Tahsiniyat (tersier) belum terpenuhi. 
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