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ABSTRAK 

UMKM merupakan kegiatan 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. Pada saat ini UMKM sangat berkembang 

pesat di tengah masyarakat, Perkembangan manusia yang pesat, 

memunculkan kebutuhan pangan yang meningkat. UMKM tahu yang terdapat 

di Jalan Damai Kecamatan Kedamaian merupakan mata pencarian sebagian 

Masyarakatnya. Dalam hal ini UMKM belum mendapatkan dukungan atau 

progam binaan dari Instansi terkait yang terdapat di Kota Bandar Lampung. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1. Bagaimana potensi 

UMKM dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 2. Bagaimana 

Kontribusi UMKM dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 3. 

Bagaimana Potensi dan Kontribusi UMKM dalam meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat dalam Persfektif Ekonomi Islam. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Potensinya UMKM 

tersebut dan bagaimana Kontribusinya terhadap lingkungan Internal maupun 

Eksternal dimana usaha tersebut banyak pihak-pihak yang terkait dalam 

berjalannya usaha tahu sehingga seperti apa Kontribusi yang di berikan 

UMKM dalam Kesejahteraan Masyarakat yang terkait usaha tahu tersebut. 

Jenis Penelitian ini adalah Kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif 

analisis. Sedangkan untuk tehnik pengumpulan datanya di tekankan pada 

observasi dan wawancara. Dalam metode ini analisis data yang di gunakan 

adalah reduksi data,data display, tehnik pemeriksaan.  

UMKM di Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan Kedamaian 

Kecamatan Kedamaian memiliki potensi untuk berkembang. Kontribusi yang 

sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan 

masyarakat sekitar sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Usaha 

tahu ini telah memenuhi proses produksi dan pemenuhan pendapatan sesuai 

yang ditetapkan dalam Islam sehingga mampu meningkatkan Kesejahteraan 

Ekonomi Masyarakat. 
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MOTTO 

 

                    

(QS. Al-Najm 53 : 39-40) 

 

Artinya :  ”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya,dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat 

(kepadanya).” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut. Terlebih dahulu 

akan dijelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini 

dengan maksud untuk memperjelas maksud dari judul skripsi bagi para pembaca. 

Judul skripsi ini adalah “Potensi dan Kontribusi UMKM Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persfektif Ekonomi Islam (Study Pada usaha 

Tahu jalan damai Kecamatan Kedamaian)”. Adapun Istilah-Istilah judul tersebut 

sebagai berikut : 

1. Potensi  

Potensi adalah suatu bentuk sumber daya,  kemampuan yang cukup 

besar atapun kecil, suatu kekuatan atau kemampuan yang ada dan mungkin 

belum di kembangkan secara optimal.
1
Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat di perjelas bahwa potensi yang di maksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan dan kekuatan UMKM yang sudah berkembang ataupun belum 

berkembang secara optimal.  

                                                             
1
 Tim pandom Media, kamus bahasa indonesia, , (Jakarta : pandom Media Nusantara, 2014) 

h.78 
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2. Kontribusi 

Kontribusi adalah sumbangsih atau peran industri kecil dalam 

pendapatan yang di hasilkan, besar kecilnya sungbangsih industri kecil dan 

keikutsertaan perkembangan industri kecil dalam meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
2
Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat di perjelas bahwa kontribusi yang di maksud 

dalam peneltian ini adalah sungbangsih ataupun hal yang di berikan oleh 

UMKM yang menimbulkan dampak yang dampat di rasakan oleh 

masyarakat sekitar ataupun golongan-golongan yang terkait dalam 

berjalannya UMKM tersebut. 

3. UMKM 

UMKM adalah kegiatan 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.
3
 

UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah umkm tahu yang 

terdapat di kecamatan kedamaian, umkm yang berupa home industri yang di 

jalankan oleh masyarakat dijalan damai kecamatan kedamaian. 

 

                                                             
2
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke V, 

(Jakarta : Gramedia, 2015), h 104 
3
Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.16 
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4. Kesejahteraan 

Kesejahteraan adalah adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 

sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, 

kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap 

warga Negara yang mengandalkan usaha pemenuhankebutuhan-kebutuhan 

jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta 

masyarakat dengan menjujung tinggi hak-hak dan kewajiban manusia sesuai 

dengan pancasila. Kesejahteraan diartikan dengan persamaan hidup yang 

setingkat lebih dari kehidupan.
4
 

Kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesejahteran 

yang di dapat dari piha-pihak yang terkait dalam berjalannya UMKM 

tersebut seperti produsen,pegawai,pedagang eceran, dan distributor bahan 

mentah. 

5. Perpektif 

Perspektif adalah sebagai cara pandang.
5
Perspektif yang di maksud 

dalam penelitian ini adalah pandangan atau sebuah pemikiran dalam 

memandang atau menilai suatu hal. 

 

 

                                                             
4
 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama 

2014), h. 2. 
5
 Tim Penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa 

indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 67 
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6. Ekonomi Islam  

Ekonomi islam menurut Abdul Manan dalam “Islamic Economics 

Theory and practice” adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.
6
 

Dari beberapa kata kunci yang telah di jelaskan di atas, di tegaskan 

bahwa  penelitian ini terkait dengan Potensi dan Kontribusi UMKM 

terhadap Kesejahteran Masyarakat Dalam Persfektif Ekonomi Islam. 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan judul 

tersebut untuk diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif  

Untuk mengetahui seberapa besar sektor perindustrian dalam hal ini 

adalah UMKM dalam Potensinya serta bentuk kontribusinya bagi 

perekonomian masyarakat. Selain itu pembangunan sektor industri juga 

berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi masyarakat yang menggantungkan 

hidupnya pada sektor ini. 

2. Alasan Subjektif  

Permasalahan yang dibahas dalam hal ini merupakan salah satu masalah 

ekonomi yang sudah menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat yang 

mengenai persoalan-persoalan terkait dengan peningkatan kesejahteraan. Ruang 

                                                             
6
Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip dasar ekonomi islam persfektif Maqashid al-

syariah Cet I (Jakarta: Kencana, 2014),  h. 25 
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lingkup pembahasannya erat hubungannya dengan disiplin ilmu yang penulis 

pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu program studi Ekonomi 

Syari’ah. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi 

ini tersedia diperpustakaan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

C. Latar Belakang  Masalah 

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa pembangunan adalah suatu proses 

perubahan kearah kemajuan yang dilaksanakan secara sadar dan terarah serta 

selalu ada keterkaitan dalam semua aspek. Pembangunan merupakan kelanjutan 

dari usaha-usaha peningkatan yang telah di capai sebelumnnya serta 

melaksanakan dari apa yang belum dikerjakan. Sebagai sistem kehidupan, 

ekonomi islam memberikan warna disetiap aspek kehidupan kita tidak terlepas 

juga dalam dunia perekonomian. Nilai ekonomi islam tidak hanya berdasarkan 

pada nilai materi saja tapi juga pada nilai ibadah di dalamnya
7
 serta 

menyeimbangkan antara nilai kaidah dan etika. .  

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf 

hidup masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat maka dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap 

angkatan yang ada. Indonesia sebagai negara yang penuh dengan kekayaan 

alam,belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Masyarakat 

                                                             
7
  Abdul Rahman dkk, fiqih muamalat,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.73 
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dituntutuntuk lebih mengembangkan kemampuan atau potensi yang ada pada 

diri sendirimaupun yang berada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan 

merekamasih bisa dipenuhi
8
 

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan indikator 

tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. UMKM 

selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup pengaman dimasa krisis, 

melalui mekanisme penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah. 

Keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan UMKM berarti memperkokoh 

bisnis perekonomian masyarakat. Hal ini akan membantu mempercepat proses 

pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata 

terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi pemerintahan
9
 

Perkembangan UMKM merupakan proses yang sangat baik untuk 

membawa suatu bangsa menuju kemakmuran. Perkembangan UMKM dapat 

memperluas lapangan kerja, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam 

maupun sumberdaya manusia sehingga akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara.
10

 

 

                                                             
8
Bachtiar Rifai, “Efiektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)” Jurnal 

Sosio Humaniora Vol. 3 No. 4, September 2012 
9
Budi. ”Manajemen Sumber Daya Manusia”. Malang: Universitas Muhamadyah Jurnal 

Ekonomi Vol.4 No.3, September 2006 
10

Beny Johan.“analisis potensi usaha kecil dan menengah di pusat kebudayaan dan olah raga 

way halim kota bandar lampung  Skripsi, Jurusan ekonomi universitas lampung 2016.   
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Pada saat ini industri kecil sangat berkembang pesat di masyarakat, 

seiring kemajuan teknologi dan permintaan pasar yang besar pada jenis-jenis 

barang tertentu. Perkembangan manusia yang pesat, memunculkan kebutuhan 

pangan yang meningkat. Terutama jenis lauk pauk yang berprotein tinggi 

seperti  tahu. 

Bahan pangan sebagai salah satu kebutuhan primer manusia, salah 

satunya adalah tahu. tahu sebagai salah satu makanan dari olahan kedelai yang 

terus berinovasi, mulai dari gorengan tahu yang di jual di pinggir jalan hingga 

sekarang digunakan pada menu-menu masakan di restoran besar. Masyarakat 

Indonesia kurang minat mengkonsumsi kacang kedelai langsung tanpa diolah, 

mereka lebih menyukai produk olahannya, salah satunya adalah tahu. 

Usaha Mikro Kecil Menengah tahu yang berkembang di masyarakat 

Jalan Damai RT 03 RT LK II Kelurahan Kedamaian Kecamatan kedamaian 

adalah industri rumah tangga dan industri kecil tahu. Pengaruh usaha kecil 

ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Kedamaian ini sangatlah besar, UMKM 

tahu di Kecamatan Kedamaian dikenal sebagai tambahan sumber pendapatan 

keluarga, baikindividu masyarakat yang menjadi pendiri usaha kecil tahu, 

maupun pihak-pihak lain yang terkait sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

pribadinya dan jauh dari kemiskinan. dan juga sebagai penunjang kegiatan 

perekonomian wilayah tersebut terutama dalam memberdayakan masyarakat 

sekitar, Tidak hanya itu, peran UMKM tahu di Kecamatan Kedamaian ini 

mampu menghidupkan sektor lain seperti jasa distributor pemasok bahan 
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pokok,menjadi tempat penyalurnya penjualan tahu kepada pedagang-pedagang 

kecil, dan sebagai usaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar. 

Usaha tahu di Jalan Damai Kelurahan Kedamaian Kecamatan 

Kedamaian berjumlah 10 usaha tahu. dalam usaha tahu produksi besar memiliki 

8 karyawan produksi menengah memiliki 5 karyawan, produksi kecil memiliki 

2 karyawan. Usaha kecil menengah (UMKM) yang terdapat di kecamatan 

Kedamaian  ini merupakan hal yang potensial untuk dikembangkan Khusunya 

di jalan  Damai kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian, Industri yang 

merupakan produksi tahu sebagai olahan ataupun hasil produksinya ini hasil 

produksi tersebut didistribusikan kepada para pengecer penjual tahu yang 

langsung mereka jual ke para konsumen. 

Dari penjelasan di atas dapat tergambar bahwa dalam usaha tahu yang 

terdapat di Kecamatan Kedamaian banyak pihak-pihak yang terkait dalam 

menjalankannya usaha tahu tersebut, seperti produsen atau pemilik usaha tahu 

itu sendiri, pegawai yang bertugas membantu memproduksi tahu, para pengecer 

atau penjual kecil yang menjadi reseller dalam menjual tahu langsung kepada 

konsumen, distributor bahan baku kacang kedelai sebagai bahan pokok 

pembuatan tahu dan distributor kayu bakar yang menjadi penyetok bahan baku 

dalam memasak tahu. 

Industri kecil dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada 

lingkungan ekternal maupun internal. Dengan potensi yang baik yang dimiliki 
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usaha tahu yang terdapat di Kecamatan Kedamaian akan membawa dampak 

positif terhadap pihak-pihak yang terkait dalam berjalannya usaha tahu di 

kecamatan Kedamaian. 

Semakin tingginya produksi tahu yang di butuhkan dan dihasilkan akan 

semakin membutuhkan SDM untuk membantu menghasilkan produksi tahu dan 

terbuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar, serta kebutuhan 

produksi yang besar akan membutuhkan bahan pokok yang lebih meningkat 

sehingga akan membutuhkan distributor sebagai pemasok bahan pokok. 

UMKM merupakan potensi bisnis yang sangat digalakkan oleh 

pemerintah karena semakin banyak masyarakat berwirausaha maka semakin 

baik dan kokohnya perekonomian suatu daerah karena sumber daya lokal, 

pekerja lokal, dan pembiayaan lokal dapat terserap dan bermanfaat secara 

optimal. Meskipun UMKM memiliki sejumlah kelebihan yang memungkinkan 

UMKM dapat berkembang dan bertahan dalam krisis, tetapi sejumlah fakta juga 

menunjukkan bahwa tidak semua usaha kecil dapat bertahan dalam menghadapi 

krisis ekonomi.
11

 

Permasalahan pokok yang saat ini menghambat perkembangan industri 

kecil adalah faktor pertama pengaruh modal kerja yang sangat minim, kedua 

tenaga kerja, faktor ketiga pemasaran untuk menyalurkan tahu dari produsen ke 

                                                             
11

 Tohar, M. Membuka Usaha Kecil. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Kanisius,2000), h.45 
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konsumen pada industri kecil masih merupakan masalah, karena kurangnya 

informasi pasar terkait dengan pola permintaan konsumen.
12

 

Selain itu kemampuan dalam strategi pemasaran pada industri rumah 

tangga ini masih kurang, karenaumumnya pengusaha tahu industri kecil kurang 

atau tidak mengetahui produk yang sedang gencar di pasaran. Bahkan terkadang 

pengusaha tidak mampu menghasilkan produk dengan mutu yang sesuai dengan 

tuntutan pasar konsumen, dan kurang mampu memproduksi dalam jumlah yang 

besar dalam waktu cepat sehingga permintaan pasar tidak dapat 

dipenuhi.Marketing atau pemasaran merupakan kegiatan penting dari 

perusahaan yang menghasilkan produk untuk dijual, dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. Dengan keuntungan tersebut diharapkan perusahaan bersangkutan 

bukan saja dapat mempertahankan kelanjutanusahanya, tetapi juga dapat 

dikembangkan lebih besar. 

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan 

kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, ini 

berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang 

membeli barang karena barang itu memberikan nikmat (utility) kepada si 

pembeli. Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena itu membantu 

memproduksikan barang/jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen.
13

 Oleh 

                                                             
12

 Zulkarnain. Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk 

Miskin. (Jakarta: Adi Cita, 2006), h. 12 
13

 M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 105 
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karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung 

dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksinya.  Dan 

tahu adalah salah satu barang pokok yang menjadi kebutuhan konsumen yang di 

cari setiap harinya.
14

 

Peran serta pemerintah akan sangat membantu jika industri kecil yang 

sedang berkembang dikelola dan diberikan bantuan dari berbagai aspek 

sehingga tercapainya industri yang semakin berkembang, yaitu perubahan dari 

industri kecil mampu menjadi menengah dan besar serta kuat dalam berbagai 

masalah dan tantangan yang menghadang dalam lajunya kegiatan industri, yang 

dalam hal ini industri kecil tahu yang terdapat di Kecamatan Kedamaian adalah 

industri yang belum mendapatkan binaan dari Dinas Perindustrian dan 

perdagangan sehingga secara operasional industri kecil ini berjalan sendiri 

belum pernah mendapatkan binaan atau program dari Dinas perindustrian dan 

perdagangan Sehinggaindustri kecil yang berupa tahu sebagai produksinya ini 

perlu di perhatikan secara perkembangan  

Pengembangan UMKM iniharus menjadi salah satu prioritas. Hal ini 

selain karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi 

kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan 

antar golongan, pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan 

kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangannya 

                                                             
14

Wahyu Rejekiningsih. “Mengukur besarnya peranan Industri kecil dalam Perekonomian di 

propinsi Jawa tengah”. Jurnal Ekonomi. Vol 2, No 4 2015 
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mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan konstribusi yang 

signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya 

perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.
15

 Dan dapat meberikan 

kontribusi kepada lingkungan sekitar yang dapat menciptakan kesejahteraan. 

Karena Kesejahteraan merupakan cita-cita sosial yang tidak hanya 

diangankan untuk dimiliki, tetapi juga harus diusahakan. Tanpa usaha dan 

kerjasama diantara berbagai pihak terkait, kesejahteraan merupakan 

fatamorgana. Sebagian pakar menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang 

digambarkan oleh Al–Qur’an tercermin dari surga yang dihuni oleh Adam dan 

istrinya, sesaat sebelum turunnya mereka menjalankan tugas kekhalifahannya di 

bumi. Keadaan Adam dan istrinya di surga merupakan bayang-bayang impian 

manusia akan kehidupan yang nyaman, tercukupi sandang, pangan dan papan, 

dalam artian tidak lapar, tidak telanjang, dan tidak kepanasan 

Keadaan Adam dan istrinya yang tercukupi kesejahteraan sosialnya 

selama disurga dapat dilihat dalam firman Allah dalam QS Thaha (20), ayat 

117–119 : 

                       

                        

       

                                                             
15

Putu Lanang Eka Sudiarta, dkk ”analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha 

mikro kecil dan menengah (umkm) di kabupaten bangli” Jurnal, Ekomomi  Vol 1 No 1 Oktober 2015 
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Artinya : "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh 

bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia 

mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu 

menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di 

dalamnya dan tidak akantelanjang. Dan Sesungguhnya kamu tidak 

akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di 

dalamnya".
16

 

Surga merupakan kehidupan yang aman, sentosa dan makmur. 

Kesejahteraan yang ada disurga merupakan suatu yang di harapkan di 

kehidupan duniawi. Tetapi, hal itu merupakan sesuatu yang harus diusahakan, 

dicari dan diperjuangkan untuk dimiliki dan dinikmati.
17

 

Al Ghazali memandang Selain keinginan manusia untuk 

mensejahterakan hidupya mengumpulkan kekayaan, dan juga untuk persiapan 

di masa depan. Namun demikian, ia memperingatkan bahwa jika semangat 

“selalu ingin lebih” ini menjurus kepadakeserakahan dan pengejaran nabsu 

pribadi, maka hal ini pantas dikutuk dalam pengertian inilah ia memandang 

kekayaan sebagai “ujian terbesar”.
18

 

D. Rumusan Masalah 

Dalam pemaparan latar belakang di atas menggambarkan Permasalahan yang 

akan di teliti yang dijabarkan dalam Rumusan Masalah Sebagai Berikut : 

1. Bagaimana Potensi UMKM Industri Tahu dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat? 

                                                             
16

 Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al-Quran Transliterasi Per Kata dan 

Terjemahan Per Kata, ( Jakarta : Cipta Bagus Sagara, 2012), h.315. 
17

Syaikh Abdurahman, “Tafsir Al-Karim, Ar- Rahman, fi tafsir Al-Mannan” (Darul Haq : 

2016) 
18

Adimarwan Karim, ekonomi mikro islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012 ) h.62. 
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2. Bagaimana Kontribusi UMKM Industri Tahu dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat? 

3. Bagaimana Potensi dan Kontribusi UMKM di pandang dalam Ekonomi 

Islam? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui potensi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di sekitar UMKM tersebut 

2. Untuk mengetahui kontribusi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di sekita UMKM tersebut 

3. Untuk potensi dan kontribusi umkm dalam meningkatkan kesejahteraan di 

pandang data persfektif islam 

F. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis sebagai sumber bacaan atau 

dijadikan referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris 

pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan ini, serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi UMKM dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan 

tentang potensi dan kontribusi UMKM dalam kesejahterakan masyarakat. 

b. Bagi Akademisi dan Pembaca dapat menambah pengetahuan dan sebagai 

acuan penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Pemerintah khususnya Kota Bandar Lampung dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai 

kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan UMKM. 

d. Bagi Pendidikan dapat digunakan sebagai informasi yang berkaitan dengan 

kendala dan strategi pengembangan industri kecil, maupun peran UMKM 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diberikan dan sebagai 

motivasi pada siswa maupun mahasiswa sehingga minat berwirausaha akan 

semakin meningkat. 

G. Metode Penelitian 

Metodelogi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodelogi juga merupakan 

analisis teori mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 

merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
19

 

 

                                                             
19

   Suharsimi Arikunto, Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), hlm.112 
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1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (fileld research) yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan tempat penelitian. Penelitian dilapangan dengan menggali 

data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan 

dengan faktor-faktor terjadinya perkembangan di industri tahu.
20

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang bersifat 

memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap 

tentang sesuatu yang sedang diteliti. Sifat penelitian ini untuk 

menggambarkan atau mengangkat data sesuai dengan keadaan yang terjadi 

dilapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Mardalis, bahwa pendekatan 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, 

memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.
21

 

2. Sumber data 

Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu 

diperoleh, berdasarkan sumbernya penelitian ini dibagi menjadi : 

 

                                                             
20

 Kartini Kartono, Pengantar Metedologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 

185. 
21

   Rony Kountur, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara 2005), h. 43. 
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a. Data Primer 

Data Primer (pokok) suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

wawancara kepada pihak pengrajin tahu terkait dengan kesejahteraan 

yang didapat dari bekerja di usaha tahu. 

b. Data Sekunder 

 Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, 

jurnal, data badan pusat statistik, dan sumber-sumber lain yang berkaitan 

dengan judul skripsi yang dimaksud.
22

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi peneliti dan buku dari 

perpustakaan sehingga penulis menggunakan beberapa metode penelitian 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik 

pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan 

dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan dan 

kesahihannya. 

                                                             
22

   Kartini Kartono, Pengantar Metedologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 

185. 
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b. Wawancara (interview)   

 Metode wawancara ialah suatu percakapan tanya jawab lisan antara 

dua orang atau lebih secara langsung. Dalam penelitian wawancara yang 

dilakukan yaitu wawancara bebas atau tidak terstruktur terpimpin yakni 

proses wawancara tanya jawab yang digunakan daftar pertanyaan akan 

tetapi dalam prakteknya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan yang hendak diuji. Adapun yang menjadi sumber informasi adalah 

pemilik,pekerja,distributor bahan baku kacang kedelai dan kayu.  

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal 

atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini 

untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, 

sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari 

data-data yang lebih objektif dan konkret .
23

 

4. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 

 a. Subjek dan Objek  

Subyek penelitian menurut Arikunto adalah: “Informan yang 

memberikan data penelitian melalui wawancara”, yang menjadi Informan 

penelitian adalah pemilik UKM sebanyak 6  orang , karyawan UKM sebanyak 

                                                             
23

Ibid., h.186 
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12 orang, pedagang eceran Tahu sebanyak 2 orang, distributor pemasok bahan 

baku  kacang kedelai sebanyak 1 orang dan pemasok bahan baku kayu 

sebanyak 1 orang. Yang ada di Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan 

Kedamaian Kecamatan Kedamaian sedangkan obyek penelitiannya UMKM di 

Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian 

b. Informan 

Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik Purposive 

Sampling, yaitu penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas 

dasarkriteria dan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian kali ini 

pemilihaninforman didasarkan dengan kriteria sebagai berikut 

1. Umkm di Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan Kedamaian Kecamatan 

Kedamaian 

2. Pegawai yang bekerja di UMKM di Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan 

Kedamaian Kecamatan Kedamaian  

3. Pedagang Eceran Tahu di Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan Kedamaian 

Kecamatan Kedamaian 

4. Distributor bahan baku kacang kedelai dan tahu di Jalan Damai RT 03 LK 

II Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian.
24

 

 

 

                                                             
24

 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 136 
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4.  Metode Analisis Data 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

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

dicari tema dan lanya. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. 

c. Teknik Pemeriksaan 

Keabsahan Data Selanjutnya adalah teknik dalam melakukan 

pengecekan dan memeriksaan keabsahan data yang diperoleh, terutama 

pengecekan data yang terkumpul.
25

 

H. Kerangka Pemikiran  

Pada saat ini UMKM sangat berkembang pesat dimasyarakat, seiring 

kemajuan teknologi dan permintaan pasar yang besar pada jenis-jenis barang 

tertentu. Perkembangan manusia yang pesat, memunculkan kebutuhan pangan 

yang meningkat. Terutama jenis lauk pauk yang berprotein tinggi seperti tempe 

dan tahu.  

                                                             
25

   Husein Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 63. 
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Dengan adanya UKM di suatu daerah dapat memberikan beberapa 

manfaat seperti pengembangan potensi masyarakat di desa tersebut baik dari segi 

budaya, keterampilan yang telah turun temurun dan makanan khas daerah tersebut 

bisa di eksplorasi sehingga bisa dijadikan penghasilan tambahan bagi masyarakat 

sekitar. Selain dapat mengembangkan potensi masyarakat yang ada, UKM juga 

bisa meningkatkan potensi alam di daerah tersebut seperti meningkatkan sektor 

pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan dan lain-lain, hal ini dikarenakan 

produk yang diangkat oleh UKM biasanya suatu makanan khas yang ada di 

daerah tersebut, secara tidak langsung semakin banyak produk yang dijual maka 

semakin tinggi kebutuhan bahan baku dan Ssemakin banyak di butuhkan nya juga 

SDM yang dapat membantu memproduksi hasil produksi UMKM tersebut. 

Secara tidak langsung dengan keberadaan UKM juga bisa menyerap 

tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar, sehingga dengan keberadaan 

UKM bisa memberikan pendapatan tambahan sehingga secara tidak 

langsungdengan keberadaan UKM juga di harapkan bisa membantu ekonomi 

masyarakat menjadi sejahtera. 

Melihat industri kecil tahu yang terdapat di jalan damai kecamatan 

kedamaian menjadi salah satu usaha mata pencarian sebagian dari masyarakatnya. 

sehingga bagaimana potensinya UMKM tersebut dan bagaimana kontribusinya 

terhadap lingkungan internal maupun eksternal yang dimana dalam usaha tersebut 

banyak pihak-pihak yang terkait dalam berjalannya usaha tahu seperti pegawai, 

pedagang eceran tahu, distributor bahan baku kacang maupun kayu, dalam hal ini 
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usaha tahu belum mendapatkan dukungan atau program binaan dari Dinas 

perindustrian dan perdagangan sehingga seperti apapotensi dan kontribusi yang di 

berikan UMKM tersebut dalam kesejahteraan masyarakat yang terkait dalam 

usaha tahu di Jalan Damai Kecamatan Kedamaian. 

Kesejahteraan adalah suatu tahap dimana terpenuhinya kebutuhan hidup 

seseorang sehingga orang tersebut merasa cukup dan tidak mempunyai ke 

khawatiaran minimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, 

minum, kesehatan, dan pendidikan, untuk memenuhi semua itu sudah sewajarnya 

dalam hal ini UKM bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat menengah 

kebawah. 

Akibat dari keadaan tersebut yang demikian penulis ingin mengetahui 

bagaimana potensi dan kontribusi UMKM tahu terhadap kesejahteraan 

masyarakat, masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat yang tekait dalam 

berjalannya usaha industri kecil tahu di Jalan Damai Kecamatan Kedamaian. Dan 

lalu bagaimana kejadian ini dalam persfektif ekonomi islam.  

 

 

 

 

 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang 

dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan 

rancang bangunan dan perekayasaan industri. Kelompok industri adalah 

bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau 

juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan 

kelompok industri kecil. Sedangkan cabang industri merupakan bagian 

suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum sama dalam proses 

produksi
1
Secara mikro, industri mempunyai pengertian sebagai kumpulan 

dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen, 

atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti dengan erat. 

secara pembentukan harga yaitu cenderung bersifat makro adalah kegiatan 

ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan secara garis besar dibagi 

menjadi dua bagian yaitu industri penghasil barang dan industri penghasil 

jasa. 

                                                             
1
 Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.18 
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Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara umum 

dimana industri diartikan sebagai perusahaan yang menjalankan operasi 

dibidang kegiatan ekonomi yang tergolong kedalam sektor sekunder. 

Sedangkan yang selanjutnya adalah pengertian dalam teori ekonomi, 

dimana industri diartikan sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan 

yang menghasilkan barang yang sama dalam suatu pasar. Industri itu juga 

dibagi tiga yaitu industri primer, sekunder dan tersier. 

Badan Pusat Statistik mengelompokkan besar atau kecilnya suatu 

industri berdasarkan pada banyaknya jumlah tenaga kerja yang dimiliki. 

Dalam hal ini sektor industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok 

industri berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu: 

1. Industri besar, memililiki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang 

2. Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang 

3. Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang 

 4. Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang
2
 

Namun dalam teori ekonomi makro, industri mempunyai pengertian 

bahwa perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang 

sama ataupun saling menggantikan fungsinya. 

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.  Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan 

bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

                                                             
2
Badan Pusat Statistik Nasional 2017 
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badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana 

diatur dalam UU tersebut
3
.  

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka 

merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai 

atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut
4
.  

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. 

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk 

mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai 

kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut : 

                                                             
3
Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 

4
Ibid 
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a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak 

Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan 

hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta. 

b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan 

paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 

juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00, 

c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan milai kekayaan bersih 

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

penjualan tahunan di atasRp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 

milyar.
5
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian 

kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian 

nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini 

sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang 

imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang 

semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih 

dapat mempertahankan kegiatan usahanya. 

 

 

 

                                                             
5
Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6. 
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2. Klasifikasi Usaha Mikro 

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah 

paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai 

macam goncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan 

penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan 

banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasiUsaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) : 

1. Livelhood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari 

nafkah, yang labih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya 

pedagang kaki lima. 

2. Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat 

kewirausahaan. 

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan 

mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 
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4. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan 

transformasi menjadi usaha besar (UB) .
6
 

3.  Karakteristik Usaha Mikro Usaha kecil  

Di Indonesia UMKM mempunyai potensi yang besar untuk 

dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat 

serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung 

perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa 

hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha 

harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang 

baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuaan akan 

menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang 

efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan 

pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam 

mengelola usaha tersebut. 

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, 

sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan 

cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. 

                                                             
6
Ade Resalawati, “Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada sektor UKM Indonesia”. (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011),h. 31 
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Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai 

kerja usahanya. 

b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat 

tinggi. 

 c. Modal terbatas 

d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat  

terbatas 

e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk 

mampu menekan biaya mencapai titik efisieni jangka panjang. 

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat 

terbatas. 

g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat 

keterbatasan salam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana 

dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi 

standar dan harus transparan. 

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya 

kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. 

Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan 

dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang 

jelas.
7
 

                                                             
7
Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra 

Wacana, 2010) h .67 
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4. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro 

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan 

andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang 

adalah : 

a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga 

kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai 

dengan 50% tenaga kerja yang tersedia 

b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini 

terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru 

c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen 

sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar 

d.Memanfaatkan dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan 

bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan 

mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.sumber daya 

alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau 

hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya 

e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang 

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan 

permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 fakor : 
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 1. Faktor Internal Faktor internal, merupakan masalah klasik dari 

UMKM yaitu diantaranya : 

 a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. 

b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri 

Kecil lebih memperioritaskan pada aspek produksi sedangkan 

fungsi-fungsi peamasaran mampu dalam mengakseskannnya. 

Khususnya dalam informasi pasar. Sehimgga sebagian besar 

hanya berfungsi sebagai tukang saja. 

c. Kecenderungan Konsumen yang belum mempercayai mutu  

Produk industri kecil.  

2. Faktor eksternalMerupakan masalah yang muncul dari pihak 

pengembang dam pembina UMKM. Misalnya solusi yang 

diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan 

program yang tumpang tindih. 

Dari kedua faktor terebut munculah kesenjangan diantara faktor 

internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga 

pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM 

mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi 

olehUMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan 

menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang 

mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun 

berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku 

UMKM meperoleh kredit. 
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Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi 

yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-

sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan 

swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang 

perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.
8
 

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Islam 

1.  Pengertian Usaha Mikro Persektif Ekonomi Islam   

Dalam Islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu 

dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya adalah 

seorang pedagang atau wiraswasta dan juga kita dapat melihat ada sangat 

banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para 

pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia 

diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah di 

muka bumi. menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang 

keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang 

telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut dengan berbisnis 

atau berwirausaha. 

  Dalam Ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari 

Usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju 

kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa 

                                                             
8
Ade Resalawati, “Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada sektor UKM Indonesia”, ( skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011) , h, 34 



33 

 

membeda-bedakan pangkat, status jabatan seseorang dalam Al-Qur‟an di 

jelaskan dalam QS At-Taubah (09), 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”.
9
 

Dalam buku Tafsir surat tersebut menjelaskan bahwa Allah dan 

Rasulnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap 

pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan Rasulnya sebagai 

amalan yang akan dipertanggung jawab pada akhir zaman.
10

 

2.  Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam Islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusia, 

hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum 

(halal-haram) dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar 

seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus ke 

dalam kesesatan. Berikut adalah Karakteristik Usaha Mikro Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam : 

                                                             
9
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Transliterasi Per Kata danTerjemahan 

Per Kata, (Jakarta : CiptaBagusSagara, 2012), h.187 
10

Syaikh Abdurrahman, “Taisir Al-karim, Ar-rahman,fi Tafsir Kalam Al-Mannan”  (Darul 

Haq : 2016) 
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a.  Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah (nizhamun 

rabbaniyyun), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak 

diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan 

yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah. 

b.  Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (iqtishadun aqdiyyun), 

mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai 

ekspresi) dari akidah Islamiah (al-aqidah al-Islamiyyah) yang di 

dalamnya akan dimiintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang 

diyakininya. 

c.  Berkarakter ta‟abbudi (thabi‟abbudiyun).Mengingat usaha mikro Islam 

itu merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan (nizham 

rabbani). 

d.  Terkait erat dengan akhlak (murtabhun bil-akhlaq), Islam tidak pernah 

memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, 

juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lindungan 

Islam yang tanpa akhlak. 

e.  Elastic (al-murunah), al-murunah didasarkan pada pada kenyataan 

bahwa baik al-Qur‟an maupun al-Hadits, yang keduanya dijadikan 

sebagai sumber asasi ekonomi. 

f.  Objektif (al-maudhu‟iyyah), Islam mengajarkan umatnya supaya 

berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. 
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Aktivitas ekonomi pada hakekatnya merupakan pelaksanaan amanat 

yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membeda-

bedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-

lain. 

g.  Realistis (al-waqii‟yyah), Prakiraan (forcasting) ekonomi khususnya 

prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan 

praktek pada sisi yag lain. 

h.  Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah s.w.t dalam 

prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap 

harta kekayaan (al-amwal) tidaklah bersifat mutlak. 

i.  Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tarsyid 

istikhdamal-mal).
11

 

3. Dasar Hukum Usaha Perspektif Islam 

Pemahaman suatu produksi dalam Islam memiliki arti sebagai 

bentuk usaha dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang 

diperbolehkan untuk mendapatkan suatu keuntungan ataupun manfaat dari 

hasil produksi yang dijalankan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, 

menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia. Ada yang 

mengatakan bahwa produksi adalah usaha mengembangkan sumber daya 

alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia, atau usaha 

                                                             
11

Sastro wahdino, Ekonomi Makro dan Mikro Islam,(Jakarta : PT. Dwi Chandra Wacana, 

2001), h .52 
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mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat 

ekonomi. Banyak ayat dan hadits yang dapat dijadikan landasan atau dasar 

hukum produksi, di antaranya dalam al-Qur‟an QS an-Nahl (16), ayat 5-6 :
12

 

                          

                

Artinya : dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; 

padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai 

manfaat, dan sebahagiannya kamu makan, dan kamu memperoleh 

pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali 

ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat 

penggembalaan.” 

 

Dalam Buku Tafsir Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah 

menciptakan hewan untuk dapat dimanfa‟atkan oleh manusia. Hewan 

tersebut memberikan daging, susu, dan lemak untuk tujuan ekonomi, 

industri, dan perhiasan. Dan juga manusia harus bertanggung jawab untuk 

beternak dan membiakkan binatang-binatang yang bermanfa‟at bagi 

manusia. Selain itu manusia harus memanfa‟atkan sumber daya alam yang 

telah diciptakan oleh Allah agar dapat diolah oleh manusia danmendapatkan 

hasil dari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain
13

 

 

 

                                                             
12

Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., h.267. 
13

Syaikh Abdurrahman, “Taisir Al-karim, Ar-rahman,fi Tafsir Kalam Al-Mannan” (Darul 

Haq : 2016) 
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C. Konsep Kesejahteraan 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat 

telahberada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan 

hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya 

sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas 

yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang 

mengancam.
14

 

Beberapa studi menggunakan istilah Welfare State atau 

Kesejahteraan sebagai padan kata. Menurut Kamus online Merriam-Webster 

Dictionary, kata „welfare‟ diartikan sebagai „the state of being happy 

healthy, or successful‟ Dalam terjemahan bebas, kata „welfare‟ mengandung 

beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses. Dalam salah 

satu studi, Andersen mengungkapkan bahwa welfare state merupakan 

institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan 

ekonomi dan politik) ditujukan untuk: 

1. Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh 

pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan.  

2. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga 

negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain 

semisal krisis ekonomi.  

                                                             
14

Mita Noveria, Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan, (Jakarta: LIPI Pers, 2011), h. 22 
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3. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa 

memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain. 

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat 

didefinisiskan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga 

memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, 

konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan 

material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya 

kesejahteraan spiritual dan ukhrowi. Todaro dan Stephen C.Smith, 

menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraaan masyarakat secara 

material, duiawi dan spriritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga 

hal dasar yaitu: 

a. Tingkat Kebutuhan Dasar 

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar 

seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. 

b. Tingkat kehidupan 

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang   

lebih baik dan peningkatan pendidikan. 

c. Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa.  

Yaitu adanya pilhan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang 

lebih baik untuk meningktakan kesejahteraan keluarga.
15

 

                                                             
15

Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 64 
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Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan sosial merupakan proses kegiatan yang teroganisasi untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar 

dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu 

program pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi 

masyarakat miskin dapat membawa kemandirian dan pendapatan 

masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya 

pinjaman modal usaha dapat membantu UMKM untuk bisa 

mengembangkan usaha yang telah ada menjadi lebih baik. Apabila usaha 

mereka lebih baik maka kondisi keuangan mereka akan meningkat dan 

dapat dipastikan akan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi 

Masyarakat.
16

 

2.  Indikator Kesejahteraan  

Menurut Sadono Sukirno, kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya 

mementingkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau 

kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai 

kesejahteraan hidup. Oleh karena itu Sadono Sukirno membedakan 

kesejahteraan dalam tiga kelompok yaitu : 

a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua 

Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasioanl yang 

di pelopori Collin Clark, Gilbert, dan Kravis. 
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Faturocman, Kesejahteraan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 103 
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b. Kelompok yang berusaha menyususn penyesuaian pendapatan 

masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan 

tingkat harga Negara. 

c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan 

setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.
17

 

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan 

fisik, dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, 

angakatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, 

kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur mengunakan IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu 

dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Adapun 

menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah suatu kondisi 

dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi 

sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

manusia, BPS (badan pusat statistik) memiliki beberapa indikator yang 

dapat digunakan yaitu sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat 

menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud 

dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang 
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Sukirno Sadono, Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik dan Baru, 

(jakarta: Raja Perindo Persada, 2012). h. 51 
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atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan 

terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, 

bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah. 

2. Perumahan dan Pemukiman  

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar 

manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategi dalam perannya 

sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang 

akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan 

masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang 

mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya. 

3. Pendidikan 

 Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga 

negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

belajar. Setiap warga negara Indoneisa berhak memperoleh pendidikan 

yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa 

memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi 

geografis. 

4. Kesehatan  

 Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk 

sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang 

sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga 

pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat 
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menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam 

pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat 

melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di 

layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang 

dibutuhkan.
18

 

Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan diatas maka proses 

pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung 

pembangunan manusia lebih berkualitas.  

3. Kesejahteraan Menurut Persfektif Islam 

Kesejahteraan adalah perasaan aman sentosa, makmur, damai dan 

selamat dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Sejahtera 

juga dapat di artikan sebagai Falah, yaitu kesuksesan, kemuliaan dan 

kemenangan dalam hidup Kehidupan yang mulia dan kesejahteraan didunia 

dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup 

manusia secara seimbang yang memberikan dampak yang disebut 

mashlahah yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun non material, 

yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang 

paling mulia.
19

 

Mannan berpendapat bahwa kesejahteraan berkaitan dengan proses 

produksi. Menurut mannan prinsip fundamental yang harus selalu 

                                                             
18
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diperhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi, konsep 

kesejahteraan ekonomi dalam Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan 

yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang yang berfaedah 

melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada secara maksimum, baik manusia 

maupun benda, selanjutnya diiringi dengan perbaikan sistem produksi, 

ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan maksimal dengan usaha minimal 

namun dalam hal konsumsi tetap berpedoman pada nilai-nilai keislaman
20

. 

Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, meningkatnya produksi barang 

belum tentu menjamin kesejahteraan secara ekonomi, karena disamping 

peningkatan produksi juga harus memperhitungkan akibat yang ditimbulkan 

dari barang-barang yang diproduksi.
21

 

Islam telah melarang memproduksi barang-barang yang dilarang 

dalam Islam seperti alkohol, karena peningkatan produski barang ini belum 

tentu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Bedanya dengan 

sistemprosuksi dalam ekonomi konvensional, proses produksi dalam Islam 

harus tunduk kepada aturan Al-Quran dan Sunnah.
22

 

Pengertian tersebut dapat di pahami bahwa masalah kesejahteraan 

sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri, dimaksudkan dalam ayat Al-

Quran QS Al-Anbiya (21) ayat 21 :
23
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Artinya, “Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, 

yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?”. 

 

Misi yang di maksudkan dalam ayat di atas ialah untuk menegaskan 

kepada seluruh manusia bahwa tiada tuhan selain Allah SWT di bumi 

maupun di alam semesta lainnya. Barang siapa yang mengakui kekuasaan 

Allah SWT, maka dipastikan kesejahteraan dalam hidupnya dan 

keyakinannya kepada Allah SWT akan meningkatkan kedudukannya 

menjadi manusia yang mulia. Tidak hanya hubungan manusia dengan 

tuhannya, tetapi hubungan yang terjalin dengan baik antara manusia satu 

dengan manusia lainnya juga dapat menciptakan kesejahteraan khususnya 

kesejahteraan di dalam jiwa manusia itu sendiri. Hal ini juga disabdakan 

oleh Rosulullah SAW“sesungguhnya antara mukmin dengan muknin 

lainnya bagaikan bangunan yang saling melengkapi (memperkokoh) satu 

sama lainnya. (HR. Bukhori Muslim” 

Kandungan dari hadits dan firman Allah SWT diatas, merupakan 

satu gambaran bahwa seluruh aspek ajaran islam selalu terkait dengan 

masalah kesejahteraan sosial. Islam tidak menerima untuk memisahkan 

agama dari bidang kehidupan sosial, oleh karena itu Islam telah menetapkan 

suatu metode lengkap yang mencakup garis-garis yang harus dipatuhi oleh 

tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok. 
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Dalam Islam terdapat maslahah yang bertujuan untuk menentukan 

perbuatan suatu perbuatan. Ada pun beberapa sifat maslahah, antara lain: 

1.  Maslahah bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim 

bagi masing-masing dalam menentukan apakan sesuatu perbuatan 

merupakan suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Kriteria maslahah 

ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. 

2.  Maslahah orang perorangan akan konsisten dengan maslahah orang 

banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep pareto optimum, 

yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapatmeningkatkan 

tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan 

kepuasan atau kesejahteraan orang lain.
24

 

Dalam konteks ini, sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan 

kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan 

tahsiniyat. 

 a.  Dharuriyat, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. 

Artinya, ketika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia dan 

bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru 

kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan
25

. Dharuriyat 

menunjukan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada 

dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi 
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lima poin yang bisa dikenal dengan al-kulliyat al khamsah, yaitu 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan cara memenuhi 

kebutuhan kelima had diatas, yang apabila tidak tercukupi akan 

membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.
26

 

b.  Hajiyat, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan 

kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan 

bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi 

tidak ada. Hajiyat juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu 

kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value atau nilai 

kehidupan manusia. 

c.  Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan 

menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh 

akal sehat. Tahsiniyat juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier, 

atau identik dengan kebuthan yang bersifat mendekati kemewahan.
27

 

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar 

dalam ekonomi yaitu: 

a.  Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, 

keberanian dan konsistensi pada kebenaran. Sesuai dengan firman 

Allah Swt Qs. Al-Maidah:8 berikut : 
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 Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. 

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan” 

b.  Pertangungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta 

sebagai tugas seorang khalifah. Setiap perilaku ekonomi memiliki 

tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang sebenarnya, amanah 

dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab 

untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan 

secara pribadi atau kelompok tertentu saja. 

c. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan 

mendorong terciptanya hubungan yang baik antar individu dan 

masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, 

namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang. 

Agar kesejahteraan dapat terwujud, pemerintah ikut berperan dalam 

mencukupi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder, 

maupun tersier serta kebutuhan pelengkap lainnya. Pemerintah dilarang 

untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer 
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masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencakup seluruh kebutuhan 

komplementer lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa 

upaya yang dilakukannya tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam 

sehingga kehidupan masyarakat Sejahtera.
28

 

D. Potensi dan Kontribusi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 

1. Potensi UMKM 

Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas 

dalampembangunan ekonomi nasional.Hal ini selain karena usaha tersebut 

merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya 

ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan, 

pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan 

penyerapan tenaga kerja.Lebih dari itu, pengembangannya mampu 

memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan konstribusi yang 

signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya 

perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Kegiatan 

pengembangannya ditujukan sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan 

yang dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah 

Kinerja UMKM dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: (1) nilai 

tambah, (2)unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, dan (3) nilai ekspor. 

Kinerjamerupakan serangkaian kegiatan manajemen yang memberikan 
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gambaran sejauhmana hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnyadalam akuntabilitas publik baik berupa keberhasilan 

maupun kekurangan yangterjadi 

Menurut Srimindartikinerja adalah penentuan secara periodik 

efektivitas organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan 

sasaran,standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.Jadi kinerja 

adalah prestasi yang dicapai suatu organisasi atau entitas dalam periode 

akuntansi tertentu yang diukur berdasarkan perbandingan dengan berbagai 

standar. 

Menurut Haeruman tantangan internal bagi UMKM terutama dalam 

pengembangannya mencakup aspek yang luas yaitu peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, kemampuan manajemen, organisasi dan teknologi, 

kompetensi kewirausahaan, akses yang lebih luas terhadap permodalan, 

informasi pasar yang transparan, faktor input produksi lainnya, iklim usaha 

yang sehat dan mendukung inovasi, serta kewirausahaan. menjelaskan 

dengan adanya peningkatan nilai kewirausahaan, kemampuan pemasaran, 

teknologi dan pengelolaan keuangan maka tentunya prestasi usaha kecil 

akan meningkat dan usaha kecil akan lebih meningkatkan potensinya. 

Faktor eksternal meliputi jaringan sosial, legalitas, dukungan pemerintah, 

pembinaan, teknologi, dan akses kepada informasi. 

Keberhasilan akan tercapai jika adanya kesesuaian antara faktor 

internal dengan faktor eksternalmelalui penerapan cara yang tepatUMKM 
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akan meningkatkan Pengembangn  masyarakat di suatu daerah. Selain dapat 

mengembangkan potensi masyarakat yang ada, UKM juga bisa 

meningkatkan potensi alam di daerah tersebut seperti meningkatkan sektor 

pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan dan lain-lain, secara tidak 

langsung semakin banyak produk yang dijual maka semakin tinggi 

kebutuhan bahan baku dan Ssemakin banyak di butuhkan nya juga SDM 

yang dapat membantu memproduksi hasil produksi UMKM tersebut
29

 

2. Kontribusi UMKM  

Salah satu sektor di perkotaan adalah sektor usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) yang berkembang di lingkungan 

permukimanPerkembangan UMKM oleh masyarakat dapat dimulai dari 

membentuk suatu perusahaan kecil yang sebagian usaha dikembangkan 

berawal dari rumah sebagai pilihan tempat mereka bekerja, yang disebut 

dengan home based enterprises (UMKM berbasis rumah).
30

Dalam hal ini 

rumah tidak hanya dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar mereka 

tetapi juga dijadikan sesuatu yang produktif yaitu tempat aktivitas yang 

menghasilkan pendapatan dengan menjadi pengusaha kecil Munculnya 

UMKM akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan 

mereka dan penciptaan lapangan kerja terutama pada kelompok masyarakat 
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berpenghasilan rendah yang pada umumnya bergerak dalam kegiatan usaha 

ekonomi berskala kecil.  

Seiring dengan meningkatnya jumlah UKM dan mendominasi 

aktivitas ekonomi daerah sehingga dapat mencerminkan perekonomian 

rakyat dan berpotensi menjadi komponen utama melalui perkembangan 

UKM sebagai penggerak pembangunan ditengah menurunnya peran usaha 

berskala besar pada perekonomian nasional saat ini akibat krisis ekonomi. 

Perkembangan aktivitas perekonomian sebagai bagian dari pembangunan 

memang harus ditujukan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk 

kepentingan segelintir orang atau kelompok yang disebut dengan 

pemberdayaan ekonomi rakyat, yang diupayakan melalui pemberdayaan 

koperasi dan UMKM.
31

 

Perkembangan aktivitas ekonomi yang dijalankan UMKM sebagai 

bagian pemberdayaan ekonomi rakyat secara tidak langsung akan 

memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kota.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 menyatakan selama proses 

pembangunan ekonomi, keterlibatan sebuah industri dalam pembangunan 

jika dilihat dari skala ukurannya dapat dibedakan menjadi tiga fase.  
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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 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 banyak bermunculan dan berkembang cepat dan akhirnya 

menggeser posisi IRT pada beberapa sektor industri
32

 

Pergeseran ini dimungkinkan terjadi karena, seperti dikatakan Steel, 

semakin meluasnya pasar dan meningkatnya jumlah penduduk serta adanya 

proses urbanisasi. Oleh karena itu beberapa UMKM akan membentuk 

lapangan pekerjaan baru untuk menyewa tenaga kerja dalam melakukan 

proses produksi
33

 

Tenaga kerja yang produktif inilah yang merupakan penciptaan 

kesejahteraan dan akumulasi modal. Laju akumulasi modal merupakan 

fungsi dari bagian angkatan kerja yang dipekerjakan secara produktif tenaga 

kerja produktif, yang dapat melakukan konsumsi produktif. Konsumsi 
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produktif adalah konsumsi untuk memelihara dan meningkatkan 

kemampuan produktif masyarakat. 

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
34

 

E.  Penelitian Terdahulu  

Untuk mengetahui bahwa penlitian ini memiiki perbedaan 

substansial dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan denngan UMKM 

terhadap kesejahteraan masyarakat, maka penelitian terdahulu perlu 

dilakukan: 

Jurnal ayu lestari berjudulstrategi pengembangan usaha kecil 

menengah sektor industrian dan hasil penelitian tersebut adalah “Strategi 

pengembangan UKM sektor Industri Pengolahan dapat digunakan sebagai 

upaya untuk mewujudkan agar UKM menjadi kegiatan ekonomi yang 

memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi”
35

 

Penelitian benny johan dengan judul analisis potensi usaha kecil dan 

menengah di pusat kebudayaan dan olah raga way halim kota bandar 

                                                             
34

Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.16 
35

Ayu lestari “ strategi pengembangan usaha kecil menengah sektor industri pengolahan kota 

medan” Jurnal,  Jurusan Ekonomi Vol. 11 2012 
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lampung, lebih kepada potensi umkm yang terdapat di kebudayaan dan olah 

raga way halim umkm yang di maksud adalag pedagang pedangang yang 

menjalankan usaha di sekitaran gedungolahraga way halim. 
36

 

Penelitian Siti Susana Peranan Home Industri Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Desa Mengkirau Kecamatan Merbau),lebih  membahas tentang peranan home 

industri untuk meningkatkan kesejahteraan dan dianalisa dalam persfektif 

islam.
37

 

Setelah menelaah penelitian terdahulu dengan penelitia ini, tidak 

memiliki perbedaan yang cukup jauh karena penelitian ini juga kurang lebih 

menelaah tentang potensi dan kontribusi UMKM khususnya Tahu dalam dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam persfektif islam, namun 

perbedaan yang timbul dari penelitian ini adalah lebih kearah potensi yang 

dalam hal ini industri kecil ini bukan industri yang menjadi binaan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) sehingga secara operasional 

dan perkembangannya belum mendapat binaan dan program. 

Dengan berjalannya sendiri perkembangan industri ini bagaimana 

potensi dan kontribusinya terhadap kesejahteraan pihak-pihak yang terkait 

dalam berjalannya usaha ini dan bagaimana hal tersebut dalam persfektif 

ekonomi Islam.. 

                                                             
36

Skripsi beny johan  “analisis potensi usaha kecil dan menengah di pusat kebudayaan dan 

olah raga way halim” kota bandar lampung (universitas lampung,2016) 
37

Siti Susana, “Peranan Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)”, (Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012) 



BAB III 

  PENYAJIAN DATA LAPANGAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Jalan damai RT 03 lingkungan II adalah salah satu pemukiman 

masyarakat yang terdapat di kota bandar lampung khususnya di kelurahan  

kedamaian kecamatan kedamaian. Kecamatan kedamaian adalah kecamatan yang 

di bentuk setelah terbentuknya pemekaran kecamatan yang di lakukan oleh 

pemerintah kota bandar lampung yang terbentuk dalam Peraturan Daerah No. 4 

Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan
20

. 

Perubahan peraturan daerah kembali dilakukan oleh pemerintah kota 

Bandar Lampung dalam peraturan daerah No 12 Tahun 2012 tentang perubahan 

atas praturan daerah No 4 Tahun 2012
21

.  Sesuai dengan Undang-Undang tersebut 

Kelurah Kedamaian Kecamatan Kedamaian ialah hasil pemekaran dari 

Kecamatan Tanjung karang Timur. Pemekaran tersebut sudah berjalan Sejak 

tanggal 17 September 2012 sampai saat ini. Dengan Undang-Undang tersebut 

Kecamatan Kedamaian memiliki batas wilayah sebagai berikut
22

 

                                                             
20

 Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang  Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan 

Kecamatan, di Dalam Pasal 5. 
21

Peraturan Daerah No.12 Tahun 2012 Tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah  No.4 

Tahun 2014 
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Tabel 3.1 

Batas wilayah Kecamatan Kedamaian 

 

Utara Kecamatan Way Halim 

Selatan  Kecamatan Bumi Waras 

dan  Kecamatan Panjang 

Barat Kecamatan Enggal dan 

Kecamatan Tanjung 

Karang Timur  

Timur Kecamatan Sukarame 

dan Kecamatan 

Sukabumi 

Sumber : Profil Kecamatan Kedamaian dalam RPJM Kecamatan Kedamaian 

 

Sesuai dengan Perpu Daerah yang telah di bentuk tersebut  Kecamatan 

Kedamaian terdiri dari 7 Kelurahan ialah : 

Tabel 3.2 

Pembagian Kelurahan 

No Kelurahan 

1 Kedamaian 

2 Bumi Kedamaian 

3 Tanjung Agung Raya 

4 Tanjung Baru 

5 Kali Balau Kencana 

6 Tanjung Raya 

7 Tanjung Gading 
Sumber : Profil Kelurahan Kedamaian dalam RPJM Kelurahan Kedamaian 

Dari Tabel di atas Jalan Damai adalah wilayah pemukiman yang termasuk 

dalam salah satu dari 7 Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kedamaian ialah 

Kelurahan Kedamaian. Pada tanggal 2012 tentang penetapan lingkungan di 

wilayah Kota Bandar Lampung. Maka Kelurahan Kedamaian di tetapkan dengan 
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2 Lingkungan yaitu LK 1 terdiri dari 8 Orang Ketua Rukun (RT), LK. II terdiri 

dari 10 orang Ketua Rukun (RT) Dalam menjalankan dan menunjang pelaksanaan 

pemerintahannya, jalan damai RT 03 Lingkungan II di dukung oleh struktur 

organisasi dimana struktur ini merupakan hal yang penting untuk sebuah 

organisasi. Hal ini dikeranakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja, 

aturan dan gambaran nyata tentang pembagian tugas dan pekerjaan sehingga 

terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis. Dibawah ini ialah struktur 

susunan pemerintahan Jalan Damai RT 03 Lingkungan II 

Tabel 3.3 

Struktur Organisasi 

1 Ketua RT Bpk. Suyono 

2 Sekertaris RT Ibu. Eka 

3 Ketua Lingkungan II Bpk. Slamet 

4 Babimkamtibnas Bpk. Firmansyah 

  Sumber : Profile Struktur Organiasi RT 03 Lingkungan 2 

Kondisi pemukiman di jalan Damai Kelurahan Kedamaian Kecamatan 

Kedamaian termasuk pemukiman yang cukup padat, hampir tidak banyak lahan 

kosong yang dapat dimanfaatkan untuk persawahan atau perkebunan, selain 

pemukiman rumah masyarakat yang padat dan berdekatan terdapat Beberapa 

sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat, 

seperti sarana peribadahan berupa masjid sebanyak 2, mushola sebanyak 1. 

Sedangkan untuk sarana pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak (TK) 

sebanyak 2,sarana lainnya berupa sarana kesehatan juga ada di jalan Damai 

seperti Puskesmas dan Posyandu. Dan juga terdapat lahan kosong yang tidak 
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teralu besar yang di manfaatkan oleh masyarakat sebagai lapangan bola yang 

merupakan sarana olahraga.
23 

B.  Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Jalan Damai Kelurahan Kedamaian   

1.  Keadaan Demografis 

  a) Keadaan Penduduk 

Penduduk Jalan Damai mayoritas terdiri dari penduduk asli dengan 

berbagai suku bangsa (heterogen). Sampai tahun 2017 jumlah KK di Jalan 

Damai mencapai 146 KK 438 jiwa. 

Tabel 3.4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2017 

NO Tahun Laki-Laki Wanita Jumlah 

1 2017 297 141 438 

Sumber: Data Rekapitulasi Penduduk Kelurahan Kedamaian 

b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting bagi bangsa, 

bangsa yang maju merupakan cita-cita yang ingin di capai oleh setiap 

negara. Pendidikan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi suatu bangsa 

maupun negara,  sebagaimana yang diungkapkan Daoed Joesoef 

“pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan 

                                                             
23

Wawancara, Bapak Suyono selaku Ketua RT 03 Jalan Damai,  (22 Maret 2018) 
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membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia”
24

 begitu 

pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat di ukur apakah bangsa 

itu maju atau mundur, karna yang kita kethaui bahwa suatu pendudukan 

tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari 

segi spiritual, intelegensi dan skill  dan pendidikan merupakan proses 

membentuk generasi penerus bangsa. 

Pendidikan harus terus di tingkatkan tidak hanya oleh pemerintah 

namun kesadaran masyarakat akan pentignya peran pendidikan perlu di 

tingkatkan, Dengan semakin meningkatkna tingkat pendidikan, setiap 

orang akan dapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupan yang 

layak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin cepat dapat 

diwujudkan. Banyaknya jumlah masyarakat yang mengutamakan 

pendidikan salah satu penyebabnya karena tersedianya sarana pendidikan 

yang disediakan oleh pemerintah. 

Berikut ini adalah jumlah penduduk di Jalan Damai RT 03 LK II 

berdasarkan tingkat pendidikan 

 

 

 

 

                                                             
24

Nasution Lafina Enty. “Pentingnya Pendidikan Dalam Kehidupan Manusia”(Binjai: 

Erlangga, 2004) h.10 
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Tabel 3.5 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

 

NO Jenis Pendidikan frekuensi Persentasi 

1 SD/MI 145 33% 

2 SMP/MTS 79 18% 

3 SMA/MA 74 17% 

4 Diploma/SI 31 7% 

5 Belum/Tidak Sekolah 39 9% 

6 Buta Huruf 70 16% 

Jumlah  438 100% 

 Sumber: Data Rekapitulasi Penduduk jalan Damai RT 03 LK II 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat SD lebih mendominasi 

dari tingkat lainnya. Terlihat disana pendidikan SD menempati presentase 

yaitu 33%, sedangkan pendidikan yang paling kecil yaitu Diploma/S1 yang 

hanya menempati 7% dari jumlah pendduduk. Selain itu juga masyarakat 

yang buta huruf atau tidak mengenal baca dan tulis menempatkan 

persentasi yang cukup besar ketiga setelah tingkat SD SMP sebanyak 16%. 

Ini berarti tingkat kesadaran masyarakat atas pendidikan masih tergolong 

rendah. 

d) Sarana dan Prasarana Masyarakat 

Sarana dan Prasana adalah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dengan tersedia dan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam masyarakat 

akan membantu masyarakat untuk mendukung semua aktifitas yang 

dilakukan. dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pokok seperti sarana 

pendidikan, sarana peribadahan, dan sarana komunikasi dan informasi, 
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dengan begitu masyarakat akan mudah dalam menjalankan aktivitas dan 

kebutuhan hidupnya. 

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Jalan Damai RT 03 

LK II sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Sarana dan Prasarana Umum Masyarakat 

 

NO Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Masjid 2 

2 Mushola 1 

3 TK/Taman Kanak-Kanak 2 

4 Posyandu 1 

5 Puskesmas 1 

6 Lapangan Olaheraga 1 

  Sumber: Profil masyarakat RT 03 Lingkungan II 

e) Keadaan Sosial Ekonomi 

Jalan Damai RT 03 LK II memiliki penduduk yang bersifat 

heterogen yaitu berbeda-beda dalam latar belakang agama, suku bangsa, 

dan tingkat pendidikan. Mayoritas Masyarakat Jalan Dama ialah pemeluk 

agama Islam dan sedangkan pemeluk agama minorotas adalah agama 

Kristen. Namun demikian, perbedaan tetap membuat para penduduk di 

jalan Damai Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian mereka hidup 

saling berdampingan dengan keanekaragaman budaya dan kebiasaan 

masing-masing. Selain itu juga mayarakat terdiri dari berbagai suku yaitu 

suku Jawa, Lampung dan lain-lain. Walaupun berbeda agama dan suku 
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namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terlihat dari interaksi 

sosialnya sangat kuat, hal ini dapat tergambar dalam beberapa kegiatan 

yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti dalam pengajian, arisan, 

takziah ketika ada yang meninggal, membentuk panitia kematia, 

mengerjakan pekerjaan dengan saling tolong menolong, bergotong-royong 

dan lain sebagainya.  

Pengetahuan tentang kondisi ekonomi sangat penting guna melihat 

tingkat kesejahteraan masyarakatdan sekaligus mengetahui perkembangan 

pembangunan yang dilaksanakan. Ditingkat perekonomian, pembangunan 

yang dilakukan adalah merupakan salah satu usaha penumbuhan dan 

memajukan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Selain itu 

pembangunan bertujuan untuk meratakan kesejahteraan hidup masyarakat 

dalam upaya meningkatkan perekonomian dengan melakukan berbagai 

macam usaha dalam kehidupan sehari-hari. 

Masyarakat Jalan damai Kelurahan Kedamaian Kecamatan 

Kedamaian RT 03 Lingkungan II masyarakat dalam lingkungan dalam 

mata pencaharian sebagian besar adalah para usaha Tahu, pekerja dalam 

produksi tahu, distributor pemasok bahan baku pembuatan tahu, para 

penjual atau pengecer tahudan Buruh namun tidak sedikit juga yang 

mempunyai mata pencaharian seperti membuka warung-warung sembako, 

dan terdapat beberapa masyarakat juga yang bekerja sebagai pergawai 

negri sipil (PNS) seperti guru.  
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2. Keadaan Kesejahteraan  

a) Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Jalan Damai RT 03 LK II  

Jalan Damai RT 03 LK II iyalah Lingkungan yang memiliki 

wilayah yang cukup luas dan jumlah masyarakat yang cukup banyak dan 

padat. Selain Banyak nya pengusaha produksi Tahu usaha-usaha lain 

seperti usaha rumahan pun banyak dilakukan oleh masyarakat Jalan Damai 

RT 03 LK II ini. Namun,  tidak sedikit juga yanga hanya bekerja sebagai 

buruh. Dengan begitu Tentulah menjadi suatu perhatian apakah 

masyarakatnya telah mencapai kesejahteran ataupun belum, karna 

kesejahteraan adalah suatu taraf yang di harapkan oleh masyarakat. Kondisi 

kesejahtereaan suatu wilayah dapat dilihat dari masyarakat serta 

pembangunan yang ada disuatu wilayah atau linkungan tersebut.  

Berikut ini ada kondisi kesejahteraan masyarakat yang ada di Jalan 

Damai RT 03 LK II: 

Tabel 3.7 

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Jalan Damai RT 03 LKII 

 

NO Keterangan Jumlah 

1 KK Menengah Kebawah 40 

2 KK Sedang 61 

3 KK Menengah Ke atas 45 

Sumber: Data KKS Kelurahan Kedamaian 2017 

 Dari data diatas dapat terlihat bahwa Kondisi Kesejahteraan 

Masyarakat Jalan Damai RT 03 LK II yaitu jumlah tertinggi terdapat pada KK 
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sedang yaitu berjumlah 61, jumlah tertinggi dari kategori yang lain. Jumlah 

KK Menengah ke atas pun masih dalam jumlah yang cukup seimbang, namun 

jumlah KK menengah keatas juga tidak terlampau jauh dengan Jumlah KK 

menengah Ke bawah. Namun dalam hal ini kondisi kesejahteraan masih 

berada dalam level sedang.
25

 

b) Kondisi Pemukiman Masyarakat  

Dalam Undang-Undang  Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan 

pemukiman, pemukiman di artikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang di lengkapi 

dengan sarana dan prasarana. Secara fisik perumahan atau pemukiman 

merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah 

tinggal dimana di mungkinkan terjadnya interaksi sosial diantara 

penghuninya, serta di lengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan 

pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan, 

lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturankebiasaan-kebiasaan serta 

sistem nilai yang berlaku bagi warganya
26

 

 Dalam hal ini huni perumahan jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan 

Kedamaian Kecamatan Kedamaian telah mencapai kurang lebih 70% sudah 

cukup banyak kepala keluarga yang meiliki rumah dengan status 

berkepemilkan sendiri, sisanya adalah rumah sewa seperti bedeng,kos-kosan, 

                                                             
25

Wawancara,  Bapak Suyono Selaku Ketua RT 03 LKII Jalan Damai Kelurahan Kedamaian 

Kecamatan Kedamaian, (22 Maret 2018) 
26

Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman. 
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dan rumah kontrakan, dalam hal ini penerangan pun sudah mencapai 80% 

yang dimana penerangan sudah semuanya menggunakan listrik sebagai 

penerangnya.  

Dalam hal lingkungan dan kebersihan pemukiman ini masih kurang di 

rawat dengan  baik. Karena sebagian besar masyarakat adalah pengusaha 

produksi tahu lingkungan dari daerah tersebut pun kurang terjaga dan terawat, 

masih mudahya limbah-limbah yang dapat di temui di luar lingkungan 

pengusaha tahu seperti ampas, bekas kayu bakar, dan barang-barang yang 

menjadi keperluan selama pembuatan, dan aroma yang kurang sedap yang 

berasal dari rumah produksi tahupun mudah tercium di sekitar lingkungan ini, 

sehingga lingkungan terasa sedikit kurang bersih dan terjaga
27

 

c) Tingkat Kesehatan Masyarakat Jalan Damai RT 03 LK II 

Sesuai dengan tabel 3.6 sarana kesehatan Jalan Damai RT 03 LK II 

memiiki 1 Puskesmas pembantu dan 1 Posyandu. Hal tersebut cukup 

kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. 

Walaupun Tidak adanya jugamasyarakat yang berprofesi di bidang kesehatan. 

sehingga dapat membantu kinerja Puskesmas dalam menangani atau 

membantu membentuk kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan. dan karena 

keterbatasan pendapatan yang sebagian besar masyarakat dapatkan, sebagian 

besar masyarakat lebih memilih untuk berobat di Puskesmas. Selain kesehatan 

                                                             
27

Wawancara, Ibu Novia Ningsih salah satu masyarakat yang bertempattinggal di dekat 

tempat produksi usaha Tahu, (22  Maret 2018) 
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masyarakat dewasa untuk balita juga diperhatikan yaitu diantaranya membuka 

beberapa Posyandu yang bertujuan untuk anak-anak balita di desa tersebut 

tidak mudah terserang penyakit maupun virus dan gizi buruk. 

 d) Tingkat Pendapatan Masyarakat Jalan RT 03 LK II  

Pendapatan adalah suatu hasil yang di terima dari suatu aktivitas yang di 

lakukan dalam bentuk jumlah uang atau hal yang lainnya. Bertujuan untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam keadaan masyarakat Jalan Damai 

RT 03 LK II pendapatan yang di dapatkan tergantung pada masing-masing 

pekerjaan yang di lakukan. Sesuai dalam data yang terdapat di tabel 3.7 

bahwa KK Menengah kebawah masih dalam angka yang tidak terlampau jauh 

dari dua kategor lainnya, artinnya selain banyaknya juga pendapatan 

masyarakat yang tergolong sedang di imbangi pula dengan pendapatan 

masyarakat yang tergolong pendapatan rendah, mengingat masih sebagian 

besar penduduk atau masyarakat yang mata pencahariannya sebagai buruh. 

Disamping itu juga kesadaran akan pentingnya pendidikan yang kurang 

mengena, menjadikan mereka kurang mempunyai skil-skil untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak dan hanya bekerja sebagai buruh, pegawai 

usaha di produksi tahu dan para penjual pengecer tahu. 

e) Tingkat Pengeluaran Masyarakat  

Pengeluaran dikatakan seimbang apabila pengeluaran sesuai dengan 

pemasukan yang kita dapatkan sehingga tidak terjadi ketimpangan antara 

pemasukan dan pengeluaran. Bahkan seharusnya pendapatan dapat melebihi 
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pengeluaran dari kebutuhan-kebutuhan pokok. Agar dapat mempunyai 

simpanan atau tabungan lain guna mempersiapkan hal-hal atau pengeluaran 

yang tidak terencana. Masyarakat Jalan Damai RT 03 LK II ini mayoritasnya 

hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saja, namun beberapa 

masyarakatnya pun ada yang dapat memenuhi kebutuhan lainnya disamping 

kebutuhan pokoknya karena penghasilan mereka yang sudah masuk katagori 

mampu dan mereka pun cukup pintar dalam mengolah pengeluaran dan 

mencari pemasukan. 

C. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil Menengah Jalan Damai RT 03 LK II 

Kelurahan Kedamaian Kelurahan Kedamaian  

1. Gambaran Umkm Tahu  

 Tahu sebagai salah satu makanan dari olahan kedelai yang terus 

berinovasi, mulai dari gorengan tahu yang di jual di penggir jalan hingga 

sekarang digunakan pada menu-menu masakan di restoran besar. Masyarakat 

Indonesia kurang minat mengkonsumsi kacang kedelai langsung tanpa diolah, 

Tahu dapat dikatakan sebagai bahan pangan yang cukup populer bagi rakyat 

Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu nilai gizi cukup 

tinggi, harga yang relatif terjangkau oleh daya beli berbagai lapisan 

masyarakat. Selain itu, pembuatan tempe tidak sulit dan dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat-alat yang biasa terdapat di rumah tangga. 

 Industri Tahu merupakan salah satu usaha kecil  yang terdapat di desa 

maupun di kota. Industri Tahu  yang ada di Jalan Damai RT 03 LK II terdiri 
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dari 10 rumah produksi yang dapat di kelompokan sesuai hasil jumlah 

produksinya. usaha tahu produksi besar memproduksi 3000 tahu/hari, 

menengah memproduksi 2000 tahu/hari, produksi kecil memproduksi 500-

1000 tahu/hari dalam kebutuhan bahan pokok pembuatan tahu seperti kacang 

kedelai mendapatkan bahan tersebut dari distributor kacang kedelai yang 

terdapat di daerah tersebut. Usaha tahu di Kecamatan Kedamaian ini 

memproduksi tahu yang di bagi menjadi dua ukuran besar dan kecil, tahu 

besar di hargai 800 rupiah dan tahu kecil di hargai 400 rupiah
28

 

 Produksi Tahu di wilayah tersebut merupakan usaha turun temurun 

dari keluarga.  para pekerja dari industri ini rata-rata adalah kerabat dekat dari 

pemilik pabrik dan juga yang bertempat tinggal dilingkungan sekitar 

pengolahan tahu. Proses pengolahan di wilayah ini juga masih sangat 

bervariasi ada yang masih tradisioal dan ada yang sudah menggunakan alat 

tekhnologi. Para pengrajin tahu mengambil bahan baku kedelai dari para 

pemasok bahan baku yang ada di sekitar wilayah serta menjual atau 

mendistribusikan hasil tahu oleh pada para penjual eceran tahu.
29

 

b)  Proses Pembuatan Tahu 

pembuatan tahu terdiri dari dua langkah utama : 

1. pembuatan susu kedelai 

                                                             
28

Wawancara, Bapak Arif dan Bapak Suyono selaku pemilik UMKM dan Ketua RT 03 LK II 

Pada tanggal 28 Febuari 2018 
29

Wawancara, Bapak Heru selaku salah satu pemilik industri tahu di Jalan Damai RT 03 LK 

II 
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2. koagulasi susu kedelai tersebut untuk membentukendapan protein 

(cruds) yang kemudian dipres untuk memperoleh tahu. 

      Gambar 3.8 

     Bagan Aliran Pembuatan Tahu 

  

 

  

Kedelai Bersih 

Pencucian dan Perendaman Air 
8 – 12 jam 

Penggilingan  

Penirisan 

Pemasakan bubur kedelai 

(air : kedelai, 10 : 1) 

100 – 1100 C, 10 menit 

Penyaringan 

Ekstrak (Susu Kedelai) 
6 – 8% padatan 

Koagulasi 70-850 C 

Pemisahan cairan 
(Supernatan) 

Pengepresan „Cruds” 

untuk membentuk tahu  

Pendinginan tahu dalam air dingin 
(Pemotongan sebelumnya) 

50 C, 60 – 90 menit 

 

Pengepakan dan penyimpanan 

(sebaiknya dalam lemari es, 

 2-40 C) 

Air  

Air  

Air Panas/ Dingin 

Ampas tahu 

Koagulan (garam Ca atau 

asam) 2-3% berat kedelai 

“whey” 

”whey 
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Berdasarkan gambar di atas adapun langkah-langkah dalam proses 

pembuatan tahu ialah sebagai berikut: 

1. Pencucian dan perendaman kedelai 

 Dalam pembuatan tahu penting diperhatikan agar digunakan bahan 

mentah yang benar-benar bersih dan mencucinya sebersih mungkin. Setelah 

pencucian, dilakukan perendaman kedelai dalam air bersih. Maksud 

perendaman ini adalah untuk melunakkan struktur selulernya, mengurangi 

jumlah energy yang diperlukan untuk menggilingnya, dan meningkatkan 

kecepatan ekstraksi. 

 Pada umumnya kedelai direndam dalam 3 bagian air pada suhu ruang. 

Makin dingin suhu air makin lama waktu perendaman, yang umumnya 

dilakukan selama 8-10 jam pada suhu ruang atau 16-20 jam bila suhu air 

lebih rendah. 

2. Penggilingan Kedelai 

 Bubur kedelai harus dimasak segera setelah dihasilkan. Bubur kedelai 

yang masih segar dicampurkan dengan sejumlah air (10 bagian air untuk 

setiap satu bagian kedelai kering, dengan memperhitungkan jumlah air yang 

ditambahkan selama penggilingan). Umumnya pemasakan pada suhu 1000 

C selama 7-14 menit akan menghasilkan rendemen tahu yang tinggi. 

3. Koagulasi Susu Kedelai  

 Susu kedelai yang masih panas umumnya dikoagulasi dengan 

menggunakan garam atau asam sari buah jeruk dan lain-lain). 
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4. Pemisahan cairan (whey) 

 Cairan atau whey dipisahkan dari gumpalan protein sebelum dilakukan 

pencetakan dan pengepresan tahu. Pemisahan whey tersebut dilakukan 

dengan menggunakan gayung atau wadah lain. 

5. Pencetakan dan Pengepresan Tahu 

 Endapan protein yang masih lembek (karena mengandung banyak air) 

dimasukkan sedikit demi sedikit kedalam alat pencetak yang terbuat dari 

kayu. 

6. Pendinginan  

 Pekerjaan selanjutnya adalah pendinginan tahu, dapat dilakukan dengan 

cara diangin-anginkan dalam ruangan atau direndam di dalam air dingin.
30

 

2. Karakteristik Informan  

Sebelum melakukan tahap analisis data, terlebih dahulu penulis akan 

memberikan penjelasan mengenai keterangan-keterangan Informan dalam 

penelitian ini. Karakteristik informan dalam penelitian ini dibagi menjadi 

empat karakter, yakni : 

  a. Nama, posisi kerja dan pendidikan terakhir 

  b. Pendapatan Rata-rata Informan dari UMKM Tahu 

  c. Tingkat Pendidikan Informan 

  d. Jumlah Informan bedasarkan jenis kelamin 

                                                             
30

Wawancara, Bapak Heru dan Bapak arif selaku pemilik UMKM Tahu di Jalan Damai RT 

03 LK II Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamain (29 Maret 2018) 
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Deskripsi mengenai karakteristik responden dalam penelitian akan 

jabarkan pada gambar di bawah ini: 

a) Nama, PosisidanPendidikanTerakhirResponden 

Gambar 3.9 

Nama, Posisi dan Pendidikan terakhir Responden 

NO NAMA POSISI KERJA PENDIDIKAN 

1. Arif  Pemilik SMA 

2. Heru Pemilik SMA 

3. Suyono Pemilik Sarjana 

4. Sugito Pemilik SMA 

5. Marsudi Pemilik SMA 

6. Nursiullah Pemilik SMA 

7. Adi Rizal Produksi SMA 

8. Achmad Mansyur Produksi SMP 

9. Sabar Produksi Tidak Lulus SD 

10. Sri erlistina Pembungkus SMA 

11. Sulita Pembungkus SMA 

12. Indra suhedar Produksi SMA 

13. Desi ratnasari Pembungkus SMP 

14. Puji Lestari Produksi SMP 

15. Bayu  Produksi SMA 

16. Saiful Bahri Pembungkus SMA 

17. M. Ali Efi Pembungkus SMA 

18. Fajar Firdaus Pembungkus SMA 

19. Aji Siti Pemasok Bahan baku SMA 

20. S. Mulyono Pemasok Bahan Baku SMA 

21. Mujiah Penjual eceran SD 
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22. Jimantoro Penjual eceran SD 

b) Pendapatan Rata-Rata Informan dari UMKM Tahu 

  Penghasilan yang didapat Informan dari industri tahu ini bervariasi 

sesuai dengan jumlah produksi, bagian pekerjaan yang mereka kerjakan 

dan juga tempat mereka bekerja. Ada beberapa bagian pekerja yang 

terlibat dalam berjalanya usaha tahu tersebut seperti bagian produksi, 

pembungkus tahu, pemasok bahan baku, dan pemilik tahu itu sendiri. 

Adapun penghasilan bersih yang mereka dapatkan dalam perhari hingga 

satu bulan ialah :  

 

Pekerja 

Pendapatan Bersih 

Dalam satu hari Dalam Satu Bulan 

Pemilik Usaha tahu 

dalam produksi besar 

Rp. 500.000,- Rp, 15.000.000,- 

Pemilik Usaha tahu 

dalam produksi 

menengah 

Rp. 300.000,- Rp. 9.000.000,- 

Pemilik Usaha tahu 

dalam produksi kecil 

Rp. 250.000,- Rp. 7.000.000,- 

Produksi Pembuatan 

tahu 

Rp. 90.000,- – Rp. 

100.000,- 

Rp. 2.700.00,- - Rp. 

3.000.000 

Pembungkus tahu Rp. 30.000,- - Rp. 

40.000,- 

Rp. 900.000,- - Rp. 

1.200.000,- 

Pemasok Bahan Pokok 

kacang kedelai 

Rp. 1.500.000,- Rp. 45.000.000,- 

Pemasok bahan pokok 

kayu bakar 

Rp. 750.000,- Rp. 6.000.000,- 
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c) Tingkat Pendidikan Informan  

   Tingkat pendidikan Informan berdasakan pendidikan di bagi  menjadi 

beberapa kategori yakni dari pekerja yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD) 

pekerja yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 

sampai pekerja yang sarjana. Berikut adalah Jumlah informan berdasarkan 

jenjang pendidikan: 

Gambar Tabel 3.10 

Jumlah informan berdasarkan jenjang pendidikan 

PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASI 

Tidak Lulus SD 1 4.5 % 

SD 2 4,5 % 

SMP 3 13,6 % 

SMA 15 68,1% 

Sarjana 1 4,5 % 

TOTAL 22 ORANG 100% 

  Sumber: Hasil Wawancara kepada para informan (diolah) 

Tingkat pendidikan terakhir responden yang paling besar adalah 

lulusan SMA yaitu sebanyak 42,9 %, Lulusan SMP yaitu sebanyak 3 

orang atau 13,6 %, lulusan SD 24,5 %, sedangkan pekerja yang tidak lulus 

SD sebanyak 1 orang atau4,5 % dan 1 pekerja yang berpendidikan hingga 

sarjana atau 4,5%  Para pekerja yang hanya lulusan SD atau tidak lulus SD 

adalah mereka yang rata-rata usianya sudah 30-45 tahun. 
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d) Jumlah Informan berdasarkan jenis kelamin  

  Kriteria Informan berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini 

gunakan untuk membedakan informan laki-laki dan perempuan. Jumlah 

informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut: 

Gambar Tabel 3.11 

Jumlah Informan berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin  Jumlah  Persentase 

Laki – Laki 15 68 

Perempuan 7 32 

Jumlah  22 100% 

 Sumber: Hasil wawancara kepada para informan (diolah) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Informan laki-laki 

lebih banyak dibanding Informan perempuan yaitu 15 berbanding 7 atau 

dalam presentase yaitu 68% berbanding 32%. 

Dengan melalui wawancara dan observasi langsung informasi dan data 

yang di dapat adalah bahwa sebagian besar masyarakat Jalan damai RT 03 

Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian sebagian besar masyarakatnya 

masih banyak yang bekerja sebagai buruh, ataupun mempunyai pekerjaan 

yang tidak menentu seperti pekerjaan upah paruh waktu ataupun pekerjaan 

yang sedang dibutuhkan saja. dengan adanya usaha produksi tahu di 

lingkungan masyarakat Jalan Damai RT 03 LK II ini dapat membantu 

masyarakat di Jalan Damai RT 03 LK II ini, yang dalam kesehariannya 

masyarakat di daerah ini masih sangat bergantung dengan pekerjaan yang 
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terkadang datang sesuai yang di perlukan. sehingga apabila usaha UMKM 

tahu yang terdapat di daerah masyarakat ini mempunyai potensi yang baik 

untuk tumbuh sehingga akan memberikan kontribusi yang lebih seperti 

peluang bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan penghasilan tambahan 

sehingga masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak lagi 

bergantung kepada pekerjaan yang tidak menentu.  

3. Tingkat kesejahteraan Informan 

Pada pembahasan sebelumnya telah di jelaskan bahwa  kesejahteraan 

terdiri dari beberapa indikator yaitu pendapatan, perumahan atau pemukiman, 

tingkat kesehatan dan pendidikan. Apabila dalam hal ini telah terpenuhinya 

indikator-indikator tersebut dalam kehidupan seseorang maka dapat dikatakan 

sejahtera atau sebaliknya. Apabila dalam ke empat indikator tersebut salah 

satunya tidak dapat terpenuhi dalam kehidupan seseorang maka belum dapat 

di katakan sejahtera. 

a) Pendapatan  

pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang 

atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun)
31

 dan 

pendapatan yang di dapatkan di luar pendapatan pokok ialah disebut 

pendapatan sampingan, yang merupakan penerimaan yang di dapatkan 

di luar hasil aktifitas pokok dan kerjaan pokok yang di lakukan.  

                                                             
31

Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 64 
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Melalui wawancara dan observasi langsung kepada para informan di 

dapatkan bahwa sebagian para pekerja yang terlibat dalam usaha tahu di 

jalan damai mejadikan pendapatan dari UMKM tersebut sebagai 

penghasilan pokok, dan terdapat juga beberapa yang menjadikan 

penghasilannya sebagai pendapatan  sampingan.
32

 dengan adanya hal 

inipun mereka  mulai dapat menyisikan sebagian dari upahnya untuk 

disimpan yang tujuannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendadak 

seperti keperluan sekolah, keperluan keluarga yang sakit dan lain-lain. 

b) Perumahan atau Pemukiman  

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar 

manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategi dalam perannya 

sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi 

yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan 

kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah 

rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya. 

Perumahan dalam kategori sejahtera dapat diartikan sebagai perumahan 

layak huni minimal permanen yang telah dilengkapi oleh penerangan, 

sarana dan pradarana MCK serta lingkungan yang bersih yang 

mengindarkan penghuninya dari berbagai macam serangan penyakit. 

Dari hasil Observasi dan wawancara mendalam didapatkan hasil 

                                                             

32
Wawancara, Bapak Indra selaku pekerja di Usaha tahu Jalan Damai RT 03 Kelurahan 

Kedamaian Kecamatan Kedamaian (13 april 2018) 
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bahwapara responden mendapatkan perubahan setelah bekerja di usaha 

tahu di Jalan Damai dari seluruh responden sebanyak 10 orang yang 

memiliki rumah sendiri sesudah/adanya UMKM tahu 7 orang yang 

masih menyewa rumah dan 5 orang masih tinggal bersama orang tua. 
33

 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara 

terhadap beberapa pekerja dan pemilik UMKM tahu.  

a. Pada Wawancara, Bapak Arif pemilik UMKM tahu yang 

menghasilkan dan menjual 3000 tahu perhari menurut beliau 

setelah beliau memulai usaha tahu ini beliau dapat meningkatkan 

ekonomi keluarga dari hasil tersebut beliau dapat membangun 

rumah dan perlahan-lahan menjadikan rumah sewaan menjadi 

rumah milik sendiri.  

b. Pada Wawancara, Bapak Heru Pemilik UMKM tahu yang 

menghasilkan 2000 tahu perhari menurut beliau setelah 

membangun usaha tahu penghasilan yang beliau dapatkan cukup 

untuk membeli rumah yang lebih baik dari rumah beliau yang 

sebelumnya.  

c. Pada Wawancara, Bu Aji siti agen Kacang Kedelai menurut beliau 

dengan mnjadi agen dalam pemenuhan bahan pokok UMKM tahu 

membantu beliau dalam membeli rumah dan memiliki rumah 

sendiri. 

                                                             
33

Wawancara, Kepada seluruh Responden (13-15 April 2018) 
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d. Pada wawancara, Bapak S.mulyono agen kayu bakar menurut 

beliau dengan menjadi agen dalam bahan pkok UMKM tahu 

membantu beliau dalam menyisihkan penghasilan dan dapat di 

pergunakan untuk membeli rumah hak sendiri yang dapat di 

berikan menjadi warisan untuk keluarganya.  

e. Pada Wawancara, Saudari Indra selaku pekerja di UMKM tahu 

menurut beliau semenjak bekerja di UMKM tersebut penghasilan 

yang beliau dapatkan cukup untuk membantu kedua oran tuanya 

dalam merenofasi rumahnya sehingga menjad rumah yang lebih 

layak.  

f. Pada Wawancara, Bapak Suyono selaku pemilik UMKM dengan 

penjualan 2000 tahu per hari tahu menurut beliau sejak beliau 

membuka usaha tahu beliau dapat membeli lagi beberapa rumah 

memang melalui kredit tetapi dengan penghasilan yang rutin beliau 

dapat melunasi dan rumah tersebut menjahi hak milik pribadi. 

g. Pada Wawancara, Bapak Sugito selaku pemilk UMKM tahu 

dengan penjualan 3000 tahu perhari menurut beliau dengan 

menjadi pengusaha tau membantu beliau melunasi cicilan rumah 

yang sebelumnya mereka masih menggunakan jasa kredit untuk 

rumah yang mereka tempati sekarang. 

h. Pada Wawancara, Saudara Adi rizal selaku pekerja di UMKM tahu 

beliau berpendapat dengan bekerja di usaha tahu beliau dapat 
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membantu pendapatan istri dan dapat menyicil rumah sederhana 

yang beliau tempati sehingga sekarang rumah tersebut menjadi 

milik pribadi. 

i. Pada Wawancara, Bapak Marsudi selaku pemilik UMKM tahu 

dengan penjualan 1000 tahu perhari beliau berpendapat bahwa 

dengan membuka usaha tahu beliau dapat membantu melunasi 

kreditan krontrakn yang sekarang kontrakan tersebut sudah 

menjadi hak milik dan sudah dapat direnovasi secara bertahap 

j. Pada Wawancara, Bapak Nursiullah selaku pemilik UMKM tahu 

dengan penjualan 1000 tahu perhari beliau berpendapat bahwa 

dengan membuka usaha tahu beliau dapat merenofasi rumah yang 

beliau tempati bersama keluarga. 

k. Pada Wawancara, Saudara Achmad mansyur selaku pekerja di 

UMKM tahu beliau berkata bahwa setelah beliau bekerja di usaha 

tahu tersebut beliau dapat membantu merenovasi rumah sehinga 

jauh leih bik. 

l. Pada Wawancara, Bapak sabar selaku pekerja di UMKM tahu 

beliau berkata bahwa dengan beliau bekerja di usaha tahu beliau 

dapat membayar cicilan kotrakan setiap bulannya. 

m. Pada Wawancara, Ibu ri selaku pekerja di UMKM tahu beliau 

berkata bahwa dengan beliau bekerja di usaha tahu beliau dapat 
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membantu sang suami dalam membayar kontrakan rumah 

perbulannya. 

n. Pada Wawancara, Bapak Saiful bahri pekerja di UMKM tahu 

beliau berkata bahwa sampai sekarang tempat tinggal yang beliau 

tempati masih dalam status mengontrak. 

o. Pada Wawancara, Saudara M.ali efi beliau berkata bahwa sampai 

sekarang status rumah yang beliau tempati masih berstatus kontrak 

namun semenjak beliau kerja di usaha tahu beliau dapat membantu 

keluarga dalam membayar kontrakan perbulannya 

p. Pada Wawancara, Saudari Sulita beliau berkata bahwa rumah yang 

beliau tempati masih berstatus milik orang tua namun beliau dapat 

membantu orang tua dalam mememenuhi kbutuhan renovasi 

rumah  

q. Pada Wawancara, Saudari Desi beliau berkata bahwa rumah yang 

beliau tempati masih berstatus milik kedua orang tuanya.  

r. Pada Wawancara, Saudara Bayu berkata bahwa rumah yang beliau 

tempati masih berstatus milikorang tuanya walaupun sudah 

diwariskan namun masih berstatus milik orang tuanya  

s. Pada Wawancara, Saudara Fajar firdaus berkata bahwa rumah 

yang beliau tempati masih berstatus milik kedua orang tuanya.  

t. Pada Wawancara, Ibu Mujiah selaku pedagang eceran tahu berkata 

bahwa rumahyang beliau tempati sekarang masih dalam status 
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kontrak namun dengan menjadi penjual tahu sedikit beliau dapat 

membantu penghasilan suami dalam membayar kontrakan 

u. Pada Wawancara, Bapak Jimantoro beliau selaku pedagang eceran 

beliau berkata bahwa rumah yang beliau tempati sekarang masih 

berstatus mengontrak.  

v. Pada Wawancara, Ibu Sulita selaku pekerja di UMKM beliau 

berkata bawah rumah yang beliau tempati masih berstatus 

milikorang tua. 

Selain itu juga indikator dari permukiman atau perumahan yang 

layak huni dilihat dari sarana dan prasarana yang menunjang 

kenyamanan dari penghuni yaitu penerangan dan MCK. Setelah 

dilakukannya observasi langsung, diketahui bahwa permukiman atau 

perumahan dari masing-masing informan bahwa rumah mereka 

dilengkapi oleh penerangan berupa listrik dari PLN dan juga dilengkapi 

oleh MCK yang berada didalam rumah. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa para responden memiliki kondisi permukiman atau perumahan 

yang dianggap nyaman. 

 c. Pendidikan  

Tingkat pengeluaran informan diukur dari biaya diluar kebutuhan 

pokok misalnya biaya sekolah anak, dari hasil wawancara langsung yang 

dilakukan baik sebelum maupun sesudah adanya UMKM tahu, penulis 

mendapatkan hasil bahwa informan yang memiliki anak berusia sekolah 
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yaitu sebanyak 14 orang, 2 orang tidak memiliki anak usia sekolah dan 6 

orang belum berkeluarga ataupun memiliki anak. Informan yang memiliki 

anak usia sekolah dan melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi Negeri 

yaitu sebanyak 3 orang, sebanyak 1 orang responden yang memiliki anak 

sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sisanya 10 orang adalah 

sedang mencapai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar 

(SD). Sedangkan 6 orang lainnya masih belum berkeluarga. 

 d. Kesehatan  

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk 

sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang 

sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga 

pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat 

menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam 

pelaksanaannya. 

Dari hasil wawancara  baik sebelum maupun sesudah adanya 

UMKM tahu, bahwa ketika sakit informan dan keluarganya yakni hampir 

seluruhnya dapat berobat secara medis dan memenuhi kewajiban 

membayar penuh untuk berobat di puskesmas terdekat. Dan dari hasil 

wawancara tersebut seluruh informanpun merasa sangat dapat memenuhi 

kebutuhan kesehatan mengeluhkan karena sekarang sudah banyaknya 

bentuk antuan dalam hal kesehatan seprti mendapatkan kartu BPJS yang 
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menurut mereka sangat membantu mereka. Seperti dalam hasil wawancara 

di bawah ini: 

a. Pada Wawancara, Bapak Arif menjelaskan bahwa dalam hal 

kebutuhan kesehatan dia mampu memenuhi kebutuhan kesehatan 

keluarga nya sehingga dapat memberikan pengoatan yang layak bagi 

keluarganya yang sakit.  

b. Pada Wawancara, Bapak Heru beliau menjelaskan bahwa apabila 

terdapat kelaurganya yang sakit iya dapat membawa keluarganya 

kepuskesmas terdekat ataupun rumah sakit dan dapat membawanya 

untuk mendapatkan perawatan yang di perlukan. 

c. Pada Wawancara, Bapak Suyono beliau menjelaskan bahwa dalam 

memenuhi kebutuhan keshatan keluarganya beliau dapat 

memberikan perobatan yang layak apabila terdapat keluarganya 

yang sakit. 

d. Pada Wawancara, Bapak Sugito beliau menjelaskan bahwa beliau 

dapat membawa keluarganya apabilaa terdapat adanya yang sakit 

dan tidak hanya kepuskesmas bahkan bbeliau langsung membawa 

keperawatan yang lebih baik.  

e. Pada Wawancara, Bapak Marsudi beliau menjelaskan beliau dapat 

memenuhi kebutuhn kesehatan keluarganya seperti perawatan rutin 

pengecekan kesehatan anak-anaknya dan beliau jga merasa sangat 

terbantu karna adanya BPJS. 
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f. Pada Wawancara, Bapak Nasuillah beliau menjelaskan bahwa beliau 

dapat memberikan keluarganya kesehatan yang layak, tidak hanya 

kepuskesmas namun ketempat perawatan yang lebih lengkap 

pengobatannya seperti RS. 

g. Pada Wawancara, Bu Siti beliau menjelaskan bahwa beliau dapat 

membantu sang suami dalam memenuhi kebuuthan kesehatan 

apabila terdapat keluarga yang sakit walaupun menggunakan BPJS 

namun terkadang ibu siti menambah biaya di luar tanggungan BPJS. 

h. Pada Wawancara, Bapak S.mulyono beliau berkata ahwa beliau 

dapat memenuhi kebutuhan kesehatan keluarganya apabila 

keluarganya terdapat yang sakit dia bisa membawa kepuskesmas 

untuk penanganan pertama dan ke RS untuk penanganan 

selanjutnya. 

i.    Pada Wawancara, Ibu Munjiah beliau berkata dalam kebutuhan 

perawatan kesehatan beliau mampu memenuhinya di tambah lagi 

beliau mendapatkan bantuan KIS yang dapat membantu beliau 

dalam menerima perawatan kesehatan dan beliaupun masih mampu 

menebus obat diluar bantuan KIS.  

j. Pada Wawancara, Bapak Jimantoro beliau berkata dalam kebutuhan 

kesehatan beliau dapat memenuhi hal tersebut, karena dalam hal 

kesehatan beliau juga sangat terbantu dengan bantuan bantuan 
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kesehatan lain dan mereka lebih ringa dalam memenuhi pengobatan 

diluar tanggungan. 

k. Pada Wawancara, Bapak Adi rizal beliau berkata bahwa beliau dapat 

memenuhi pengobatan kesehatan keluarganya apabila terdapat 

keluarga yang sakit, melalui puskesmas ataupun RS. 

l. Pada Wawancara, Bapak Achmad Mansyur beliau berkata setiap 

terdapa keluarganya yang sait beliau dapat membawanya berobat 

dan memberikan pertolongan pertama ataupun memberikan 

keluarganya mendapatkan pengobatan yang layak. 

m. Pada Wawancara, Bapak Sabar beliau berkata beliau mampu 

memberikan pengobatan yang layak apabila terdapat keluarga beliau 

yang sedang sakit. 

n. Pada Wawancara, Ibu Sri beliau berkata dalam hal pengobatan 

apabila terdapat keluarga yang sakit beliau dapat membawa keluarga 

ketempat perobatan yang dibutuhkan.  

o. Pada Wawancara, Saudari Sulita berkata dalam hal pengobatan 

beliau dapat memantu kedua orang tua dan saudara saudaranya 

apabla ada yang sakit untuk mendapatkan perawatan. 

p. Pada Wawancara, Saudara Indra beliau berkata dalam hal kesehatan 

beliau dapat membantu keluarga beliau untuk mendapatkan 

perawatan yang wajar yang di butuhkan. 
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q. Pada Wawancara, Saudari Desi beliau berkata dalam hal kesehatan 

beliau dapat membawa keluarga ke puskesmas ataupun RS apabila 

dibutuhkan. 

r. Pada Wawancara, Saudari Puji Lestari berkata dalam hal kesehatan 

beliau dapat membantu orang tua nya dalam kebutuhan kesehatan 

apabila mereka sakit dan membayar di luar yang di tanggung 

bantuan kesehatan. 

s. Pada Wawancara, Saudara Bayu beliau berkata beliau dapat memenuhi 

kebutuhan keluarga dalam hal kesehatan dapat membawa 

keluarganya untuk perobatan yang seharusnya atau membeli obat 

yang di butuhkan. 

t. Pada Wawancara, Bapak Saiful Bahri beliau berkata dapat memenuhi 

kebutuhan keluarga khususnya dalam hal kesehatan seperti 

kebutuhan kesehatan bayi yang dimana beliau mempunyai 2 anak 

masih dalam usia balita, beliau dapat memenuhi kebutuhan 

kesehatan istri dan anak-anaknya. 

u. Pada Wawancara, Bapak M. Ali Efi beliau berkata dapat memenuhi 

kebutuhan kesehatan keluarganya dapat membawa keluarganya 

apabia terdapat keluarganya yang sakit untuk mendapatkan 

perawatan yang layak. 



BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat 

Jalan Damai adalah wilayah pemukiman yang termasuk dalam salah satu 

dari 7 Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kedamaian ialah Kelurahan 

Kedamaian. Pada tanggal 2012 tentang penetapan lingkungan di wilayah Kota 

Bandar Lampung. Maka Kelurahan Kedamaian di tetapkan dengan 2 Lingkungan 

yaitu LK 1 terdiri dari 8 Orang Ketua Rukun (RT), LK. II terdiri dari 10 orang 

Ketua Rukun (RT)
1
Masyarakat Jalan damai Kelurahan Kedamaian Kecamatan 

Kedamaian RT 03 Lingkungan II  masyarakat dalam mata pencahariannya 

sebagian besar adalah para usaha Tahu, pekerja dalam produksi tahu, distributor 

pemasok bahan baku, para penjual atau pengecer tahu dan Buruh.. 

UMKM merupakan potensi bisnis yang sangat digalakkan oleh 

pemerintah karena semakin banyak masyarakat berwirausaha maka semakin baik 

dan kokohnya perekonomian suatu daerah karena sumber daya lokal, pekerja 

lokal, dan pembiayaan lokal dapat terserap dan bermanfaat secara optimal.
2
 

Potensi adalah suatu bentuk sumber daya, kemampuan yang cukup besar atapun 

                                                             
1
 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2012 Tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah  No.4 

Tahun 2014 
2
Tohar, M. ”Membuka Usaha Kecil”.Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Kanisius, 2000). h.45 
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kecil, suatu kekuatan atau kemampuan yang ada dan mungkin belum di 

kembangkan secara optimal
3
 

Usaha Mikro Kecil Menengah tahu yang berkembang di masyarakat Jalan 

Damai Kecamatan kedamaian adalah industri rumah tangga dan industri kecil 

tahu. Pengaruh usaha kecil ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Kedamaian 

ini sangatlah besar, UMKM tahu di Kecamatan Kedamaian dikenal sebagai 

tambahan sumber pendapatan keluarga, baik individu masyarakat yang menjadi 

pendiri usaha kecil tahu, maupun pihak-pihak lain yang terkait sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan pribadinya dan jauh dari kemiskinan. dan juga sebagai 

penunjang kegiatan perekonomian wilayah tersebut terutama dalam 

memberdayakan masyarakat sekitar. 

UMKM di Jalan Damai RT 03 LK II ini adalah merupakan sumber daya 

yang mempunyai kemampuan cukup besar dan mempunyai kemungkinan untuk 

bisa di kembangkan menjadi UMKM yang besar. Hal ini dapat dilihat dari 

perbandingan nilai produksi dan penjualan. Biaya produksi adalah akumulasi dari 

semua biaya-biaya yang di butuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk 

menghasilkan suatu produk atau barang, biaya ini meliputi biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja,
4
. dari hasil wawancara dan observasi melalui biaya produksi 

Uaha Tahu di Jalan Damai RT 03 LK II. 

                                                             
3
Tim pandom Medi. “kamus bahasa indonesia”, (Jakarta : Pandom Media Nusantara, 2014) 

h.78 
4
Jurnal Makmur Melay Janurari (2016) “ Analisis biaya produksi dan titik impas usaha kecil 

pembuatan sar jahe instan” unuversitas pasir pengaraian, Vol 5 
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Tabel 4.1 

Biaya Produksi dan Penjualan UMKM tahu 

 

Jumlah Produksi 

Per/hari 

Bahan baku Biaya Tenaga Kerja 

Usaha dengan 

penjualan 3000 

tahu/hari x 

Rp.800,-/tahu  

= Rp. 2.400.000 

Kacang kedelai 

150kg/hari x Rp. 

7.500per/kg 

3 orang Pembuat x Rp. 

100.000/org 

= Rp. 300.000/hari 

Kayu Bakar Rp. 

250.000 Pengiriman 3 

hari sekali 

5 Orang pembungkus x 

Rp. 40.000/org 

= RP. 200.000/hari 

Usaha dengan 

penjualan 2000 

tahu/hari x Rp. 

800,-/tahu 

= Rp. 1.600.000 

Kacang Kedelai 

100kg/hari x Rp. 

7.500per/kg 

3 orang pembuat x Rp. 

90.000/org 

= Rp. 270.000/hari 

Kayu Bakar Rp. 

250.000 Pengiriman 3 

hari sekali 

2 Orang pembungkus x 

Rp. 30.000/org 

= Rp. 60.000/hari 

Usaha dengan 

Penjualan 1000 

tahu/hari x Rp. 

800,-/tahu 

= Rp. 800.000 

Kacang Kedelai 

50kg/hari x Rp 

7.500per/kg 

1 Orang pembuat x Rp. 

50.000/org 

= Rp. 50.000/hari 

Kayu Bakar 75.000 

Pengiriman 3 hari sekali 

1 Orang Pembungkus x 

30.000/org 

= Rp. 30.000/hari 

 

Dari data diatas perhitungan saya gunakan sebagai berikut: 

N = (jp x ht) – (bk + btk) 

Ket: 

        Jp : Jumlah Produksi tahu 

        Ht : Harga tahu 

        Bk : Bahan Baku  

        Tk : Biaya tenaga kerja  

Dari rumus tersebut hasil yang di dapatkan ialah dalam produksi besar 

3000 tahu perhari mendapatkan keuntungan bersih Rp. 500.000 per hari dalam 
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satu bulan mereka mendapatkan keuntungan Rp.15.000.000. dalam produksi 

menengah 2000 tahu per hari mendapatkan keuntungan Rp. 300.000 dalam satu 

bulan mereka mendapatkan keuntungan Rp. 9.000.000 dan produksi kecil yang 

hanya menghasilkan 1000 tahu per hari mendapatkan keuntungan Rp.250.000 

dalam satu bulan mereka mendapatkan keuntungan Rp. 7.500.000. 

UMKM Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan Kedamaian Kecamatan 

Kedamaian adalah suatu bentuk sumber daya, yang mempunyai kemampuan yang 

cukup besar, kekuatan dan kemampuan yang ada dan perlu di kembangkan secara 

optimal, UMKM tahu di daerah tersebut hanya menghasilkan satu jenis tahu tanpa 

inovasi lain yaitu tahu putih berukuran besar, dalam hal ini terlihat pengetahuan 

yang terbatas akan sistem kreatifitas dan pemasaran dalam usaha tahu tersebut. 

Hal ini juga di pengaruhi oleh Belum adanya binaan dan pengarahan dari 

DISERINDAG untuk para pengusaha tahu di Jalan Damai RT 03 LK II. Sehingga 

dalam pelaksanaan usahanya para pengusaha tahu tersebut tidak cukup 

mempunyai pengetahuan dan inovasi mengenai kemajuan usaha mereka, dan 

merekapun tidak mempunyai kemudahan dalam pemutaran atau peminjaman 

modal usaha, akibatnya para usaha UMKM tahu yang terdapat Di Jalan Damai 

RT 03 LK II tidak dapat mengembangkan modalnya hasil produksi yang di jual 

atau di produksi selalu konsisten tidak pernah melakukan meningkatan modal 

dalam usaha.  

Tingkat pendidikanpun mempengaruhi kemandirian masyarakat dalam 

mencari inovasi dan strategi untuk lebih mengembangkan potensi yang ada 
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menjadi potensi yang lebih besar. Terlihat disana pendidikan SD menempati 

presentase yaitu 33%,sedangkan pendidikan yang paling kecil yaitu Diploma/S1 

yang hanya menempati 7% dari jumlah pendduduk. Selain itu juga masyarakat 

yang buta huruf atau tidak mengenal baca dan tulis menempatkan persentasi yang 

cukup besar ketiga setelah tingkat SD SMP sebanyak 16%. Ini berarti tingkat 

kesadaran masyarakat atas pendidikan masih tergolong rendah. 

Dilihat dari penjelasan hasil wawancara dan observasi di atas menunjukan 

bahwa keberadaan UMKM tahu di Jalan Damai mempunyai potensi untuk di 

kembangkan. memiliki potensi  untuk masyarakat sekitar dilihat dari masyarakat 

yang memperoleh pekerjaan dan penghasilan tambahan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik berupa peningkatan dalam hal makan 

setiap harinya serta kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti kesehatan dan 

juga pendidikan anak-anak mereka. Selain itu juga para informan dapat 

menyimpan sebagian uangnya untuk ditabung dan dipergunakan pada masa 

mendatang. 

Dengan di tingkatkannya potensi  UKM di daerah Jalan Damai RT 03 LK 

II dapat memberikan beberapa manfaat seperti pengembangan potensi masyarakat 

di desa tersebut baik dari segi budaya, keterampilan yang telah turun temurun dan 

makanan khas di eksplorasi sehingga bisa dijadikan penghasilan tambahan bagi 

masyarakat sekitar. Dengan potensi yang ada UMKM dapat mengembangkan 

potensi masyarakat, UMKM juga bisa meningkatkan potensi Usaha – usaha yang 
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terkait dalam berjalannya Usaha tahu di Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan 

Kedamaian Kecamatan Kedamain. 

 

B. Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan  Menengah Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat 

Usaha tahu di Jalan Damai Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian 

berjumlah 10 usaha tahu. dalam usaha tahu produksi besar memiliki 8 karyawan 

produksi menengah memiliki 5 karyawan, produksi kecil memiliki 2 karyawan. 

Usaha kecil menengah (UMKM) yang terdapat di kecamatan Kedamaian. 

Khususnya di jalan  Damai kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian, Industri 

yang merupakan produksi  tahu sebagai olahan ataupun hasil produksinya ini hasil 

produksi tersebut didistribusikan kepada para pengecer penjual tahu yang 

langsung mereka jual ke para konsumen, dan bahan baku di dapatkan dari 

distributor bahan baku kacang kedelai dan kayu.  

Dari penjelasan di atas dapat tergambar bahwa dalam usaha tahu yang 

terdapat di Kecamatan Kedamaian banyak pihak-pihak yang terkait dalam 

menjalankannya usaha tahu tersebut, seperti produsen atau pemilik usaha tahu itu 

sendiri, pegawai yang bertugas membantu memproduksi tahu, para pengecer atau 

penjual kecil yang menjadi reseller dalam menjual tahu langsung kepada 

konsumen, distributor bahan baku kacang kedelai sebagai bahan pokok pembuatan 

tahu dan distributor kayu bakar yang menjadi penyetok bahan baku dalam 
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memasak tahu. Dalam hal pengolahan, bahan dasar yang digunakan dalam proses 

produksi adalah kedelai. Kedelai yang digunakan didapatkan dari petani 

Industri Tahu yang terdapat di daerah tersebut sangat berperan dan 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian keluarga maupun 

masyarakat sekitar . Ada beberapa bagian pekerja yang terlibat dalam berjalanya 

usaha tahu tersebut seperti bagian produksi, pembungkus tahu, pemasok bahan 

baku, dan pemilik tahu itu sendiri. Adapun penghasilan bersih yang mereka 

dapatkan dalam perhari hingga satu bulan ialah  

  

Pekerja 

Pendapatan Bersih 

Dalam satu hari Dalam Satu Bulan 

Pemilik Usaha tahu 

dalam produksi besar 

Rp. 500.000,- Rp, 15.000.000,- 

Pemilik Usaha tahu 

dalam produksi 

menengah 

Rp. 300.000,- Rp. 9.000.000,- 

Pemilik Usaha tahu 

dalam produksi kecil 

Rp. 250.000,- Rp. 7.000.000,- 

Produksi Pembuatan 

tahu 

Rp. 90.000,- – Rp. 

100.000,- 

Rp. 2.700.00,- - Rp. 

3.000.000 

Pembungkus tahu Rp. 30.000,- - Rp. 

40.000,- 

Rp. 900.000,- - Rp. 

1.200.000,- 

Pemasok Bahan Pokok 

kacang kedelai 

Rp. 1.500.000,- Rp. 45.000.000,- 

Pemasok bahan pokok 

kayu bakar 

Rp. 750.000,- Rp. 6.000.000,- 

Reseller tahu / 

pedagang tahu eceran 

Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- 
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Pendapatan tersebut telah mampu meningkatkan kesejahteraan. Para 

pengusaha tahu maupun pihak-pihak yang terkait  usaha tahu tersebut sangat 

memberikan manfaat yakni membuka lapangan pekerjaan yang dapat menekan 

angka pengangguran meskipun dilihat dari kenyataannya yang seharusnya 

informan dengan lulusan SMA mampu bekerja lebih dari karyawan di pabrik tahu 

namun karena faktor ekonomi yang sulit serta tidak adanya kemampuang khusus 

yang dapat diandalkan membuat mereka hanya dapat menjadi karyawan di usaha 

tahu di Jalan Damai RT 03 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian, karna 

dalam kenyataan untuk bekerja di usaha tahu tersebut tida memerlukan kemampun 

yang khusus.  

Dari hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa indikator dalam 

katagori tersebut yang memang memberikan pengaruh atau dampak positif dari 

sebelum informan bekerja maupun setelah bekerja di Usaha Tahu. pengaruh 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Membentuk lapangan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan baru. 

Mayarakat Jalan Damai RT 03 LK II sebagian besar bekerja sebagai buruh 

yang hanya mengharapkan pendapatan dari pekerjaan paruh waktu yang 

terkadang tidak menentu waktunya mendapatkan pekerjaan, yang terkadang 

karna hal tersebut susah untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

setelah adanya usaha tahu di Jalan Damai RT 03 LK II mereka mendapatkan 

peluang kerja baru yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mreka 

sehari-hari yang terkadang hanya mereka harapkan dari pekerjaan yang 
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tidak menentu dengan bekerja di Usaha Tahu mereka mendapatkan 

penghasilan yang jelas sekaligus mengisi waktu luang diantara menunggu 

kerjaan yang membutuhkan mereka. Hal ini jga di picu oleh faktor usia dan 

pendidikan yang masih tergolong rendah yang tidak memungkinkan mereka 

untuk dapat  diterima atau bekerja ditempat kerja lain yang memerlukan 

kemampuan dan pengetahuan yang khusus. Karena Permintaan tenaga kerja 

berarti hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang 

dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan 

2. Meningkatkan Kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan cita-cita sosial 

yang tidak hanya diangankan untuk dimiliki, tetapi juga harus diusahakan. 

Tanpa usaha dan kerjasama diantara berbagai pihak terkait, kesejahteraan 

merupakan khayalan. tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan 

nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat 

kesejahteraan. 

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator 

Dari tolak ukur indikator tersebut dapat disimpulkan hasil sebagai berikut : 

a. Meningkatkan Pendapatan  

Pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau 

rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Ppendapatan 

Mereka yang bekerja dibagian produksi dari pembuatan hingga selesai 

dalam usaha tahu yang memproduksi hasil tahunya dalam jumlah 

menengah dan besar diupah Rp. 90.000 - Rp. 100.000 perhari. Sedangkan 
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untuk pekerja pembungkusan tahu di gaji Rp30.000-Rp.40.000 per hari 

Untuk pemasok bahan baku mendapatkan Rp.7.500 perkilogram kacang 

kedelai yang dalam pemasokannya rata-rata usaha tahu produksi 

menengah sampai besar membutuhkan 100-150 kg per hari dan produksi 

kecil membutuhkan 50 kg . untuk pemasok bahan baku kayu mendapatkan 

RP. 250.000 per mobil box  

 Sedangkan untuk pemilik dari pengrajin Tahu dalam produksi besar 

3000 tahu perhari mendapatkan keuntungan bersih Rp. 500.000 per hari 

dalam produksi menengah 2000 tahu per hari mendapatkan keuntungan 

Rp. 300.000 dan produksi kecil yang hanya menghasilkan 1000 tahu per 

hari mendapatkan keuntungan Rp.250.000.  

 Adapun penghasilan bersih mereka yang terkait dalam berjalannya 

Usaha tahu tersebut ialah : 

  

Pekerja 

Pendapatan Bersih 

Dalam satu hari Dalam Satu Bulan 

Pemilik Usaha tahu 

dalam produksi besar 

Rp. 500.000,- Rp, 15.000.000,- 

Pemilik Usaha tahu 

dalam produksi 
menengah 

Rp. 300.000,- Rp. 9.000.000,- 

Pemilik Usaha tahu 

dalam produksi kecil 

Rp. 250.000,- Rp. 7.000.000,- 

Produksi Pembuatan 

tahu 

Rp. 90.000,- – Rp. 

100.000,- 

Rp. 2.700.00,- - Rp. 

3.000.000 

Pembungkus tahu Rp. 30.000,- - Rp. 

40.000,- 

Rp. 900.000,- - Rp. 

1.200.000,- 
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Pemasok Bahan Pokok 

kacang kedelai 

Rp. 1.500.000,- Rp. 45.000.000,- 

Pemasok bahan pokok 

kayu bakar 

Rp. 750.000,- Rp. 6.000.000,- 

Reseller tahu/ 

Pedagang tahu eceran 

Rp. 100.000,- Rp. 3.000.000,- 

       Bapak Achmad misalnya, pada saat di wawancarai beliau 

menceritakan bahwa sebelum beliau bekerja sebagai pekerja di usaha tahu 

pak arif iya menjadi pekerja yang srabutan yang hanya mendapatkan 

pekerjaan apabila ada warga yang listriknya mengalami masalah, 

pendapatan beliau tak menentu. Namun, setelah beliau menjadi pekerja di 

usaha tahu tersebut pendapatan beliau jelas dan rutin sehingga beliau 

dapat mengkridit kendaraa yang dapat di gunakan untuk ke dua anaknya. 

b.Perumahan dan Pemukiman  

Perumahan dan pemukiman menjadi kebutuhan dasar manusia, 

dan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perannya sebagai 

pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan 

datang.  

 Dari hasil Observasi dan wawancara mendalam didapatkan hasil 

bahwa para responden mendapatkan perubahan setelah bekerja di usaha 

tahu di Jalan Damai dari seluruh responden sebanyak 10 orang yang 

memiliki rumah sendiri sesudah/adanya UMKM tahu 7 orang yang masih 

menyewa rumah dan 5 orang masih tinggal bersama orang tua.  
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      Seperti hasil wawancara dan observasi salah satunya bersama 

Saudara adi rizal selaku pekerja di UMKM tahu beliau berpendapat 

dengan bekerja di usaha tahu beliau dapat membantu pendapatan istri dan 

dapat menyicil rumah sederhana yang beliau tempati sehingga sekarang 

rumah tersebut menjadi milik pribadi. 

c.  Pendidikan  

 Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara 

untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. 

Setiap warga negara Indoneisa berhak memperoleh pendidikan yang 

bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang 

status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis. 

 Dari hasil wawancara yang telah di olah dapat dilihat bahwa tingkat 

SD lebih mendominasi dari tingkat lainnya. Terlihat disana pendidikan 

SD menempati presentase yaitu 33%, sedangkan pendidikan yang paling 

kecil yaitu Diploma/S1 yang hanya menempati 7% dari jumlah 

pendduduk. Selain itu juga masyarakat yang buta huruf atau tidak 

mengenal baca dan tulis menempatkan persentasi yang cukup besar 

ketiga setelah tingkat SD SMP sebanyak 16%. Ini berarti tingkat 

kesadaran masyarakat atas pendidikan masih tergolong rendah. 

d. Kesehatan 

 Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk 

indikator keberhasilan pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit 
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memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan 

berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua 

lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam 

pelaksanaannya.Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat 

melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di 

layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang 

dibutuhkan. 

 Kesadaran akan kesehatan juga telah dirasakan dan di sadari oleh 

masyarakat, khususnya para responden yang sadar akan kesehatan pada 

anggota keluarganya terbukti pada hasil wawancara yang telah dilakukan 

bahwa hampir keseluruhan para informan pergi untuk berobat jika 

anggota keluarganya sakit bahkan sebelum mereka bekerja di usaha 

tahupun mereka melakukan berobat kesehatan di puskesmas.  

 Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang telah di 

paparkan di atas menggambarkan bahwa keberadaan UMKM tahu yang 

terdapat Dijalan Damai RT 03 LK II Kelurahan kedamaian Kecamatan 

Kedamaian memberi Kontribusi penting untuk masyarakat sekitar dilihat 

dari masyarakat yang memperoleh pekerjaan dan penghasilan tambahan 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehari-hari  baik 

berupa peningkatan dalam hal kebutuhan pokok setiap harinya dapat 

memenuhi pengeluaran – pengeluaran di luar urusan pokok seperti 

kesehatan dan juga pendidikan anak-anak mereka. Dan dengan adanya 
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UMKM tersebut masyarakat yang terkait dapat mempunyai penghasilan 

yang jelas sehigga dapat mereka simpan ntuk di gunakan untuk hal yang 

bermanfaat ataupun untuk tabungan di masa depan.  

C.  Potensi dan Kontribusi UMKM terhadap Kesejahteraan  Masyarakat Dalam 

persfektif Ekonomi islam  

Salah satu usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta 

membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan 

mendirikan UMKM, Dari segi ketahanan bisnis UMKM bisa diunggulkan 

dibandingkan dengan usaha besar lainnya
5
.UMKM merupakan suatu kegiatan 

proses produksi pegolahan barang mentah menjadi barang jadi. Dalam islam di 

anjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk 

aktivitas ekonomi.  

Karena Segala yang diciptakan Allah untuk manusia merupakan sumber 

daya yang harus dimanfaatkan dan dimakmurkan untuk kemaslahatan hidup 

manusia
6
.Sumber dayayang ada harus di manfaatkan dan di lestarikan dengan 

bijak dan sesuai dengan ajaran Allah SWT, Karena Bekerja merupakan bagian dari 

ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, 

suci niatnya, dan tidak melupakan-Nya. 

                                                             
5
 Suseno H.G. “Reposisi Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perekonomian Nasional”. 

Universitas Sanata Dharma (Yogyakarta:  2011). 
6
Wibowo Sukarno, Supriadi Dedi. “Ekonomi Mikro Islam” (jakarta: CV Pustaka Setia 2013) 

h. 248 
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Selain dari pada itu Allah SWT menerangkan bahwa telah 

menganugerahkan karunia yang banyak terhadap hamba-hambanya, sebagaimana 

firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 5-7 : 

                    

                        

        

 

Artinya : Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; 

padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, 

dan sebahagiannya kamu makan(5).dan kamu memperoleh pandangan 

yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang 

dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan(6).dan ia 

memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup 

sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang 

memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang.(7)
7
 

 

Kandungan ayat 5-7 surat An Nahl mengandung arti bahwa Allah telah 

memberikan berbagai nikmat untuk manusia dari hasil ciptaan-Nya diantaranya 

diciptakannya hewan ternak yang mempunyai berbagai manfaat dan fungsi bagi 

kehidupan manusia. Binatang ternak yang dimaksudkan diatas ditundukan Allah 

bagi manusia untuk dimakan, ditunggangi, dan dijadikan perhiasan. 

. Ayat Al-Qur’an di atas merupakan ayat yang berhubungan dengan 

ekonomi terutama masalah produksi. Dalam islam, prinsip fundamental yang 

harus di perhatikan dalam produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. 

                                                             
7
Departemen Agama Repubik Indonesia, Al-Quran 

TransliterasiPerkatadanTerjemahanPerkata, ( Jakarta : CiptaBagusSegara, 2012), h.267. 
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Selanjutnya Mannan menyatakan “Dalam sistem produksi islam, konsep 

kesejahteraan ekonomi di gunakan dengan cara yang lebih luas. Konsep 

kesejahteraan islam terdiri atas bertambahnya pendapatan yang di akibatkan 

oleh meningkatnya produksi dari barang-barang bermanfaat melalui 

pemanfaatan sumber daya secara maksimun, baik manusia maupun benda dan 

melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.” 

Pernyataan ini menggambarkan aturan main produksi dalam islam, yaitu produsen 

mendapatkan laba yang di inginkan, juga ada aturan bahwa barang yang di 

produksi adalah barang yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan manusia 

sesuai zamannya.
8
 

Konsep produksi dalam islam tidak hanya sebatas yaitu produsen 

mendapatkan laba yang di inginkan, tetapi barang yang di produksi adalah barang 

yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan manusia . Dengan hal ini bukan 

berarti dibebaskan memproduksi apaun asal itu di butuhkan dan bermanfaat bagi 

masyarakat. Namun, hasil produksi yang di hasilkan harus sesuai menurut 

syari’ah berdasarkan petunjuk-petunuk yang sya’ra sehingga barang produksi 

yang di hasilkan sesuai kebutuhan dan halal . 

Seperti halnya UMKM Di Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan 

Kedamaian Kecamatan Kedamaian, UMKM tersebut adalah suatu bentuk usaha  

produksi yang dijalankan oleh masyarakat untuk menambah pendapatan yang di 

tingkatkan dengan memproduksi barang-barang yang bermanfaat melalui 

                                                             
8
Ibid, hal 249  
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pemanfaatan sumber daya secara maksimun, baik manusia maupun benda dan 

melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi, seperti 

pihak-pihak yang terkait dalam berjalannya usaha produksi. Terbukanya peluang 

baru dan membentuk lapangan pekerjaan yang baru sehingga membentuk 

kesejahteraan bagi lingkungan sekitar. Sehingga produsen UMKM mendapatkan 

laba yang di inginkan dengan memproduksi  barang yang  bermanfaat dan sesuai 

dengan zamannya. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa proses produksi yang 

dilakukan oleh UMKM tahu yang ada Jalan Damai Kelurahan Kedamaian 

Kecamatan Kedamaian telah memenuhi kriteria yang telah diterapkan oleh ajaran 

Islam, yakni dari bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang baik dan halal, 

selain itu proses produksinya pun tidak menyalahi aturan. Oleh karena itu 

produksi tahu yang ada di Jalan Damai Kelurahan Kedamaian Kecamatan 

Kedamaian merupakan salah satu bukti pemanfaatan sumber daya alam yang 

terus dijadikan bahan produksi yang bermanfaat bagi pemilik, pekerja maupun 

masyarakat sekitar. Dan  memenuhi tujuan dari produksi itu sendiri menurut 

Islam yakni diantaranya menyediakan dan menciptakan sesuatu yang bernilai dan 

berguna bagi masyarakat baik berupa barang maupun jasa.Dan Barang yang di 

maksud adalah tahu.  

Berdasarkan maslahahnya, Industri yang ada di Jalan Damai Kelurahan 

Kedamaian Kecamatan Kedamaian mempunyai manfaat bagi kehidupan orang 

banyak untuk memenuhi kebutuhan akan ibadah, makan, minum, pakaian, 
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bertempat tinggal dan semacamnya yang merupakan bentuk dari pemeliharaan 

jiwa masyarakat. Kemudian terpenuhnya kebutuhan akan pendidikan. Seperti 

beberapa kebutuhan dalam islam Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat. 

Kebutuhan Dharuriyat, kebutuhan masyarakat ini adalah kebutuhan paling 

dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Bagi responden kelima 

pokok tersebut sudah dapat terpenuhi, artinya mereka sudah mendapatkan 

kemashlahatannya. 

Kebutuhan Hajiyat, adalah hanya unsur kesenangan dan kehidupan terasa 

nyaman, menurut para responden setekah mendapatkan pendapatan yang ccukup 

sehingga dapat membeli barang-barang yang diinginkan dengan tetap tidak terlalu 

konsumtif. 

Kebutuhan Tahsiniyat, berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan yang 

berfungsi sebagai penghias yang didalamnya terdapat kenikmatan hidup yang 

berada pada kemewahan dan tingkatannya diatas kebutuhan Dharuriyat dan 

Hajiyat. 

Dari ketiga kebutuhan tersebut para responden telah memenuhi kebutuhan 

Dharuriyat dan Hajiyat, sedangkan kebutuhan Tahsiniyat belum mampu 

terpenuhi. Dan Al-Qur’an secara sempurna mendefinisikan tentang kesejahteraan, 

yaitu kesejahteraan individu-individu yang mempunyai tauhid yang kuat 

kemudian tercukupi kebutuhan dasarnya dan tidak berlebih-lebihan, sehingga 

suasana menjadi aman, nyaman, dan tentram. 
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Adapun keadaan Masyarakat yang terkait dalam Usaha Tahu di Jalan 

Damai Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamain dalam standarisasi 

BKKBNMasyarakat tersebut masuk dalam golongan tingkatan- tingkatan 

kesejahteraan sebagai berikut. 

Keluarga Sejahtera I yang dimana dalam hal ini Keluarga dapat 

melaksanakan ibadah menurut agama yang di anutnya masing-masing, makan dua 

kali sehari atau lebih, pakaian yang berbeda untuk bagai keperluan, lantai rumah 

bukan dari tanah, jika anak sakit di bawa ke sarana atau petugas kesehatan
9
. Dan 

dalam hal itu para pemilik usaha tahu dan para pemasok bahan baku dalam usaha 

tahu sudah dapat memenuhi hal di atas dalam hidupnya karena  itu mereka 

termasuk golongan Keluarga Sejahtera I. 

Keluarga Sejahtera II yang dimana dalam hal ini Keluarga dapat 

melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang di anut masing-masing,  

minimal seminggu sekali mereka menyediakan ikan,daging,telur sebagai lauk 

pauk, angota keluarga sehat sehingga dapat menjalankan fungsinya masing- 

masing,  bisa baca tulis, keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai 

penghasilan sendiri,  seluruh anak umur 7-15 bersekolah sampai saat ini.
10

 Dan 

dalam hal ini Masyarakat yang terkait dalam usaha tahu yang termasuk dalam 

golongan Keluarga Sejahtera II ialah pegawai usaha tahu dan para resellertahu  

(pedagang eceran tahu) 

                                                             
9
Badan Kependudukan dan  Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN) 2017 

10
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) 2017 
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Kesejahteraan merupakan hal yang sangat ingin di miliki dan di rasakan 

setiap manusia dalam menjalankan hidupnya, Al Ghazali memandang keinginan 

manusia untuk mensejahterakan hidupya mengumpulkan kekayaan, dan juga 

untuk persiapan di masa depan. ia memperingatkan bahwa jika semangat “selalu 

ingin lebih” ini menjurus kepada keserakahan dan pengejaran nabsu pribadi, maka 

hal ini pantas dikutuk dalam pengertian inilah ia memandang kekayaan sebagai 

“ujian terbesar”
11

 

UMKM Jalan Damai RT 03 LK II ini sangat membantu kehidupan 

perekonomian masyarakat tidak hanya ekonomi keluarga pemilik usaha  namun 

meingkatkan ekonomi keluarga masyarakat lain yang terkait dalam usaha 

tersebut. Meningkatkan kesejahteraan bukan hanya kebutuhan dalam kehidupan 

namun islampun menganjurkan agar tetap meningkatkan kesejahteran dalam 

keluarga dan masyarakat. Dan hal tersbutlah yang di lakukan oleh masyarkat 

Jalan Damai RT 03 LK II pemilik usaha tahu membuka usaha untuk 

meningkatkan kesejhateraan keluarga dan memberi peluang untuk masyarakat 

lain untuk mendapatkan pekerjaan sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarganya.  

Usaha Industri Tahu di Jalan Damai Kecamatan Kedamaian Kelurahan 

Kedamaian adalah salah satu usaha tahu yang belum mendapatkan binaan dari 

                                                             
11

Ir. Karim A. Adimarwan, ”Ekonomi mikro islam”. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 

h.62 
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pemerintah daerah khususnya DISPERINDAG
12

 dan belum mempunyai izin 

usaha ataupun sertifikat  label halal, tetapi melalui hasil observasi dan wawancara 

mendalam proses dan bahan baku yang digunakan adalah terdiri dari bahan-bahan 

yang halal. Dengan segala keterbatasan informasi dan pengetahuan walaupun 

demikian usaha ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan 

ekonomi masyarakat sekitar. Dengan begitu tujuan produksi dalam Islam telah 

tercapai dengan adanya usaha ini. Karena usaha ini tidak hanya mencari atau 

meberikan keuntungan semata bagi pemlik usaha tahu rumahan.  

Usaha ini memberikan kontribusi yang lebih terhadap masyarakat sekitar 

memberikan kemashalatan bagi masyarakat sekitar membuka lapangan pekerjaan 

baru, peluang dan aktifitas baru bagi masyarakat. Sehingga dapat mengurangi 

pengangguran yang ada Di Jalan Damai RT 03 LK II dan memberikan 

penghasilan bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehingga 

masyarakat mempunyai pekerjaan yang jelas dan jauh dari melakukan pekerjaan 

yang negatif karna dorongan kebutuhan hidup. 

   

                                                             
12

Wawancara, Bapak Arif Selaku Pemilik UMKM Tahu Di Jalan Damai Kelurahan 

Kedamaian Kecamatan Kedamaian (Pada 22 Maret 2018) 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis setelah melakukan penelitian dan pembahasan 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. UMKM di Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahn Kedamaian Kecamatan 

Kedamaian memiliki potensi untuk berkembang. Dari hasil wawancara dan 

observasi langsung kepada pelaku UMKM dengan melihatperbandingan nilai 

produksi dan penjualan usaha. Meskipun selalu menjual sesuai dengan 

produksi yang di hasilkan penjualan sangat memerlukanpeningkatan. UMKM 

di Jalan Damai RT 03 LK II memiliki kendaladalam inovasi dan pengetahuan 

persaingan produk sejenis.Selain itu, pengetahuan, pengalaman, dan persepsi 

perlu untuk di kembangkan. 

2. UMKM tahu Di Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan Keedamaian 

Kecamatan Kedamaian tersebut memiliki Kontribusi yang sangat penting 

bagi kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan masyarakat sekitar 

sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, maupun 

kebutuhan lainnya seperti tempat tinggal, kesehatan keluarga dan kebutuhan 

akan pendidikan anak-anak mereka.terlihat dari hasil penelitian diketahui dari 

22 orang informan yaitu mengalami peningkatan kesejahteraan. 
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3. Tinjauan Potensi dan Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam 

dapat dilihat dari sisi produksi yakni diantaranya menyediakan serta 

menciptakan sesuatu yang bernilai dan berguna bagi masyarakat baik berupa 

barang maupun jasa. Barang yang dimaksud adalah hasil dari produksinya 

yaitu tahu, sedangkan jasa adalah kegiatan produksi yang telah memberikan 

peluang positif bagi masyarakat sekitar dalam hal pekerjaan. Usaha tahu ini 

telah memenuhi proses produksi dan pemenuhan pendapatan sesuai yang 

ditetapkan dalam Islam sehingga terlihat dari potensinya dapat untuk di 

kembangkan menjadi usaha yang lebih besar yang akan lebih mampu 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Jalan Damai Kelurahan 

Kedamaian Kecamatan Kedamaian, tetapi hanya sampai pada pemenuhan 

kebutuhan Dharuriyat (primer) dan Hajiyat (sekunder) saja, sedangkan 

kebutuhan Tahsiniyat (tersier) belum terpenuhi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis mengajukan saran 

sebagai berikut : 

1. Melihat potensi yang dimiliki oleh UMKM di Jalan Damai RT 03 LK II 

disarankan kepada Pemerintah, agar dapat memberikan perhatian yang lebih 

dan melakukan pembinaan serta dampingan kepada para pelaku UMKM 

sehingga mereka mendapat pengetahuan lebih dalam menyadari potensi dasar 

usaha mereka dan dapat mengembangkannya.  
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2. Untuk para pengrajin usaha tahu diharapkan dapat memproduksi tahu dalam 

bentuk lainnya yang lebih inovatif, dengan kreasi-kreasi yang dimiliki oleh 

pengrajin dan pekerja tahu. 

3. Dan untuk pihak-pihak yang terkait dalam UMKM tahu di Jalan Damai 

Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian, Khususnya pemilik agar dapat 

menjaga keasrian lingkungan mengurangi sampah dan polusi,misalnya 

seperti tidak membuang sampah limbah disembarang tempat. 
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Lampiran 1 
 

Pedoman teks Wawancara 

Nama  Peneliti  : Elzamaulida Merdekawati 

Fakultas    : FEBI ( Fakultas ekonomi dan bisnis islam) 

Karakteristik Informan  : Pemilik Umkm Tahu Di jalan Damai  

 

Nama    : 

Umur   : 

Pendidikan terahir : 

Jumlah Tanggungan : 

 Status tempat tinggal : 

Pertanyaan  

Gambaran Umum  : 

1. Sudah berapalamakah Bapak/ibu menjalankan usaha produksi tahu? 

2. Apakah Bapak/ibu Menjalankan Usaha produksi  tahu sebagai usaha yang 

turun temurun? 

3. Bagaimana Proses Pembuatan dan berapa lama waktu mengolah tahu 

sehingga menjadi makanan yang berkualitas dan siap untuk di pasarkan? 

4. Apa sajakah alat yang di butuhkan untuk membuat tahu sehingga menjadi 

makanan yang berkualitas? 

5. Jenis tahu seperti apa yang Bapak/ibu produksi? 

  



Lampiran 2 
 

Potensi UMKM tahu  

1. Berapa banyak hasil produksi tahu bapak/ibu dalam satu hari? 

2. Darimanakah bapak/ibu mendapatkan bahan pokok sebagai bahan dasar 

pembuatan tahu? 

3. Berapakah biaya yang dibutuhkan dalam sekali memproduksi tahu? 

4. Berapakah karyawan yang bapak/ibu miliki? 

5. Bagaimanakah sistem pembayaran upah gaji karyawan Bapak/ibu? 

6. Berapa keuntungan dan laba bersih yang di peroleh bapak/ ibu dalam usaha 

Tahu ini? 

7. Apakah selama berjalannya usaha tahu ini pernah  mendapat binaan atau 

arahan dari disperindag? 

Tingkat Kesejahteraan  

1. Apakah kemajuan yang bapak/ibu rasakan setelalah menjadi Pengusaha 

produksi tahu? 

2. Apakah dengan menjadi usaha tahu kehidupan bapak/ibu meningkat dan  

kebutuhan keluarga terpenuhi? 



Lampiran 2 
 

Pedoman Wawancara 

Nama Peneliti   : Elzamaulida Merdekawati 

Fakultas   : FEBI 

Karakteristik Informan : Distributor kacang kedelai dan kayu 

Nama    : 

Umur   : 

Pendidikan terahir : 

Jumlah Tanggungan : 

 Status tempat tinggal : 

 

Gambaran Umum 

1. Sudah berapalamakah Bapak/ibu bekerjasama sebagai pemasok bahan baku 

dalam usaha produksi tahu? 

2. Kayu/kacang kedelai yang seperti apa yang dibutuhkan oleh para usaha tahu? 

3. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam membeli bahan baku 

dari bapak/ibu? 

Tingkat Kesejahteraan 

1. Berapakah keuntungan yang bapak dapatkan dalam satu hari? 

2. Apakah dengan menjadi distributor kacang kedelai/kayu dalam usaha tahu 

kebutuhan pokok keluarga terpenuhi? 

3. Apakah kehidupan ekonomi bapak meningkat setelah menjadi distributor tahu  

dalam usaha tahu di jalan damai? 

4. Apakah Bapak/Ibu selama menjadi pemasok bahan baku kepada usaha tahu 

dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dalam hal pendidikan? 

5. Apakah Setelah menjadi pemasok bahan baku kepada usaha tahu Bapak/ibu 

dapat memenuhi kebutuhan keluarga dalam hal kesehatan? 

 



Lampiran 3 
 

Pedoman Wawancara 

Nama Peneliti   : Elzamaulida Merdekawati  

Fakultas   : FEBI 

Karakter Informan  : Pegawai yang bekerja dalam usaha produksi kayu 

Nama    : 

Umur   : 

Pendidikan terahir : 

Jumlah Tanggungan : 

Status tempat tinggal : 

Gambaran Umum  

1. Sudah berapalamakah anda kerja dalam usaha produksi tahu? 

2. Berapakah usia anda?  

3. Apa tingkat pendidikan terahir anda?  

4. Apakah dengan adanya usaha tahu di jalan damai ini dapat memberikan 

peluang bagi masyarakat sekitar? 

 

 Tingkat Kesejahteraan  

1. Bekerja sebagai apakah anda dalam usaha produksi tahu? 

2. Berapakah upah yang anda terima sebagai pegawai usaha produksi tahu? 

3. Seperti apakah sistem pembayaran upah yang di berikan oleh pengusaha 

tahu? 

4. Apakah selama menjadi pegawai usaha tahu dapat membantu anda dalam 

memenuhi kebutuhan pokok keluarga? 

5. Apakah selama menjadi pegawai usaha tahu kehidupan ekonomi anda 

meningkat? 

6. Apakah selama menjadi pegawai usaha tahu dapat membantu anda dalam 

memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan ? 



Lampiran 4 
 

Pedoman Wawancara 

Nama Peneliti   : Elzamaulida Merdekawati 

Fakultas   : FEBI 

Karakteristik Informan : Penjual tahu eceran  

Nama    : 

Umur   : 

Pendidikan terahir : 

Jumlah Tanggungan : 

 Status tempat tinggal : 

Gambaran Umum : 

1. Sudah berapa lama ibu/bapak bekerja sebagai penjual tahu eceran? 

2. Apakah bapak/ibu mendapatkan tahu dari usaha produksi tahu yang ada di 

jalan damai?  

3. Berapakah tahu yang bapak/ibu beli setiap hari? 

4. Berapakah harga yang harus bapak/ibu bayarkan dalam satu tahu? 

5. Jenis tahu seperti apasajakah yang ibu beli dari pengusaha produksi tahu? 

Tingkat Kesejahteraan 

1. Berapa banyakkah tahu yang terjual setiap harinya? 

2. Berapakah harga tahu yang Bapak/ibu jual? 

3. Apakah tahu dapat dijual kembali di hari berikutnya apabila dalam satu hari 

penjualan tidak terjual seluruhnya?  

4. Apakah selama menjadi pengecer tahu dapat membantu Bapak/ibu dalam 

memenuhi kebutuhan pokok keluarga? 

5. Apakah selama menjadi pengecer tahu kehidupan ekonomi Bapak/ibu 

meningkat? 

6. Apakah selama menjadi Penjual tahu eceran dapat memantu Bapak/ibu dalam 

memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga? 



Lampiran 5 

 

Data lengkap para Informan 

 

NO 

 

Nama Informan 

(Pemilik usaha 

tahu) 

 

Umur 

 

Pendidikan 

terahir 

 

Jumlah 

tanggungan 

 

Status 

rumah 

1 Arif 40 th SMA 4 Orang 

 ( 1 istri 3 anak)  

Milik 

sendiri 

2 Heru 36 th SMA 3 Orang  

( 1 istri 2 anak) 

Milik 

sendiri 

3 Suyono 33 th Sarjana 3 Orang 

 (1istri,1anak,ibu) 

Milik 

sendiri 

4 Sugito 42 th SMA 4 Orang 

(1 istri, 2 anak, 1 

orangtua) 

Milik 

sendiri 

5 Marsudi 43 th SMA 3 Orang 

(1 istri,2 anak) 

Milik 

sendiri 

6 Nursiullah 35 th SMA 3 Orang 

( 1 suami,1anak, 

1 ibu) 

Milik 

sendiri 

 

 

NO 

 

Nama Informan 

(Pegawai umkm) 

 

Umur 

 

Pendidikan 

Terahir 

 

Jumlah 

tanggungan 

 

Status rumah 

1 Adi Rizal 36 th SMA 3 Orang 

( 1 istri,2anak) 

Milik sendiri 

2 Achmad mansyur 36 th SMP 3 Orang 

( 1 istri,2 anak) 

Mengontrak 

3 Sabar 34th Tdk lulus 

SD 

2 Orang 

(1 istri, 1 anak) 

Mengontrak 

4 Sri erlistina 38th SMA 3 Orang 

(1 suami, 2 anak) 

Mengontrak 

5 Sulita 23th SMA 2 Orang 

( kedua orang 

tua) 

Milik Orang 

tua 

6 Indra suhendar 28th SMA 3 orang 

( kedua orang 

tua,1 adik) 

Milik Orang tua 

7 Desi Ratnasari 25th SMP 2 Orang 

(kedua orang tua) 

Milik Orang 

Tua 

8 Puji Lestari 23th SMP 2 Orang 

(ibu, 1 Adik) 

Milik Orang tua 

9 Bayu Desatria 24th SMA 2 Orang 

(Kedua orang 

tua) 

Milik sendiri 

10 Saiful Bahri 30th SMA 3 Orang 

(1 istri, 2 anak) 

Mengontrak 

11 M. Ali efi 29th SMA 2 Orang 

(1 Istri, 1 anak) 

Mengontrak 

12 Fajar Firdaus 20th SMA 2 Orang 

(kedua Orang 

tua) 

Milik Orang tua 



 

 

NO 

 

Nama Informan 

(Distributor Bahan 

baku kedelai dan 

kayu) 

 

Umur 

 

Pendidikan 

terahir 

 

Jumlah 

Tanggungan 

 

Staus Rumah 

1 Aji Siti 49 th SMA 3 Orang 

(1 Suami, 2 anak) 

Milik Sendri 

2 S.Mulyono 45 th SMA 3 Orang 

( 1 istri, 2 anak) 

Milik sendiri 

 

 

NO 

 

Nama Informan 

(Penjual Tahu 

Eceran) 

 

Umur 

 

Pendidikan 

terahir 

 

Jumlah 

Tanggungan 

 

Status 

Rumah 

1 Mujiah 30th SD 2 Orang 

(1 Suami,1 

Anak) 

Mengontrak 

2 Jimantoro 35th SD 3 Orang 

( 1 istri, 2 Anak) 

Mengontrak 

 



Lampiran 6 

 

 

 
Foto Bersama Bapak Suyono selaku ketua RT 

03 LK II 

 

 
Foto di depan kediaman distributor kayu di 

RT 03 LK II 

 

 
Wawancara Pegawai pembuat UMKM tahu 

 

 
Wawancara pegawai pembungkus tahu 

UMKM tahu 

 

 
Aktifitas para pembungkus tahu 

 

 
Para Pembungkus tahu  

 

 
Pengecer tahu  

 

 
Pedagang tahu eceran  



 

 

 
Proses pencucian dan perendaman kacang 

kedelai  

 

 
Proses perendaman pemisahan cairan tahu 

dan ampas tahu (Pengendapan) 

 

 
Proses Penggilingan Kacang Kedelai 

 

 
Proses Perebusan Kacang Kedelai  

 

 
Pencetakan tahu  

 

  
Penyaringan tahu 

 

 
Pembungkusan tahu 

 

 
Tahu yang sudah siap di kemas 
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