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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Rival Hasibuan 

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi 

Syariah 

Judul : Analisis Peran UMKM Sebagai 

Pondasi Kemashlahatan Perekonomian 

Masyarakat Indonesia Di Masa 

Pandemi Covid-19. 

Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak., CA 

Pembimbing II : Rina Desiana, M.E 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah 

satu penompang dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia. 

Salah satu faktor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini 

menurun yaitu akibat dari pandemi Covid-19. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peran Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) sebagai pondasi kemashlahatan perekonomian 

masyarakat Indonesia di masa pandemi Covid-19 dan hambatan-

hambatan dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yang bersifat literatur review atau penelitian 

kepustakaan (library research) dengan menggunakan data pustaka 

yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang 

berkaitan dengan penelitian seperti melalui abstrak hasil penelitian, 

indeks, review, jurnal, dan buku referensi. Penelitian ini merujuk 

pada hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) yang berjudul “Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi 

Covid-19”. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu 

menjadi peran sebagai pondasi kemashlahatan perekonomian 

masyarakat Indonesia di masa pandemi Covid-19 dan hambatan-

hambatan dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). 

 

Kata Kunci : UMKM, Covid-19, Kemaslahatan 

NIM : 160602195 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang versi IMF 

(Internasional Monetary Fund), akan tetapi menurut versi negeri 

paman sam yaitu Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa 

Indonesia telah dikeluarkan dari daftar negara berkembang dan 

dinyatakan sebagai negara maju (Halim, 2020). Salah satu faktor 

Indonesia dikatakan sebagai negara maju ditandai dengan semakin 

banyak masyarakat yang berpendidikan tinggi serta dunia usaha 

semakin pesat dan terus berkembang. Salah satunya adalah dengan 

berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 

yang terus beroperasi sampai dengan saat ini.  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan 

usaha atau perdagangan produktif yang dikelola orang perorangan 

ataupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan oleh perundangan-undangan baik dari lingkup kecil 

ataupun mikro dan dapat membantu membangkitkan 

perekonomian, baik dari segi daerah maupun nasional (Larasati, 

2020). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), dari Tahun 2010-2019 

sudah mencapai 65 juta lebih Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang berada di Indonesia (UMKM, Data UMKM, 2020). 
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Berikut gambaran jumlah UMKM di Indonesia dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia 

Tahun 
Jumlah UMKM 

(dalam juta) 

2010 54.114.821 

2011 55.206.444 

2012 56.534.592 

2013 57.895.721 

2014 57.895.721 

2015 59.262.772 

2016 61.651.177 

2017 62.922.617 

2018 64.194.057 

2019 65.465.497 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2020) 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah data dari Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah terinput pada 

sistem di Kementerian Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan  

Menengah (KUMKM), bahwa Usaha, Mikro, Kecil, dan  

Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, dengan demikian tingkat kesadaran dan pola pikir 

masyarakat sudah menandakan akan sebuah negara menjadi seperti 

negara maju serta kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) menjadi pondasi dalam perekonomian masyarakat 

Indonesia.  

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam 

perekonomian Indonesia selama ini memiliki kontribusi dan 
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peranan yang cukup besar, diantaranya yaitu: penyerapan tenaga 

kerja, perluasan kesempatan kerja, pembentukan produk domestik 

bruto (PDB), dan penyediaan jaring pengaman terutama bagi 

masyarakat yang berpendapatan rendah untuk menjalankan 

kegiatan ekonomi produktif (PPN/Bappenas, 2019). Kegiatan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terus terjadi 

peningkatan di Indonesia, akan tetapi ada sebuah masa akan 

mengalami penurunan atau penutupan dari kegiatan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut, salah satu faktor 

penyebabnya dan juga keadaan sedang dialami saat ini baik di 

Indonesia maupun sudah menyebar keseluruh dunia adalah 

pandemi atau wabah Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut 

Covid-19. 

Coronavirus adalah Virus Corona atau severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang 

menyerang pada sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini 

disebut Covid-19. Virus Corona ini bisa menyebabkan gangguan 

ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, dan 

hingga kematian (Pane, 2020). Berdasarkan data dari Gugus Tugas 

Percepatan Penangan Covid-19 Indonesia, bahwa virus corona telah 

menyerang masyarakat Indonesia sampai tanggal 23 Mei 2021, positif 

terpapar corona sampai saat ini berjumlah 1.758.898 orang, yang 

sembuh bejumlah 1.621.572, dan yang meninggal berjumlah 48.887 

orang (Indonesia, 2020). Berikut data jumlah masyarakat yang terpapar 

virus corona di Indonesia maupun global.  
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Tabel 1.2 Jumlah masyarakat yang terpapar virus Corona 

Sumber: WHO dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-   

19 Indonesia (data diolah). 

 

Peningkatan ini terus terjadi tiap harinya, maka dari itu 

pemerintah selalu mengampanyekan kepada seluruh masyarakat 

Indonesia selalu untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 

menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun 

agar cepat untuk proses dalam pemutusan mata rantai virus Corona di 

Indonesia. Virus Corona tersebut banyak berdampak negatif di 

seluruh aspek, baik dari aspek penghilangan nyawa masyarakat dan 

juga semua aspek dalam kegiatan perekonomian baik segi nasional 

maupun internasional, ini mengakibatkan lumpuh dan tumbang 

yang sangat berpengaruh pada pengurangan pendapatan, 

pemutusan hubungan kerja (PHK), dan yang paling parah yaitu 

penutupan pada usaha-usaha yang mikro, kecil, maupun yang 

menengah.  

Berdasarkan hasil survei kajian cepat yang dilakukan oleh 

LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) tentang Kinerja 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada 

masa pandemi Covid-19 secara daring pada tanggal 1-20 Mei 2020 

yang melibatkan 679 responden valid yang mata pencarian utama 

sebagai pelaku usaha. Hasil Survei menyatakan (LIPI, 2020) bahwa 

No Uraian Positif Sembuh Meninggal 

1 Indonesia 1.758.898 1.621.572 48.887 

2 Global 
166.751.007  

(Terkonfirmasi) 
- 3.455.102 
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selama pandemi Covid-19, 94,69% usaha mengalami penurunan 

penjualan. Berdasarkan skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 

75% dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 

40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah.  

Dari uraian di atas para pelaku usaha berpersepsi bahwa, 

jika pandemi tidak berakhir maka akan terjadi pengurangan tenaga 

kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan gaji 

pegawai, dan bahkan yang paling parah yaitu penutupan usaha 

yang berefek kepada perekonomian Indonesia, dan juga selaras 

dengan penelitian dari Silpa Hanoatubun (2020), mengatakan 

bahwa dampak yang terjadi akibat dari pandemi Covid-19 terhadap 

perekonomian Indonesia yaitu kesusahan dalam mencari lapangan 

pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan 

juga banyak kesusahan yang lainnya. Akan tetapi dari sisi 

pemerintah terus berupaya dengan berbagai kebijakan yang salah 

satunya yaitu dengan program kebijakan Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN). Program ini difokuskan untuk membantu pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap bertahan 

dan terus hidup, baik dengan menyuntikkan dana segar dan 

keringanan dalam pembayaran kredit atau pembiayaan bagi pelaku 

usaha yang terdampak Covid-19. 

Adapun kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk saat ini 

dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama,  pemerintah telah 

mengalokasikan anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi 
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Nasional (PEN) dan stimulus yang dikeluarkan. Total keseluruhan 

anggaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam 

program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 

mencapai Rp123,46 Triliun dan untuk tahun 2021 pemerintah telah 

menganggarkan sebesar Rp48,80 Triliun. Sampai dengan tanggal 3 

November 2020 anggaran tersebut telah teralisasi sebesar 76% atau 

Rp93,48 Triliun dan bantuan sosial presiden (banpres) produktif 

usaha mikro (BPUM) atau Bantuan Lansung Tunai (BLT) Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah disalurkan kepada 9,2 

juta pelaku usaha mikro dari target 12 juta Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM), realisasi penyaluran tersebut sebesar Rp22,1 

triliun dari Rp28,8 triliun (76,77%) (Hatta, 2020). 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini memiliki 

peran penting dalam perekonomian Indonesia untuk menjadi 

pondasi atau penompang kemashlahatan perekonomian masyarakat, 

yang saat ini sedang digoyang baik dari segi permintaan dan 

penawaran. Dengan adanya peran dari Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM), Islam mengharapkan dapat dan 

memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyyat) untuk 

menjaga lima mashlahah pokok (Maqashid Syariah) yaitu menjaga 

agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), 

keturunan (hifdz al-nas/irdl), dan harta (hifdz al-mal), juga menjaga 

kebutuhan sekunder (hajiyyat) serta tersier (tahsiniyyat), karena 

dari setiap individu maupun suatu kelompok, berhak untuk dapat 

mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan tugas utamanya 
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yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Dengan demikian, bagi 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sedang 

diterpa pandemi Covid-19, wajib memberikan peran yang strategis 

dan baik agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat 

terus eksis dan sehingga dapat bertahan serta dapat menjadi 

landasan penompang kemashlahatan serta kesejahteraan bagi 

perekenomian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penulis 

tertarik untuk meneliti dengan menarik judul “Analisis Peran 

Umkm sebagai Pondasi Kemashlahatan Perekonomian 

Masyarakat Indonesia di masa Pandemi Covid-19”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, maka 

peneliti dapat merumuskan permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) sebagai pondasi kemashlahatan perekonomian 

masyarakat Indonesia di masa pandemi Covid-19? 

2. Apa hambatan dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) sebagai pondasi kemashlahatan 
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perekonomian masyarakat Indonesia di masa pandemi 

Covid-19. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam perkembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Akademik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

ilmu pengetahuan, khusunya kepada para peneliti dan dapat 

dijadikan referensi  untuk bahan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Pemerintah 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dukungan 

dan masukkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) agar usaha yang dilakukan terus tetap 

eksis dan bertahan dengan semestinya seperti sebelum 

hadirnya pandemi Covid-19. 

3. Bagi Pelaku Usaha 

Dengan adanya penelitian ini bahwa Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat 

penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia dan dapat 

terus eksis dan bertahan disaat wabah pandemi Covid-19 

hadir yang telah mengoyangkan perekonomian. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan, penulis membagi skripsi ini 

menjadi beberapa bab dan beberapa babnya terdiri dari sub bab 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I:    PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II:   LANDASAN TEORI  

Pada bab ini merupakan studi teoritis yang terdiri dari 

bab-bab dan sub-sub bab yang merupakan gambaran 

umum tentang peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) sebagai pondasi kemashlahatan perekonomian 

masyarakat Indonesia dimasa Pandemi Covid-19. Bab ini 

terdiri dari definisi dari Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM), defisini virus Coronavirus 

Diseass-19 (Covid-19), konsep mashlahah, temuan 

penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang jenis 

penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis 

data.  

BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari hasil analisis tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) di masa kriris, kondisi 
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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebelum 

pandemi Covid-19, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) saat pandemi Covid-19, Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) setelah pandemi Covid-19 

(New Normal), Hambatan-hambatan dalam Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Peran Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Pondasi 

Kemashlahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia 

dimasa Pandemi Covid-19. 

BAB V:   PENUTUP  

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

2.1.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2008, Definisi 

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut 

(Wilantara & Rully Indrawan, 2016): 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam 

undang-undang. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan 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 undang-undang. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorang atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 

atau Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 
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penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-

undang. 

2.1.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008, kriteria Usaha 

Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dikelompokkan 

berdasarkan aset dan omset yang dimiliki oleh masing-masing 

badan usaha baik usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan 

pengelompokkan berdasarkan dari jumlah tenaga kerja atau 

karyawan yang terlibat dalam badan usaha tersebut tidak 

dirumuskan dalam undang-undang tersebut.   

Adapun kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) berdasarkan aset dan omset sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro, memiliki kriteria sebagai berikut:  

a. Memiliki kekayaan paling banyak Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) tetapi tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha, 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2. Usaha Kecil, memiliki kriteria sebagai berikut:  

a. Memilliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 
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dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah, memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Memilliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar 

rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Sedangkan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) 

merumuskan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

berdasarkan jumlah tenaga kerja atau karyawan sebagai berikut 

(Tanjung, 2017): 

1. Usaha Mikro, memiliki jumlah tenaga kerja atau 

karyawan kurang dari 4 orang. 

2. Usaha Kecil, memiliki jumlah tenaga kerja atau 

karyawan 5 orang sampai dengan 9 orang. 

3. Usaha Menengah. memiliki jumlah tenaga kerja atau 

karyawan 20 orang sampai dengan 99 orang.  
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2.1.3 Karakteristik dan Ciri Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) 
 

Karakteristik utama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu, Aspek 

Formalitas, Organisasi dan Manajemen, Sifat dan Kesempatan 

Kerja, Pola/Sifat dari Proses Produksi, Orientasi Pasar, Profil 

Ekonomi dan Sosial dari Pemilik Usaha, Sumber Bahan Baku, 

Hubungan Ekonomi, dan Pengusaha Wanita (Tulus, 2009).  

Dari aspek tersebut, berikut tabel di bawah ini untuk 

menjelaskan rincian dari karakteristik utama Usaha Mikro, kecil 

dan Menengah (UMKM). 

Tabel 2.1 Karakteristik utama Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). 

No Aspek Usaha Mikro Usaha Kecil 
Usaha 

Menengah 

1 Formalitas 

a. Beroperasi 

di struktur 

informal. 

b. Usaha tidak 

terdaftar. 

c. Pajak 

jarang/tidak 

dibayarkan. 

a. Beberapa 

beroperasi 

di sektor 

formal. 

b. Beberapa 

tidak 

terdaftar. 

c. Hanya 

sedikit 

yang 

membayar 

pajak. 

a. Semua 

disektor 

formal. 

b. Terdaftar 

dan 

membayar 

pajak. 

2 

Organisasi 

dan 

Manajeme

n 

a. Dijalankan 

oleh 

pemilik. 

b. Tidak 

a. Dijalankan 

oleh 

pemilik. 

b. Tidak ada 

a. Banyak 

yang 

mempeke

rjakan 
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menerapkan 

pembagian 

tenaga kerja 

internal 

(ILD). 

c. Manajemen 

dan struktur 

organisasi 

formal 

(MOF). 

d. Sistem 

pembukuan 

formal 

(ACS). 

ILD, 

MOF, 

ACS. 

manajer 

profesion

al dan 

menerap

kan ILD, 

MOF, 

ACS. 

3 

Sifat dan 

Kesempat

an Kerja 

a. Kebanyaka

n 

menggunak

an anggota-

anggota 

keluarga 

yang tidak 

dibayar. 

a. Beberapa 

memakai 

tenaga 

kerja (TK) 

yang 

digaji. 

a. Semua 

memakai 

tenaga 

kerja 

(TK) 

yang 

digaji. 

b. Semua 

memiliki 

sistem 

perekruta

n formal. 

4 

Pola / 

Sifat dari 

Proses 

Produksi 

a. Derajat 

mekanisme 

sangat 

rendah/umu

mnya 

manual. 

b. Tingkat 

tenknologi 

sangat 

rendah. 

a. Beberapa 

memakai 

mesin -

mesin 

baru. 

a. Banyak 

yang 

mempun

yai 

derajat 

mekanis

me yang 

tinggi 

(memilik

i akses 

terhadap 
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teknologi 

tinggi). 

5 
Orientasi 

Pasar 

a. Umunya 

menjual ke 

pasar lokal 

untuk 

kelompok 

berpendapat

an rendah. 

a. Bayak 

yang 

menjual 

kepasar 

domestik 

dan 

ekspor. 

b. Melayani 

kelas 

menengah 

ke bawah. 

a. Semua 

menjual 

ke pasar 

domestik 

dan 

banyak 

yang 

ekspor.  

b. Melayani 

kelas 

menenga

h ke atas. 

6 

Profil 

Ekonomi 

dan Sosial 

dari 

Pemilik 

Usaha 

a. Pendidikan 

rendah dan 

dari rumah 

tangga (RT) 

miski. 

b. Motivasi 

Utama 

untuk 

bertahan 

hidup. 

a. Banyak 

yang 

berpendid

ikan baik 

dan 

berasal 

dari 

rumah 

tangga 

(RT) 

non-

miskin. 

b. Banyak 

yang 

bermotiv

asi 

bisnis/me

ncari 

profit. 

a. Sebagian 

besar 

berpendi

dikan 

baik dan 

dari 

rumah 

tangga 

(RT) 

makmur. 

b. Motivasi 

utama 

adalah 

mencari 

profit. 

7 

Sumber 

Bahan 

Baku dan 

Modal 

a. Kebanyaka

n 

menggunak

an bahan 

a. Beberapa 

memakai 

bahan 

baku 

a. Banyak 

yang 

memakai 

bahan 
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baku lokal 

dan uang 

sendiri. 

impor dan 

memiliki 

akses 

kredit 

formal. 

baku 

impor 

dan 

memiliki 

akses ke 

kredit 

formal. 

 

8 
Hubungan 

Ekonomi 

a. Kebanyaka

n tidak 

memiliki 

akses ke 

programpr

ogram 

pemerintah 

dan tidak 

memiliki 

hubungan-

hubungan 

bisnis 

dengan 

usaha 

besar. 

a. Banyak 

yang 

memiliki 

akses ke 

program-

program 

pemerinta

h dan 

memiliki 

hubungan 

bisnis 

dengan 

usaha 

besar 

(termasuk 

penanama

n modal 

asing atau 

PMA). 

a. Sebagian 

besar 

memiliki 

akses ke 

program-

program 

pemerint

ah dan 

banyak 

yang 

memiliki 

hubunga

n bisnis 

dengan 

usaha 

besar 

(termasu

k 

penanam

an modal 

asing 

atau 

PMA).  

9 
Pengusaha 

Wanita 

a. Rasio 

wanita 

terhadap 

pria yang 

berprofesi 

sebagai 

a. Rasio 

wanita 

terhadap 

pria yang 

berprofesi 

sebagai 

a. Rasio 

wanita 

terhadap 

pria 

berprofes

i sebagai 
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pengusaha 

sangat 

tinggi. 

pengusaha 

cukup 

tinggi 

pengusah

a sangat 

rendah. 

 

Adapun pendapat yang lain, dapat merumuskan beberapa 

ciri dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai 

berikut (Koernawati, 2009): 

1. Usaha Mikro dicirikan sebagai berikut:  

a. Jenis barang atau komoditas usahanya tidak selalu tetap, 

sewaktu-waktu dapat berganti. 

b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu 

dapat perpindah tempat. 

c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana 

sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga 

dengan keuangan usaha. 

d. Sumber daya manusia (pengusahanya) belum memiliki 

jiwa wirausaha yang memadai. 

e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. 

f. Umumnya, belum memiliki akses ke perbankan, tetapi 

sebagian dari mereka sudah memiliki akses ke lembaga 

keuangan non-bank. 

g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan 

legalitas lainnya, termasuk NPWP. 

2. Usaha Kecil dicirikan sebagai berikut: 

a. Jenis barang atau komoditas yang diusahakan umumnya 

tidak mudah berubah. 
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b. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap dan 

tidak berpindah-pindah. 

c. Pada umumnya. Sudah melakukan administasi keuangan 

(walau masih sederhana) keuangan perusahaan sudah 

mulai dipisahkan dari keuangan keluarga, dan sudah 

membuat neraca usaha. 

d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas 

lainnya, termasuk NPWP. 

e. Sumber daya manusia (pengusahanya) memiliki 

pengalaman dalam berwirausaha. 

f. Sebagian sudah memiliki akses ke perbankan dalam hal 

keperluan modal. 

g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha 

dengan baik, seperti business planning. 

3. Usaha Menengah sebagai berikut: 

a. Umumnya lebih memiliki manajemen dan organisasi 

yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern 

dengan pembagian tugas yang jelas, seperti bagian 

keuangan, pemasaran dan produksi. 

b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan 

menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga 

memudahkan pengauditan dan penilaian atau 

pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank. 
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c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi 

perburuhan, sudah, menyediakan Jamsostek, 

pemeliharaan kesehatan, dan lain sebagainya. 

d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain 

izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya 

pengelolaan lingkungan, dan lain-lainya. 

e. Sudah memiliki akses terhadap sumber-sumber 

pendanaan perbankan. 

f. Umumnya, telah memiliki sumber daya manusia yang 

terlatih dan terdidik. 

2.1.4 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) 

kelompok yaitu (Rahmana, 2009): 

a. Livelihood Activities, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk 

mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor 

informal. Contoh: pedagang kaki lima. 

b. Micro Enterprise, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum 

memiliki sifat kewirausahaan. 

c. Small Dynamic Enterprise, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) yang memiliki jiwa kewirausahaan 

dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 
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d. Fast Moving Enterprise, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi 

Usaha Besar (UB). 

2.1.5 Asas dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) 
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 2 dan 

Tujuan Pasal 2, adapun asas-asas dalam usaha Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) sebagai bagian dari perekonomian nasional yang 

diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan. Efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 

keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional 

untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

2. Demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) diselenggarakan sebagai 

kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk 

mewujudkan kemakmuran rakyat. 

3. Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan dunia 
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usaha secara bersama-sama dalam kegiatan untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

4. Efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari 

pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dengan mengedepankan efisiensi 

berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha 

yang adil, kondusif, dan berdaya saing. 

5. Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana 

mengupayakan berjalan proses pembangunan melalui 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang dilakukan secara kesinambungan sehingga 

terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. 

6. Berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan 

dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan 

perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 

7. Kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga 

dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

8. Keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berupaya 

menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam 

kesatuan ekonomi nasional. 
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9. Kesatuan Ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi 

nasional. 

Adapun tujuan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka 

membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang 

berkeadilan. 

2.1.6 Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

dalam Perekonomian  Indonesia 

Dikutip dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia 

(LPPI) yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, menyatakan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak dapat 

dipandang dengan sebelah mata, karena telah memberikan 

kontribusi positif dalam perekonomian Indonesia, beberapa 

kontribusi tersebut yaitu (LPPI & Indonesia, 2015): 

1. Tulang punggung perekonomian nasional karena 

merupakan populasi usaha dominan (99,9%); 

2. Menghasilkan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) sebesar 

59,08% (Rp 4.869,57 Triliun), dengan laju pertumbuhan 

sebesar 6,4% pertahun; 

3. Menyumbang volume ekspor mencapai 14,06% (Rp 166,63 

Triliun) dari total ekspor nasional; 
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4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional 52, 33% 

(Rp 830,9 Triliun); 

5. Secara geografis tersebar di seluruh tanah air, disemua 

sektor. Memberikan layanan kebutuhan pokok yang 

dibutuhkan masyarakat. Multiplier effect-nya tinggi. 

Merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan 

mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat; 

6. Wadah untuk penciptaan wirausaha baru; 

7. Ketergantungan pada komponen impor yang minimal. 

Memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal yang 

mudah ditemukan dan tersedia di sekitar sehingga 

menghemat devisa. 

 

2.2 Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 

2.2.1  Definisi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 

Menurut World Health Organization (WHO) merupakan 

penyakit yang menular yang disebabkan oleh coronavirus versi 

baru yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Sebagian besar 

gangguan virus ini dialami oleh individu yang terinfeksi virus 

Covid-19 ini akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga 

sedang dan tanpa perlu memerlukan perawatan khusus. Persentase 

penularan virus ini lebih cenderung kepada individu yang usia 

lanjut dan mereka mempunyai riwayat penyakit medis seperti 

kerdiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan kronis, kanker yang 

mana lebih cenderung dengan cepat mengembangkan infeksi virus 
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Covid-19 dan menjadi penyakit lebih serius bahkan bisa 

menyebabkan kematian.  

Virus ini sudah menular dengan cepat ke berbagai negara, 

termasuk salah satunya Indonesia. Cara penularan virus Covid-19 

ini memalui dengan berbagai cara, yaitu (Fadli, 2020): 

1. Tanpa sengaja menghirup pecikan ludah dari bersin atau 

batuk dari penderita Covid-19. 

2. Memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan terlebih 

dahulu setelah menyentuh benda-benda yang terkena 

cipratan air liur dari penderita Covid-19. 

3. Kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19, misalnya 

dengan bersentuhan atau berjabat tangan. 

Untuk menghindari penyebaran dan memutuskan mata 

rantai virus Covid-19 tersebut dengan cepat, maka setiap individu 

atau perorang wajib mematuhi dan melaksanakan protokol 

kesehatan dengan tindakan-tindakan sesuai dengan Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Kesehatan bagi masyarakat 

di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan alat pelindung diri yang berupa masker untuk 

menutup hidung dan hidung hingga mulut, saat keluar 

rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang kita tidak 
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ketahui orang tersebut status kesehatannya atau yang 

mungkin dapat menularkan virus Covid-19. 

2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan 

menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan 

cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer dan selalu 

menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan 

tangan yang tidak bersih. 

3. Menjaga jarak atau social distancing minimal 1 meter 

dengan orang lain untuk menghindari batuk, atau bersin saat 

melakukan komunikasi serta menghindari dari keramaian, 

kerumunan, dan berdesakan yang menimbulkan kontak fisik 

dengan orang lain. 

4. Meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh dengan 

menerapkan hidup sehat dan bersih serta mengkonsumsi 

gizi yang seimbang, aktivitas fisik atau olahraga minimal 30 

menit sehari dan istirahat dengan cukup. 

2.2.2  Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) pada 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia 
 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak dari 

pandemi Covid-19 terutama dari sisi ekonomi (Pakpahan, 2020). 

Pandemi Covid-19 ini membawa dampak negatif pada 

perekonomian seperti terjadinya kesusahaan dalam mencari 

pekerjaan, kesusahan dalam mencari, dan memenuhi kebutuhan 

sehari-hari bahkan juga banyak kesusahan yang di terima dari 

semua sektor perekonomian di dalam semua bidang juga 
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merasakan semua dampak dari Covid-19 (Hanoatubun, Dampak 

Covid–19 terhadap Perekonomian Indonesia , 2020). 

Sampai dengan 17 April 2020, sebanyak 37.000 pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melaporkan 

diri kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19 (Setiawan, 

2020). Dari rilis data tersebut, kesulitan yang dialami oleh pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama pandemi 

Covid-19 terbagi jadi empat masalah, yaitu: 

1. Terdapat penurunan penjualan karena berkurangnya 

aktifitas masyarakat di luar sebagai konsumen. 

2. Kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit 

sehubung tingkat penjualan yang semakin menurun. 

3. Adanya hambatan dalam pendistribusian produk karena 

adaya pembatasan pergerakan penyaluran produk di 

wilayah-wilayah tertentu. 

4. Adanya kesulitan bahan baku karena sebagai Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan 

ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain.  

Berikut tabel 2.2 di bawah ini memperlihatkan bahwa dari 

keempat persoalan tersebut, dampak dari penurunan penjualan 

menjadi persoalan terbesar yang dirasakan oleh pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak pandemi Covid-

19 diyakini dapat lebih besar, karena tingginya tingkat kerentanan 

dan minimnya ketahanan akibat keterbatasan sumber daya manusia, 
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supplier dan opsi dalam merombak model bisnis (Febrantara, 

2020). 

 Tabel 2.2 Dampak Covid -19 ke UMKM 

 

Sumber: Setiawan (2020b) dan Kemenkop-UKM (2020) 

 
 

2.3 Konsep Mashlahah  

Ekonomi Islam merupakan salah satu ilmu pengetahuan 

sosial yang mempelajari permasalahan-permasalahan rakyat 

dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam ini memiliki 

misi dan tujuan untuk terwujudnya dari persamaan martabat di 

antara umat manusia sehingga perlu dapat ditegakkan suatu 

keadilan. Dilihat dari sisi makro ekonomi, misi ini mengarah 

kepada terwujudnya suatu negeri yang baik, yang berkeadilan dan 

makmur, serta yang diridahai Allah SWT, oleh karena itu ekonomi 

Islam yang memiliki dasar yang berbeda dari sistem ekonomi 

lainnya. Menurut Abu Saud, ada 3 (tiga) konsep yang menjadi 

dasar dalam ekonomi Islam: pertama, ilmu ekonomi dititik 

beratkan pada usaha untuk mencapai tujuan; kedua, beriman 

kepada Allah SWT Yang Maha Esa; yang yang ketiga, setiap 

dalam kondisi apapun aturan Islam harus berlaku (Anton, 2013). 

No Dampak Persentase (%) 

1 Penurunan  Penjualan 56,0 

2 Kesulitan Permodalan 22,0 

3 Hambatan Distribusi Produk 15,0 

4 Kesulitan bahan baku 4,0 
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Adapun beberapa konsep tentang ekonomi Islam yang 

dikemukakan oleh para ahli dibidang ekonomi Islam yaitu: 

1. Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam merupakan 

sebuah pengetahuan yang dapat membantu realisasi 

kebahagian manusia melalui alokasi dan mendistribusikan 

sumber daya yang terbatas berada dalam koridor yang 

mengacu kepada pengajaran Islam tanpa memberikan 

kebebasan individu (laissez faire) atau tanpa ada prilaku 

makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa 

ketidakseimbangan lingkungan. 

2. Menurut M. Akram Kan, ekonomi Islam secara lepas 

diartikan bahwa tujuan dari ekonomi Islam untuk 

melakukan kajian tentang kebahagiaan dalam kehidupan 

manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber 

daya alam atas dasar bekerjasama dan partisipasi. Definisi 

ini memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di 

dunia maupun di akhirat) serta dimensi positif yaitu 

mengorganisasikan sumber daya alam. 

Definisi secara umum ekonomi Islam adalah ilmu yang 

mempelajari sebuah aktivitas atau prilaku dari manusia secara 

aktual dan empiris, baik didalam produksi, distribusi, maupun 

komsumsi yang berlandaskan dari syariat Islam yang bersumber 

dari Al-Qur’an dan sunnah yang bertujuan untuk mencapai 

kebahagian dan ukhrawi. Ekonomi Islam tidak hanya sekedar etika 

dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif 
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sekaligus. Karena ekonomi Islam mengkaji aktivitas aktual 

manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif 

Islam (Hakim, 2016). 

Ekonomi Islam memiliki sistem, sistem ekonomi Islam 

adalah suatu sistem ekonomi yang di mana didasarkan pada ajaran 

dan nilai-nilai dari Islam. Sumber keseluruhan dari nilai tersebut 

dari Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Sistem ekonomi 

Islam memiliki nilai-nilai yang merupakan bagian integral dari 

keseluruhan ajaran agama Islam yang komprehensif dan telah 

dinyatakan Allah SWT, sebagai agama yang ajarannya sempurna. 

Karena sistem ekonomi Islam ini didasarkan pada nilai-nilai 

Ilahiah, sistem ini tentu saja akan berbeda dari sistem kapitalis 

yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dari 

sistem sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang 

dalam beberapa hal dari sistem ekonomi Islam ini merupakan 

kompromi dari kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal, 

sistem ekonomi Islam ini sangat sangat berbeda sama sekali dengan 

kedua sistem tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam memiliki sifat-

sifat dari kapitalisme dan sosialisme, akan tetapi terlepas dari sifat 

buruknya. 

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai dari ekonomi 

Rabbani dan Insani. Disebut Rabbani di sini karena sarat dengan 

arahan dan nilai-nilai yang berdasarkan Ilahiah. Lalu ekonomi 

Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani 

dikarenakan sistem ini dilaksanakan dan ditunjukkan untuk 
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kemakmuran manusia. Sedangakan menurut Umer Chapra 

mengatakan ekonomi Islam yaitu ekonomi tauhid. Cerminan dari 

watak “Ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku 

ekonominya, sebab pelaku atau pelaksananya pasti manusia, akan 

tetapi pada aspek aturan keyakinan bahwa semua faktor ekonomi 

termasuk diri manusia pada hakikatnya adalah kepunyaan dari 

Allah SWT, dan kepada-Nya (kepada aturan-Nya). Melalui 

aktivitas ekonomi manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak-

banyaknya, akan tetapi tetap masih dalam koridor aturan mainnya. 

Keimanan dalam ekonomi Islam memiliki peranan yang 

sangat penting, karena secara langsung keimanan mempengaruhi 

dari cara pandang dalam membentuk suatu kepribadian, prilaku, 

gaya hidup, selera dan prefensi manusia, sikap-sikap terhadap 

manusia, sumber daya, serta lingkungan. Dengan demikian 

keyakinan akan senantiasa meningkatkan keseimbangan antara 

dorongan materil dan spiritual, meningkatkan solidaritas keluarga 

dan sosial serta mencegah untuk berkembangnya kondisi yang 

tidak memiliki standar dari moral. Keimanan ini akan memberikan 

saringan untuk moral yang memberikan arti serta tujuan pada 

penggunaan sumber daya alam, dan juga memberikan motivasi 

mekanisme yang diperlukan untuk operasional yang efektif. 

Saringan moral ini bertujuan untuk menjaga kepentingan diri agar 

tetap berada dalam batas-batas pada kepentingan sosial dengan 

mengubah prefensi individual yang sesuai dengan prioritas sosial 

dan menghilangkan atau meminimalisirkan penggunaan dari 
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sumber daya yang akan menggagalkan visi dari sosial tersebut. 

Dengan ini akan membantu serta meningkatkan keserasian antara 

kepentingan diri dan kepentingan sosial. 

Nilai-nilai dari keimanan ini yang kemudian menjadi 

sebuah aturan yang mengikat. Dengan mengacu pada aturan 

Ilahiah, setiap dari perbuatan manusia memiliki nilai moral dan 

ibadah. Setiap tindakan dari manusia tidak boleh terlepas dari nilai 

yang secara vertikal akan mereflesikan orang yang baik dan secara 

horizontal dapat memberikan manfaat bagi manusia dan kepada 

makhluk lainnya. Jauh berbeda dengan pemahaman naturalis yang 

menempatkan sumber daya itu sebagai salah satu faktor yang 

terpenting atau pemahaman montaris yang menempatkan modal 

finansial sebagai salah satu yang terpenting. Manusia menjadi pusat 

dari sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada 

(Mannan, 1997). 

Tujuan dari sebuah sistem Islam sangat berhubungan 

dengan semua aspek dari kehidupan. Hal ini tidak perlu 

memerlukan pembahasan secara komprehensif dan hanya terkait 

dari sasaran-sasaran langsung secara relevan dengan kehidupan 

ekonomi. Islam berusahan dalam mengatur kehidupan di 

masyakarat sedemikian rupa sehingga dari setiap individu dapat 

beraktivitas sesuai dengan kebebasan sebagai manusia dengan 

syarat mengikuti dari petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah 

SWT.  
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Tujuan ini dilakukan untuk menjamin kebebasan dari setiap 

individu serta kebutuhan dasar dalam berkehidupan sosial yang 

tertib dengan peraturan yang adil. Ekonomi dalam sistem Islam 

memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu: 

1. Pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia. 

2. Pembangunan Ekonomi (dengan bermaksud untuk 

mempertahankan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan 

penduduk yang berkembang juga untuk memperoleh sebuah 

indentitas yang sangat kuat agar supaya mampu 

mempertahankan diri, mepertahankan indentitas budaya, 

dan membantu suatu indentitas yang serupa dalam tugas 

manusia yang sama). 

3. Mencegah ketidaksetaraan dalam mendistribusikan dari 

pendapatan dan kekayaan. 

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu (branch of 

knowledge) yang dapat membantu manusia dari dalam mencapai 

kesejahteraan manusia. Pondasi untuk bangunan ekonomi syariah 

berdasarkan dari lima nilai universal, yakni: tauhid (keimanan), 

‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan 

ma’ad (hasil). Kelima nilai dasar ini menjadi inspirasi dalam 

menyusun teori-teori ekonomi syariah (Karim, 2002). 

1. Tauhid (keimanan) 

Tauhid adalah pondasi dari ajaran Islam. Dengan tauhid 

manusia bersaksi bahwa “tiada sesuatupun yang layak 

disembah selain Allah SWT” dan “tidak ada pemilik langit, 
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bumi, beserta isinya selain daripada Allah SWT”, karena 

Allah SWT merupakan pencipta alam semesta beserta 

isinya, sekaligus pemiliknya (manusia) isinya serta seluruh 

sumber daya yang ada dibumi. Karena dari itu Allah SWT 

merupakan pemilik yang hakiki. Manusia hanya diberikan 

amanah oleh Allah SWT untuk “memiliki” sementara 

waktu, untuk sebagai ujian bagi mereka dari Allah SWT. 

2. ‘Adl (keadilan) 

Allah merupakan pencipta dari segala sesuatu baik dimuka 

bumi maupun akhirat yang memiliki salah satu sifatnya 

yaitu adalah adil. Allah SWT tidak membeda-bedakan 

perlakuan kepada mahkluknya secara zalim. Islam 

mendefinisikan adil itu sebagai “tidak dizalimi dan tidak 

dizalimi”. Implikasi dari nilai ini dalam ekonomi bahwa 

pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk tidak mengejar 

keuntungan pribadi apabila hal itu merugikan orang lain 

atau dapat merusak alam (Antonio, 2005).  

Keadilan dalam Islam ini memiliki implikasi sebagai 

berikut: 

a. Keadilan sosial. 

b. Keadilan ekonomi. 

c. Keadilan distribusi pendapatan. 

d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. 
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3. Nubuwwah (kenabian) 

Sifat dari Allah SWT yaitu Ar-Rahim, Ar-Rahim, dan 

kebijaksanaan-Nya, manusia tidak hanya dibiarkan begitu 

saja di dunia tanpa mendapat bimbingan dari-Nya, oleh 

karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk 

menyampaikan petunjuk dari Allah SWT kepada manusia 

tentang bagaimana berkehidupan yang baik dan benar di 

dunia serta mengajarkan jalan atau petunjuk untuk kembali 

(taubat) keasalmuasal segala sesuatu yaitu Allah SWT. 

Fungsi dari Rasul adalah untuk menjadi contoh terbaik yang 

harus diteladani manusai agar mendapat keselamatan baik 

di dunia maupun di akhirat. Untuk ummat muslim, Allah 

telah mengirimkan contoh manusia yang terakhir dan 

sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman yaitu Nabi 

Muhammad SAW. Sifat-sifat yang utama untuk wajib 

diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku 

ekonomi dan bisnis pada khususnya adalah sebagai berikut: 

a. Shiddiq 

Salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yaitu Shiddiq 

yang berarti benar atau jujur, ini harus menjadi salah satu 

visi hidup setiap muslim karena manusia hidup pada 

dasarnya itu benar. Dengan demikian tujuan dari hidup 

ummat muslim sudah terumus dengan baik yang sudah 

terkonsep dari sifat shiddiq ini, kemudian muncullah konsep 

turunannya untuk ekonomi dan bisnis yang efektif 
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(mencapai tujuan yang tepat serta benar) dan efisiensi 

(melakukan kegiatan dengan benar, yaitu menggunakan 

teknik dan metode tidak menyebabkan kemubaziran, karena 

kalau mubazir berarti itu tidak benar). 

b. Amanah 

Sifat amanah yang berarti tanggung jawab, dapat 

dipercaya, serta kredibilitas. Sifat ini menjadi misi dalam 

hidup setiap ummat muslim hanya dapat menjumpai sang 

maha benar dalam keadaan yang ridha dan diridhai, yaitu 

manakala dia dapat menempati amanat yang telah dipikul 

kepadanya. Sifat amanah ini dapat membentuk kredibilitas 

individu seseorang yang tinggi dan sikap penuh 

tanggungjawab. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan 

tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat 

yang kuat, karena di landasi oleh saling percaya antar 

anggota kumpulannya. Sifat Amanah ini memainkan 

peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, 

karena jika tanpa kredibilitas dan tanggungjawab dalam 

kehidupan ekonomi dan bisnis akan menjadi hancur. 

c. Fathonah 

Sifat fathonah ini yang berarti kecerdikan, 

kebijaksanaan, dan intelektualitas. Sifat ini dapat dipandang 

sebagai strategis hidup dalam setiap ummat muslim, karena 

untuk mencapai kepada sang Maha benar, seseorang ummat 
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muslim harus dapat mengoptimalkan segala potensi yang 

telah diberikan oleh-Nya. 

d. Tabligh 

Sifat Tabligh yang berarti komunikasi, keterbukaan, 

dan pemasaran merupakan salah satu teknik dalam 

kehidupan ummat muslim karena setiap kaum muslim 

mengemban tanggungjawab sebagai dakwah, yakni 

menyeru, mengajak, memberi tahu. Sikap ini akan menjadi 

pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar yang sangat 

tangguh dan lihai. 

4. Khilafah (pemerintah) 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah 

ayat 30, bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah 

dimuka bumi ini. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 30 

ِئَكِة ِإِّنِ َجاِعل ِف ٱأَلرِض َخِليَفۖة  َقاُلوْا َأََتَعُل ِفيَها َمن  َوِإذ َقاَل َربَُّك لِلَملََٰ
َماَء َوََننُ  يُفِسدُ  نَُسبُِِح ِِبَمِدَك َونُ َقدُِِس َلَكۖ َقاَل ِإِّنِ   ِفيَها َوَيسِفُك ٱلدِِ

  ََل َتعَلُموَن  َأعَلُم َما
Artinya: 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

Malaikat, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang 

merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami 

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia 

berfirman, “Sungguh Aku mengetahui apa yang kamu tidak 

ketahui”. 
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5. Ma’ad (hasil) 

Dilihat secara harfiah ma’ad yang berarti kembali. Dan kita 

semua akan kembali kepada Allah SWT, kehidupan 

merupakan proses dinamis menuju peningkatan. Islam 

memandang kehidupan umat manusia di dalam dunia ini 

seolah berpacu dengan masa (waktu). Usia umat manusia 

sangat terbatas dan banyak hal yang harus dicapai dalam 

rentang waktu yang sangat singkat atau terbatas ini 

sehingga dalam proses kembalinya umat manusia kepada 

Tuhannya yang akan mendapat ganjaran yang setimpal. 

Tujuan dari ma’ad (hasil) ini supaya umat manusia sadar 

bahwa kehidupan dunia tidak ada yang abadi, dan agar 

pemerataan dalam ekonomi dapat terpenuhi serta dapat 

mensejahterakan umat manusia (Antonio, 2005). 

Kesejahteraan adalah di mana suatu kondisi yang 

mengandung unsur atau komponen keadilan, ketertiban-keamanan, 

ketentraman, kemakmuran, dan kehidupan yang tersusun 

mempunyai makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban 

dan keamanan melainkan juga ada keadilan di dalam berbagai 

dimensi. Dengan keadaan tentram lebih menggambarkan dimensi 

sosiologi dan psikologi di dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu 

kehidupan yang merasakan rasa nyaman, terlindungi, serta bebas 

dari rasa takut termasuk untuk menghadapi hari esok. Dengan 

begitu kondisi kesejahteraan yang diinginkan bukan hanya dilihat 

atau dalam bentuk fisik yang terpenuhi, material, melainkan juga 
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spiritual, dan bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah akan 

tetapi juga pemenuhan kebutuhan rohaniah (Soetomo, 2014). 

Kesejahteraan merupakan sebuah keadaan di mana 

seseorang dapat memenuhi dalam kebutuhan pokok, seperti 

kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang 

bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan, 

dan memiliki perkerjaan yang sesuai atau memadai untuk dapat 

menunjang kualitas kehidupnya yang bebas dari kemiskinan, 

kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga kehidupannya 

aman, tentram, baik dari lahir maupun batin (Fahrudin, 2012). 

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2003), berpendapat 

bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat 

dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, ditandai dengan 

terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, 

perolehan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta tingkat 

produktifitas pada masyarakat. Pendapat dari Todaro dan Stephen 

C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan 

hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai berkehidupan 

yang lebih baik, yaitu: 

1. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi 

kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, 

dan perindungan. 

2. Peningkatan tingkat kehidupan seperti peningkatan 

pendapatan, peningkatan pendidikan yang lebih baik, 

peningkatan atensi terhadap budaya serta nilai kemanusiaan. 
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3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial 

dari individu dan bangsa. 

Terdapat 4 (empat) indikator yang digunakan untuk 

mengetahui kesejahteraan masyarakat, yaitu: 

1. Rasa aman (security) 

Merupakan segala sesuatu yang memiliki rasa tanpa ada 

kekhawatiran dalam suatu hal dan berkehidupan tanpa ada 

rasa takut dengan keadaan yang kondusif. 

2. Kebebasan (freedom) 

Adalah keadaan di mana seseorang bisa melakukan sesuatu 

hal yang sesuai kehendaknya tanpa ada aturan yang 

mengikatnya. 

3. Kesejahteraan (Welfare) 

4. Jati diri (identity).  

Merupakan sesuatu hal yang ada di dalam diri manusia yang 

meliputi: karakter, sifat, watak, dan kepribadiannya.  

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Nomor 11 tahun 

2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1 “kesejahteraan 

sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, 

dan kondisi warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya”. Dalam kebutuhan material yang merupakan kebutuhan 

materi seperti: sandang, pangan, papan, dan kebutuhan yang 

lainnya yang bersifat primer, sekunder, tersier. Permasalahan dalam 

kesejahteraan sosial yang berkembang sampai saat ini 
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menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh 

pelayanan dari pemerintah, yang mengakibatkan masih banyak dari 

masyarakat yang terhambat pelaksanaan fungsi sosial sehingga 

tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.  

Agama Islam datang sebagai agama terakhir yang 

bermaksud untuk membawa pemeluknya menuju kepada 

berkehidupan bahagia yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat 

mengutamakan kebahagiaan manusia, baik dalam kebahagiaan 

kehidupan dunia maupun dalam kebahagiaan kehidupan akhirat, 

yang bertujuan mengharap umat manusia dapat memperoleh 

kesejahteraan material dan spiritual. 

Ekonomi Islam memperlihatkan secara jelas bagaimana 

eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemashlahatan. 

Ekonomi yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah yang bertujuan 

yang tidak lepas dari tujuan utama dari syariat Islam. Tujuan utama 

ekonomi Islam yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk meraih 

kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta meraih kehidupan 

yang baik dan terhormat (al-hayahal-thayyibah). Ini menunjukkan 

bahwa definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu 

sangat berbeda secara mendasar dengan definisi kesejahteraan 

dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik 

(Sodiq, 2015). 

Konsep ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat berdasarkan dari khazanah literatur dalam Islam 

merupakan kepemilikan harta meliputi: kepemilikan individu, 
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kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dalam pengelolaan 

harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. 

Politik ekonomi Islam yang pelaksanaanya dilakukan oleh negara 

untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) dari 

setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan 

yang memungkinkan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) yang sesuai dengan 

kemampuan mereka. 

Ekonomi Islam melihat tentang kesejahteraan didasarkan 

atas keseluruhan ajaran pada agama Islam tentang kehidupan ini. 

Konsep ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep 

kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, karena ia merupakan 

konsep holistik. Secara rangkum kesejahteran yang diinginkan oleh 

agama Islam (Purwana, 2015) adalah: 

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang adalah mencakup 

dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu 

maupun sosial. 

2. Kesejahteraan di kehidupan dunia maupun di akhirat, sebab 

manusia tidak hanya hidup di dunia akan tetapi juga hidup 

di alam akhirat. Jika kondisi yang ideal ini tidak dapat 

tercapai maka kesejahteraan hidup di akhirat tentu lebih 

diutamakan. 

Istilah yang sering digunakan dalam menggambarkan suatu 

keadaan kehidupan yang sejahtera baik secara materil spiritual pada 

kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat dalam konteks agama 
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Islam adalah fallah. Definisi fallah merupakan kemuliaan dan 

kemenangan di dalam kehidupan. Islam berkewajiban yang 

mendalam terhadap persaudaraan dan berkeadilan yang 

menyebabkan konsep dari kesejahteraan (fallah) bagi seluruh umat 

manusia sebagai tujuan pokok dari agama Islam. Kesejahteraan ini 

mencakup kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan 

hanya dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antar 

kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. 

Agama Islam melihat kesejahteraan sosial dan individu 

untuk saling melengkapi, bukan hanya kompetitif dan 

antagonikstik, sebab ia mendorong kerjasama bukan persaingan 

dan perlombaan, serta mengembangan hubungan yang erat antar 

perorangan. Jadi, sistem ekonomi Islam didasarkan pada konsep 

keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial.  

Fallah merupakan kehidupan yang sangat mulia dan 

sejahtera baik di dunia dan di akhirat dapat terwujud apabila 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup umat manusia secara 

seimbang. Tercukupi akan kebutuhan masyarakat akan 

memberikan dampak yang disebut dengan mashlahah. Mashlahah 

merupakan segala bentuk kondisi, baik material maupun material, 

yang mampu dapat meningkatkan kedudukan umat manusia 

sebagai mahkluk yang paling mulia. Mashlahah merupakan konsep 

yang sangat-sangat kuat meliputi mencakup seluruh dari aspek 

kehidupan umat manusia, baik dari segi ekonomi individu dan 
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kolektif, dan sangat relevan dengan tercapainya kesejahteraan 

sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan dari syariah.  

Mashlahah merupakan yang mendatangkan segala bentuk 

dari kemanfaatan atau menolak segala dari kemungkinan yang 

merusak. Manfaat merupakan bahwa ungkapan dari keseluruhan 

kenikmatan dari usaha yang telah dilaksanakan dan segala hal yang 

masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangan kerusakan 

merupakan keseluruhan dari akibat yang merugikan dan 

menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dari kerusakan 

tersebut.  

Mashlahah merupakan apa yang kembali kepada kokohnya 

sebuah kehidupan manusia yang sempurna. Mengambil 

kemashlahatan dan meninggalkan hal-hal yang merusak dalam 

kehidupan bisa disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia 

untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Penerapan  

maslahah dan mafsadah tidak ada yang murni, ukurannya 

ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya 

aktifitas yang dikerjakan. Jika maslahah lebih banyak dan kuat 

maka disebut maslahah, sebaliknya jika mafsadahnya yang lebih 

banyak dan kuat maka masuklah pada kelompok mafsadah (Asy-

Syatibi, 1997). 

Menurut Al-fasi (1993) maslahah merupakan tujuan akhir 

yang ingin dicapai oleh syariat dan ragam rahasia di balik setiap 

ketetapan dalam syariah Islam tersebut. Makna syariat adalah 

hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan 
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agama, baik berupa ibadah atau mu’amalah, yang dapat 

menggerakkan kehidupan manusia (Al-Qaradhawi, 2007). 

Sementara Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa maslahah adalah 

penjagaan terhadap tujuan dari syariat Islam. Tujuannya syariat 

Islam terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta (Shalihin, 2010). 

Dengan demikian, apa saja yang menjamin terjaganya 

kelima pokok dari tujuan syariat tersebut dinamakan dengan 

maslahah dan setiap perkara yang luput darinya disebut 

mafsadah/kerusakan (Al-Ghazali, 1997). Ungkapan dari maslahah  

dan mafsadah adalah berupa bentuk yang masih umum, yang 

menurut para jumhur ulama adalah mengarah pada hal-hal yang 

berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat. Asy-Syatibi (1997) 

menyatakan bahwa tujuan dari diturunkan syariat adalah untuk 

kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat secara bersamaan. 

Dalam pandangan Asy-Syatibi, maqasyid al-syariah itu 

mempunyai dasar paragdima yang kuat yakni i’tibar al-mal, 

paragdima inilah yang menjadi jiwa dalam mempertimbangkan 

kemaslahatan yang menolak kerusakan. Maqashid al–syari’ah 

adalah tujuan tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan 

hukum. Izzuddin ibn Abd al-salam, mengatakan bahwa segala 

taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) 

dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan 

ibadah dari seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba 

(manusia) tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan 
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Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah untuk 

kepentingan manusia (Shidiq, 2009). 

Kajian dari teori Maqashid al-syari’ah dalam pandangan 

hukum Islam sangatlah penting. Urgensi itu di dasari daripada 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Shidiq, 2009): 

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu 

Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena 

itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. 

Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang 

bersumber utamanya (Al-Qur’an dan sunnah) turun pada 

beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan 

perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa 

diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen-

elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting 

adalah teori Maqashid al-syari’ah. 

2. Dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap 

teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para 

sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. 

3. Pengetahuan tentang Maqashid al-syari’ah merupakan 

kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di 

atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam 

bermu’amalah antar semua manusia dapat dikembalikan. 

Imam asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari 

maslahah ada tiga tingkatan, yakni : 
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1. Dharuriyyat 

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau 

darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan 

keturunan, serta memelihara harta benda. Dharuriyyat 

merupakan mashlahah yang bersifat primer, yang mana 

manusia sangat butuh dan tergantung padanya, baik aspek 

diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini 

merupakan yang tidak dapat ditinggalkan dalam 

kehidupan manusia. Dalam kebutuhan Dharuriyyat, 

apabila tingkat kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka 

akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia 

menjadi hancur maupun di akhirat menjadi rusak atau 

mendapat siksa. Adapun contoh penerapan dharuriyyat 

dalam muamalah ialah berkewajiban menggunakan akad 

dalam transaksi apapun. Ada lima hal yang harus selalu di 

jaga dan di lindungi dalam kebutuhan primer ini 

(Muzlifah, 2013), yaitu: 

a. Melindungi Agama (Hifdz al-din). 

Untuk perseorangan ad-Din berhubungan dengan 

ibadah-ibadah yang dilaksanakan seseorang muslim 

dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran 

yang sesat, membela dan berjihad untuk agama Islam 

dari serangan musuh-musuh yang ingin menghancurkan 
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Islam. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah 2 : 

256  

     ۚ َ  َقدْ  الدِِْينِ   ِف  اِْكَراهَ  ََلا    اْلَغيِِ  ِمنَ  الرُّْشدُ  ت َّبَ ّيَّ

Artinya: 

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

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada 

jalan yang sesat”. 

b. Melindungi nyawa (Hifdz al-Nafs). 

Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu 

yang sangat berharga dan harus dijaga dan di lindungi. 

Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau 

dirinya sendiri. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam 

Q.S. Al–Isra : 33  

ُ ِإَلَّ ِبٱۡۡلقِِ    وََل تَ ۡقتُ ُلواْ ٱلن َّۡفَس ٱلَِِّت َحرََّم ٱَّللَّ

Artinya:  

    “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan 

suatu alasan yang benar”. 

c. Melindungi Akal (Hifdz al-Aql). 

Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, 

oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. 

Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai 

ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk 

merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol atau 
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sejenisnya yang membuat kehilangan akal. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al–

Maidah : 90. 

َي َُّها َا اََٰمنُ وْاا الَِّذْينَ  ٰيَٰا  مِِنْ  رِْجس   َواَْلَْزََلمُ  َواَْلَْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْلَْْمرُ  ِاَّنَّ
 تُ ْفِلُحْونَ  َلَعلَُّكمْ  َفاْجَتِنبُ ْوهُ  الشَّْيطَٰنِ  َعَملِ 

Artinya: 

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya 

(meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk 

(berhala), mengundi nasib dengan panah adalah 

termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat 

keberuntungan”. 

 

d. Melindungi keluarga/garis keturunan (Hifdz al-

Nas/Irdl). 

Menjaga garis keturunan dengan menikah baik secara 

agama maupun negara. Tujuannya untuk mencegah 

dari perbuatan zina, agar tidak mempunyai anak diluar 

nikah yang akan berdampak pada warisan dan 

kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya 

status anak tersebut. Sebagaimana Firman Allah SWT 

dalam Q.S. Al–Isra : 32. 

 َوََل تَ ْقَربُو۟ا ٱلزَِِنَٰا ۖ ِإنَُّهۥ َكاَن فََِٰحَشًة َوَسااَء َسِبيًل 
Artinya : 

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya 

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu 

jalan yang buruk”. 
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e. Melindungi Harta (Hifdz al–Mal). 

Harta merupakan hal yang sangat penting dan 

berharga, akan tetapi Islam melarang memperoleh 

harta dengan cara-cara yang haram seperti mengambil 

harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al– 

Baqarah : 188: 

َنُكم ِبٱۡلبََِٰطل َلُكم بَ ي ۡ ُكُلوااْ أَۡموََٰ
ۡ
  َوََل ََت

Artinya : 

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta 

sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 

bathil“. 

2. Hajiyyat 

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, 

apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai 

mengancam keselamatan, namun akan mengalami 

kesulitan. Hajiyyat maksudnya sesuatu yang dibutuhkan 

untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhshah 

(keringanan) untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit. 

Adapun contoh hajiyyat dalam penerapan muamalah 

ialah dilegalkan beberapa transaksi bisnis dalam fiqih 

muamalah antara lain mudharabah, musaqah, dan salam. 
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3. Tahsiniyyat 

Secara bahasa yang berarti hal-hal penyempurna. Tingkat 

kebutuhan ini berupa kebutuhan ini tidak terpenuhi, 

maka tidak akan mengancam dan tidak pula 

menimbulkan kesulitan. Tahsiniyyat yang berarti suatu 

yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan 

menghindarkan keburukan, seperti Akhlak yang mulia, 

menghilangkan najis, dan menutup aurat (Putra, 2017). 

Dilihat dari segi keberadaan maslahah, ketentuan syariat 

membaginya atas tiga bentuk yaitu: 

1. Maslahah mu’tabarah 

Maslahah mu’tabarah yaitu kemashlahatan yang 

didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang 

menjadi bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Dalam 

kasus minuman peminum khamar misalnya, hukuman 

atas orang yang meminum minuman keras, dalam hadits 

Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, 

disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh 

Rasulullah SAW. Maslahah menjaga agama, harta, 

keturunan (juga maru’ah), akal dan nyawa. Syara’ telah 

mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk 

menjaga nyawa, hukuman hudud kepada penzina dan 

penuduh untuk menjaga keturunan (dan juga maru’ah), 

hukuman sebatan kepada peminum arak untuk menjaga 
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akal dan hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk 

menjaga harta. 

2. Maslahah mulghah 

Maslahah mulghah yaitu kemashlahatan yang ditolak 

karena bertentangan dengan syara’, ini bukan maslahah 

yang benar, bahkan hanya disangka sebagai maslahah 

atau ia adalah maslahah yang kecil yang menghalang 

maslahah yang lebih besar daripadanya. Misalnya, 

kemashlahatan harta riba untuk menambah kekayaan, 

kemashlahatan minum khamr untuk menghilangkan 

stres, maslahah orang-orang penakut tidak mau berjihad 

dan sebagainya. 

3. Maslahah Mursalah 

Maslahah Mursalah yaitu kemashlahatan yang tidak 

didukung oleh dalil syariat atau nas secara rinci, namun 

ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah 

nas yang ada. Jadi, maslahah ini adalah satu keadaan 

dimana tiada dalil khusus daripada syara’ yang 

mengi’tibarkan dan tidak ada hukum yang telah di-nas-

kan oleh syara’ yang menyerupainya, yang mana boleh 

dihubungkan dengan qiyas. Tetapi pada perkara tersebut 

maslahah derdapat satu sifat yang munasabah untuk 

diletakkan hukum tertentu kepadanya karena ia 

mendatangkan maslahah atau menolak mafsadah. 
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2.4 Temuan Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain: 

Penelitian dari Wan Laura Hardilawati (2020) dengan judul 

“Strategi Bertahan di Tengah pandemi Covid-19”. Dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 

berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan salah satu yang 

terdampak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Untuk itu diperlukan strategi bertahan bagi Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) untuk dapat terus mempertahankan 

bisnisnya ditengah pandemi ini. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan langkah 

eksploratif dengan teknik observasi partisipatif. Persamaan dalam 

penelitian ini yaitu sama-sama membahas Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dalam mempertahankan bisnisnya yang 

sedang diterpa pandemi Covid-19 ini. Perbedaan dalam penelitian 

ini yaitu penelitian ini lebih melihat peran dari Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) yang dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu 

Dharuriyyat: Melindungi Agama (Hifdz al-din), Melindungi nyawa 

(Hifdz al-Nafs), Melindungi Akal (Hifdz al-Aql), Melindungi 

keluarga/garis keturunan (Hifdz al-Nas/Irdl), Melindungi Harta 

(Hifdz al-Mal). Hajiyyat serta tahsiniyyat.  

Penelitian dari Dani Sugiri (2020) dengan judul 

“Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

dari Dampak Pandemi Covid-19”. Penelitian ini dapat disimpulkan 
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bahwa, memetakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memetakan 

strategi jangka pendek dan panjang yang diperlukan sebagai 

pelengkap kebijakan tersebut dan perlu dukungan agar menjaga 

kesinambungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

sebagai salah satu pelaku perekonomian Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. 

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama untuk membahas 

agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap bertahan 

dan menjalankan peran yang sebagai mestinya.  

Penelitian dari Silpa Hanoatubun (2020) dengan judul 

“Dampak Covid-19 terhadap Perekenomian Indonesia”. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan analisis data, 

reduksi data, display data dan verifikasi/kesimpulan. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan dampak Covid-19 terhadap 

perekonomian Indonesia saat ini dengan berbagai dampak karena 

pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, maka itu perlu mengetahui 

dampak-dampak yang terjadi, seperti: kesusahan dalam mencari 

lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang 

diterima dari semua sektor perekonomian dalam semua bidang 

yang merasakan dampak dari Covid-19. Perbedaan dalam 

penelitian ini, penelitian ini fokus melihat dampak daripada Covid-

19 terhadap perekonomian bukan melihat peran dari Usaha Mikro, 
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Kecil, dan Menengah (UMKM). Persamaan dalam penelitian ini 

yaitu persamaan indikator yang diteliti yaitu Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM). 

Penelitian dari Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, 

Dian Marlina Verawati (2019) dengan judul “UMKM sebagai Pilar 

Membangun Ekonomi Bangsa”. Dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa, posisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran penting 

dan strategis, serta peran masyarakat dalam pembangunan nasional, 

karena keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) setelah krisis ekonomi terus 

meningkat dari tahun ke tahun, ini bukti bahwa Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) bertahan di tengah krisis ekonomi 

dan juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar serta 

mampu meningkatkan pendapatan masyarat sehingga dapat 

mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Penting bagi 

pemerintah terus mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) melalui penguatan sehingga peran mereka sebagai pilar 

dalam membangun ekonomi dapat berjalan optimal. Persamaan 

dalam penelitian ini sama-sama melihat peran penting dan strategis 

dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perbedaan 

dalam penelitian ini merupakan peran dari Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu 

Dharuriyyat: Melindungi Agama (Hifdz al-din), Melindungi nyawa 
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(Hifdz al-Nafs), Melindungi Akal (Hifdz al-Aql), Melindungi 

keluarga/garis keturunan (Hifdz al-Nas/Irdl), Melindungi Harta 

(Hifdz al-Mal). Hajiyyat Serta Tahsiniyyat. 

Penelitian dari Soeharjoto, Nirdukita Ratnawati, Tatik 

Mariyanti, Syofriza Syofyan, Debbie Aryani Tribudhi (2020) 

dengan judul “Pemberdayaan ekonomi rumah tangga yang 

terdampak Covid-19 melalui usaha mikro dan kecil di Kelurahan 

Mustikajaya”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, untuk 

meningkatkan dan memperbaiki kondisi perekonomian dapat 

menggunakan dengan cara mengelola dan meperoleh sumber 

pendanaan serta meningkatkan pemasaran dengan menggunakan 

teknologi. Dalam penelitian ini metode yang dijalankan dengan 

memberikan bimbingan, pendampingan, evaluasi serta monitoring 

kepada masyakarakat. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian 

ini lebih memberikan bimbingan, pelatihan, serta pendampingan 

kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Persamaan 

dalam penelitian ini adalah dengan adanya bimbingan, pelatihan, 

serta pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) dapat mejalankan peran sebagaimana mestinya agar tetap 

bertahan dari dampak pandemi Covid-19. 

Penelitian dari Andi Amri (2020) dengan judul “Dampak 

Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia”. Dalam penelitian ini 

dapar disimpulkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 ini 

berpengaruh terhadap penurunan omzet dari pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, salah satunya yaitu 
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industri pariwisata. Lesunya sektor ini memiliki efek domino 

terhadap  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang 

makanan dan minuman. Selanjutkan perkembangan digital dalam 

globalisasi sangat berpengaruh pada roda perekonomian termasuk 

pasar ritel. Aktivitas belanja online lebih disukai oleh masyarakat 

karena mudah dalam berbelanja dan banyak diskon yang dilakukan. 

Untuk mempertahankan eksistensinya di pasar era digital dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: refokus pelanggan, industri 

rethinking, merancang strategi sosial dan digital serta 

mengembangkan kapabilitas organisasi. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif. 

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti disektor Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perbedaan dalam peneltian 

ini adalah peneliti lebih melihat peran dari Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu 

Dharuriyyat: Melindungi Agama (Hifdz al-din), Melindungi nyawa 

(Hifdz al-Nafs), Melindungi Akal (Hifdz al-Aql), Melindungi 

keluarga/garis keturunan (Hifdz al-Nas/Irdl), Melindungi Harta 

(Hifdz al-Mal). Hajiyyat serta Tahsiniyyat, bukan melihat Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak dari 

pandemi Covid-19. 
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Tabel 2.3 Temuan Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Penulis 

dan Tahun 

Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

1 Wan Laura 

Hardilawati 

(2020) 

Stategi 

Bertahan 

di Tengah 

pandemi 

Covid-19. 

Kualitatif 

dengan 

langkah 

eksploratif 

dengan 

teknik 

observasi 

partisipatif. 

Diperlukan 

strategi bertahan 

bagi Usaha 

Mikro, Kecil, 

dan Menengah 

(UMKM) untuk 

dapat terus 

mempertahankan 

bisnisnya 

ditengah 

pandemi ini. 

2 Dani Sugiri 

(2020) 

Menyelam

atkan 

Usaha 

Mikro, 

Kecil dan 

Menengah 

dari 

Dampak 

Pandemi 

Covid-19. 

Kualitatif 

dengan 

analisis 

deskriptif. 

Memetakan 

kebijakan 

pemerintah 

dalam 

memperkuat 

Usaha Mikro, 

Kecil, dan 

Menengah 

(UMKM)  serta 

memetakan 

strategi jangka 

pendek dan 

panjang yang 

diperlukan 

sebagai 

pelengkap 

kebijakan. 

3 Silpa 

Hanoatubun 

(2020)  

Dampak 

Covid-19 

terhadap 

Perekeno

mian 

Kualitatif 

dengan 

penelitian 

kepustakaan. 

Dampak 

pandemi Covid-

19 yang terjadi, 

seperti: 

kesusahan dalam 
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Indonesia. mencari 

lapangan 

pekerjaan, susah 

untuk memenuhi 

kebutuhan hidup 

sehari-hari dan 

juga tidak 

mempunyai 

penghasilan 

dalam memenuhi 

kebutuhan 

sehari-hari 

4 Sudati Nur 

Sarfiah, 

Hanung Eka 

Atmaja, Dian 

Marlina 

Verawati 

(2019) 

UMKM 

sebagai 

Pilar 

Membang

un 

Ekonomi 

Bangsa. 

Kualitatif 

dengan 

studi 

dokumen 

atas hasil-

hasil 

penelitian 

sebelumny

a. 

Usaha Mikro, 

Kecil, dan 

Menengah 

(UMKM) 

bertahan di 

tengah krisis 

ekonomi dan 

juga terbukti 

menyerap tenaga 

kerja yang lebih 

besar serta 

mampu 

meningkatkan 

pendapatan 

masyarat 

sehingga dapat 

mengurangi 

pengangguran 

dan kemiskinan. 

5 Soeharjoto, 

Nirdukita 

Ratnawati, 

Tatik 

Mariyanti, 

Syofriza 

Pemberda

yaan 

ekonomi 

rumah 

tangga 

yang 

Kualitatif 

dengan 

observasi 

lapangan 

dan 

wawancara. 

Untuk 

meningkatkan 

dan memperbaiki 

kondisi 

perekonomian 

dapat 
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Syofyan, 

Debbie 

Aryani 

Tribudhi 

(2020)  

terdampak 

Covid-19 

melalui 

usaha 

mikro dan 

kecil di 

Kelurahan 

Mustikaja

ya. 

menggunakan 

dengan cara 

mengelola dan 

meperoleh 

sumber 

pendanaan serta 

meningkatkan 

pemasaran 

dengan 

menggunakan 

teknologi. 

6 Andi Amri 

(2020) 

Dampak 

Covid-19 

Terhadap 

UMKM di 

Indonesia. 

Deskriptif 

kualitatif 

Untuk 

mempertahankan 

eksistensinya di 

pasar era digital 

dengan langkah-

langkah sebagai 

berikut: refokus 

pelanggan, 

industri 

rethinking, 

merancang 

strategi sosial 

dan digital serta 

mengembangkan 

kapabilitas 

organisasi. 

  Diolah dari berbagai literatur (2020) 

Dari beberapa temuan penelitian terkait, perbedaan didalam 

penelitian ini adalah peneliti lebih fokus ingin mengetahui 

bagaimana peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

dilihat dari aspek kemashlahatan sehingga bisa menjadi pondasi 

perekonomian masyarakat Indonesia serta hambatan-hambatan 
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yang terjadi dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Konsep penelitian ini adalah bagaimana peran Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pondasi 

kemashlahatan perekonomian masyarakat Indonesia di masa 

pandemi Covid-19. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini 

peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Usaha Mikro, Kecil, 

 
Peran Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah  

(UMKM) 
Daruriyyat : 

(Melindungi Agama (Hifdz al-din), 

Melindungi nyawa (Hifdz al-Nafs ), 

Melindungi Akal (Hifdz al-Aql), 

Melindungi keluarga/garis keturunan 

(Hifdz al-Nas/Irdl), dan Melindungi 

Harta (Hifdz al-Mal). 

 

Kemashlahatan 

(Maqashid al-syari’ah) 

Perekonomian 

Masyarakat  

 
Hajiyyat 

Tahsiniyyat 
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dan Menengah (UMKM) terhadap kemashlahatan perekonomian 

masyarakat yang dilihat dari 3 aspek yaitu: 

1. Dharuriyyat yaitu: Melindungi Agama (Hifdz al-din), 

Melindungi nyawa (Hifdz al-Nafs), Melindungi Akal (Hifdz 

al-Aql), Melindungi keluarga/garis keturunan (Hifdz al-

Nas/Irdl), Melindungi Harta (Hifdz al-Mal). 

2. Hajiyyat, dan 

3. Tahsiniyyat. 

Sehingga dapat dijadikan sebagai pondasi kemashlahatan 

perekonomian masyarakat Indonesia di masa pandemi Covid-19. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

literatur review atau penelitian kepustakaan (library research). 

Penelitian kepustakaan (library research) adalah mengumpulkan 

data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi 

kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti melalui 

abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal dan buku referensi 

(Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

kualitatif, dan R&D, 2010). 

Dalam penelitian kepustakaan (library research) 

merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau ulang secara 

kritis pengetahuan, gagasan, ataupun temuan yang terdapat di 

dalam tubuh literatur berorientasi akademik (academic-oriented 

literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan 

metodologisnya untuk topik tertentu (Taylor & Cooper, 2012).  

Penelitian dengan studi perpustakaan juga berarti teknik 

pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, 

literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan 

masalah yang ingin dipecahkan (Purwoko & Mirzaqon, 2017). 

Dengan penelitian kualitatif, maka perlu dilakukan dengan 

pendekatan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif 

yakni metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk 
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mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah (Prastowo, 

2012), yang berguna untuk memberikan gambaran atau keterangan 

yang jelas, objektif, sistematis, analisis dan kritis.  

Penelitian ini merujuk pada hasil penelitian dari Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berjudul “Survei Kinerja 

UMKM di Masa Pandemi Covid-19”, yang menyatakan bahwa 

94,69% usaha mengalami penurunan penjualan dan persepsi dari 

pelaku usaha bahwa kerentanan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) akan mengalami tutup usaha jika pandemi 

Covid-19 tidak segera berakhir, dan merekomendasi langkah 

mitigasi prioritas untuk jangka pendek dan menengah sehingga 

tepat dalam memulihkan ekonomi. Dengan demikian dari hasil 

rujukan tersebut peneliti mengaitkan dengan kemashlahatan 

perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari 3 aspek yaitu: 

Dharuriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat, sehingga dapat 

menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai 

pondasi kemashlahatan perekonomian masyarakat Indonesia di 

masa pandemi Covid-19.  

Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif memiliki subjek 

penelitian. Subjek dalam penelitian kualitatif disebut informan. 

Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang 

data yang diinginkan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 1 

(satu) orang. Peneliti meminta pendapat dari akademisi yang ahli 

dari bidangnya, akademisi tersebut adalah Ibu Susanti, S.P., M.Si, 



65 
 

 
 

yang merupakan akademisi yang ahli di bidang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah banyak berperan dalam 

memberikan masukkan, pelatihan, dan inovasi terhadap pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kepustakaan (library research), metode 

yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu berupa 

data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan, dan 

dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data 

kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan 

secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka disini adalah studi 

pustaka tanpa disetasi uji empirik (Muhadjir, 1998) 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung 

memberikan data pada pengumpul data. Data sekunder merupakan 

data yang sifatnya mendukung data primer seperti buku-buku, 

literatur dan bacaan yang berkaitan untuk menunjang penelitian 

(Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

2017). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa data 

sekunder merupakan data yang diperoleh atau diambil dari hasil 

penelitian-penelitian yang terdahulu. Kemudian data tersebut 

dipilih, disajikan dan dianalisis serta data tersebut diolah secara 

ringkas dan sistematis. 
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3.3 Teknik Analisis Data  

Dalam menganalisis data pada penelitian kepustakaan 

(library research), analisis merupakan serangkaian upaya 

sederhana tentang bagaimana data pada penelitian pada gilirannya 

dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana (Zed, 

2004), yang sudah dikumpul kemudian dianalisis untuk 

mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut 

diseleksi atas dasar rehabilitasnya (Mantra, 2004). 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian 

kepustakaan (library research) adalah dengan menganalisis isi 

(content analysis) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak lalu 

menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan 

dianalisis tersebut (Saebani & Afifuddin, 2009). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masa 

krisis 
 

Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 dan krisis keuangan 

global pada tahun 2008, dimana perusahaan-perusahaan besar pada 

saat itu banyak yang runtuh dan gulung tikar, sebaliknya Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diragukan 

kemampuannya, dia keluar sebagai superhero untuk 

menyelamatkan, menompang, serta menggerakkan roda 

perekonomian baik di tingkat nasional maupun global. Pada saat itu 

keadaan ekonomi dan keuangan global berada di fase yang sangat 

parah, yang menjadikan usaha-usaha besar runtuh, Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu memperlihatkan 

eksitensinya walaupun ada sebagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) ada juga yang tidak mampu bertahan.  

Saat ekonomi dunia diterjang praha yang berakibat dari 

berbagai peristiwa politik, sosial, dan ekonomi yang menghantam 

usaha pada korporasi-korporasi besar (giant corporation), menurut 

Tanjung (2017) mengatakan bahwa, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) sanggup untuk bertahan, justru usaha kecil ini 

mempunyai kemampuan dalam pemulihan yang relatif lebih cepat 

di bandingkan dengan usaha yang lebih besar. Dengan melihat dari 

sejarah dan fakta-fakta tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan 
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Menengah (UMKM) ini yang mampu bertahan sehingga berhasil 

menjadi penompang perekonomian masyarakat baik nasional 

maupun global, maka dari itu semua pihak wajib mendukung dan 

memberdayakan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  

Pada tahun 1997-1998 krisis ekonomi yang terjadi di 

Indonesia ditandai dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar 

Amerika Serikat (AS) dan krisis moneter yang sangat berdampak 

pada perekonomian Indonesia, yaitu resesi ekonomi. Dengan 

demikian hal ini terus menjadi pelajaran yang sangat penting dalam 

mencermati untuk pembangunan ekonomi yang sangat benar-benar 

mempunyai struktur yang kuat sehingga dapat bertahan dalam 

situasi apapun (Dewi Anggraini, 2013). Saat krisis ekonomi 

menerpa dunia otomatis dapat memperburuk keadaan 

perekonomian di Indonesia. Akan tetapi dalam keadaan krisis 

ekonomi tersebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

yang mampu dapat berdiri dengan kokoh. 

Krisis ekonomi tahun 1997-1998 tersebut sudah sangat 

cukup menjelaskan bahwa rentannya posisi modalnya asing yang 

berdampak terhadap krisis. Bergantungan dengan pihak asing yang 

sangat terlalu banyak justru dapat menyebabkan perekonomian di 

Indonesia rentan akan terjadinya krisis. Hal ini yang menyebabkan 

Indonesia terjadinya collapse pada saat pihak asing collapse. 

Akibatnya tidak hanya rakyat miskin yang dibuat menderita akan 

tetapi juga konglomerat banyak yang terlilit utang. 
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Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia, tahun 1997-1998 memperlihatkan bahwa Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dari keadaan krisis 

ekonomi. Pada tahun 1997, penyerapan tenaga kerja pada usaha 

kecil sebesar 57,4 juta (87,62%), usaha sedang sebesar 7,7 juta 

(11,75%), dan usaha besar sebesar 0,393 juta (0,61%). Berbeda 

dengan tahun 1998, penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil 

sebesar 57,34 juta (88,66%), usaha sedang sebesar 6,9 juta 

(10,78%), dan usaha besar sebesar 0,364 juta (0,56%). Ini 

menandakan penyerapan tenaga kerja lebih jauh dari tahun 

sebelumnya. 

Gambar 4.1 Penyerapan Tenaga Kerja 1997-1998 

           

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. 

 

 Shujiro urata (2020) mengemukakan bahwa, sumbangan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap lapangan 
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dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional sebesar 

59,36%.  

Pada periode tahun 1997-2006, jumlah Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) mencapai 99% dari jumlah keseluruhan 

unit usaha yang ada di Indonesia. Kontribusi sumbangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap produk domestik 

bruto (PDB) mencapai sebesar 54-57%. Sumbangan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap tenaga kerja sebesar 96%. 

Sebanyak 91% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

melaksanakan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga yaitu eksportir 

atau pedagang perantara dan sebesar 8,8% yang hanya 

berhubungan langsung dengan pembeli atau importir di luar negeri.  

Jika membandingkan kejadian krisis ekonomi pada tahun 

2009 dengan krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, krisis ekonomi 

ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama krisis yang berasal dari 

keuangan. Perbedaan pada krisis ekonomi ini, krisis ekonomi pada 

tahun 1997-1998 yang merupakan krisis ekonomi dengan skala asia 

dan negara Indonesia yang mengalami dampak paling parah dari 

krisis ekonomi tersebut, sedangkan krisis ekonomi pada tahun 2009 

itu bersifat global. Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir sebagai penyelamat 

perekonomian rakyat. Jumlah produksi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) selain bisa efisien di pasar dunia, juga mampu 

dalam menyerap tenaga kerja tidak kurang dari 85% tenaga kerja, 

dan pada krisis ekonomi pada tahun 2009 peran Usaha Mikro, 
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Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyerapan tenaga kerja 

masih juga bisa diandalkan. Runtuhnya usaha besar dan sektor 

formal pada umumnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) lah yang sangat paling rasional. 

Menurut Dr. Didin Abdurrohim BS (2020), adapun 

beberapa alasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

terus bisa bertahan dan cenderung terus meningkat jumlahnya pada 

masa krisis sebagai berikut: 

1. Sebagian besar dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) melakukan memproduksi barang-barang 

komsumsi dan jasa-jasa dengan elastis permintaan terhadap 

pendapatan yang rendah, maka dari itu tingkat pendapatan 

rata-rata masyarakat tidak hanya berpengaruh terhadap 

permintaan barang yang dihasilkan, sebaliknya kenaikan 

dari tingkat pendapatan juga tidak dapat berpengaruh pada 

permintaan.  

2. Sebagian besar dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) tidak mendapatkan modal dari perbankan. 

Implikasinya terpuruk dari sektor perbankan dan juga 

naiknya suku bunga serta tidak banyak terpengaruh dari 

sektor ini. Jauh berbeda dengan sektor perbankan yang 

bermasalah, maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) ikut terganggu dengan kegiatan usahanya. 

Sebaliknya usaha besar dapat bertahan. Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) di Indonesia menggunakan modal 
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sendiri dari tabungan dan akses untuk berhubungan dengan 

perbankan sangat rendah.      

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki 

modal yang sangat terbatas dan pasar tempat bersaing, 

pengaruhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

harus memiliki spesialisasi produksi yang sangat ketat. Hal 

ini sangat memungkinkan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) mudah untuk berpindah dari usaha 

yang satu ke usaha yang lainnya, karena hambatan keluar-

masuk yang tidak ada.  

4. Reformasi dapat menghapuskan hambatan-hambatan dari 

pasar, proteksi industri hulu dihilangkan, Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pilihan yang lebih 

banyak dalam pengadaan bahan baku. Pengaruhnya, biaya 

produksi turun dan efisiensi meningkat. Namun, karena 

bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi, maka 

pengaruhnya tidak terlalu besar.  

5. Dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan 

dapat menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan 

para pekerjanya. Para penganggur tersebut memasuki sektor 

informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya 

berskala kecil, akibatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) terus meningkat.  

Menurut Mudrajad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia 

pada tanggal 21 oktober 2008 mengemukakan bahwa Usaha Mikro, 
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Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti bertahan pada krisis dan 

mampu survive karena beberapa hal, yaitu:  

1. Tidak memiliki utang luar negeri. 

2. Tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap 

unbankable. 

3.  Menggunakan input lokal. 

4. Beriorentasi ekspor. 

Jadi, dari paparan historis yang di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kasus krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan 

2009 tersebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

menjadi penangkal dalam krisis ekonomi juga memiliki peran yang 

sangat strategis dalam perekonomian dalam suatu negara. Selaras 

dengan pernyataan Ibu Susanti yang merupakan akademisi di 

bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menyatakan 

bahwa “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada saat 

krisis dianggap sebagai penyelamat, karena Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) yang mampu bertahan ketika terjadi krisis 

ekonomi, dan juga sebagai penunjang dalam perekonomian 

Indonesia karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

mampu menyerap tenaga kerja”.  Dan setelah krisis ekonomi tahun 

1997-1998 dan tahun 2009 di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dapat membuktikan bahwa sektor Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini dapat menjadi tumpuan 

bagi stabilitas dalam perekonomian nasional. Hal ini karena Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu dan bertahan 
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dibandingkan dengan usaha besar lainnya, yang cenderung akan 

mengalami keterpurukan dan setiap tahunnya jumlah Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia semakin bertambah.  

 

4.2 Kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

4.2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebelum 

pandemi Covid-19  
 

Pelaku usaha terbesar di Indonesia sebagian besar 

merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (KUMKM), bahwa jumlah Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mencapai 65 juta 

lebih pelaku usaha tersebut, ini menandakan berkembanganya 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang semakin 

meningkat dan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakui dalam memainkan 

perannya yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan 

perekonomian di negara-negara berkembangan dan maju. Bank 

dunia juga mengakui bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang menjadi salah satu kekuatan pendorong paling 

terdepan dan dalam pembangunan ekonomi yang sangat amat vital 

dalam menciptakan pertumbuhan perekonomian dan lapangan 

pekerjaan. 

Dalam negara berkembang dan maju terdapat 3 (tiga) alasan 

yang mendasar negara tersebut dalam memandang pentingnya 

keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Yang 
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pertama, karena kinerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) akan cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga 

kerja yang produktif. Kedua, sebagai dari bagian dinamikanya, 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering mencapai 

peningkatan yang produktivitasnya melalui investasi dan perubahan 

dari teknologi. Ketiga, karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada 

usaha besar. Sebagai suatu negara berkembang, Indonesia 

mengakui bahwa keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam 

perekonomian. Terlebih lagi setelah krisis moneter 1997, Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi suatu perhatian 

pemerintah dan masyarakat karena daya tahannya yang sangat kuat 

terhadap krisis tersebut. 

Selama terjadinya krisis ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) mampu sebagai katup pengaman bagi 

perekonomian nasional. Hal ini sangat terasa sekali ketika 

Indonesia yang dilanda krisis multidimensi, yaitu ketika usaha 

skala besar masih berkutat dengan masalah yang terus 

berketergantungan pada pinjaman dari luar negeri, yang makin 

terus membengkak pada saat krisis tersebut. Pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang fleksibel justru sangat 

menikmati kondisi krisis moneter khusus bagi usaha yang bergerak 

yang berorientasi pasar luar negeri (ekspor). Ketika terjadi krisis 

tersebut, maka merekalah yang menggerakkan perekonomian di 
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Indonesia. Adapun 4 karakteristik dari Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) yang mampu bertahan selama krisis ekonomi, 

sebagai berikut: 

1. Sebagaian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) menghasilkan barang-barang konsumsi atau 

consumer goods khususnya yang tidak bertahan lama (non-

durable consumer goods). Kelompok barang ini dicirikan 

apabila terjadi peningkatan pendapatan dari masyarkat, 

permintaan terhadap barang ini tidak meningkat terlalu 

banyak. Begitu juga sebaliknya, jika pendapatan dari 

masyarakat menurun sebagai akibat dari krisis ekonomi 

maka permintaannya pun tidak akan berkurang banyak. 

2. Mayoritas dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) lebih mengandalkan pada pembiayaan non-

banking dan aspek dari pendanaan usaha. Saat perbankan 

tersebut terpuruk dari akibat krisis ekonomi, usaha ini tidak 

terpengaruh.  

3. Umumnya dari usaha ini melakukan spesialisasi yang 

sangat ketat yaitu hanya pada produksi barang atau jasa 

tertentu kebalikan dari konglomerasi. Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) mengarah pada pasar persaingan 

sempurna di mana kondisi dari keluar masuk pasar kerap 

terjadi spesialisasi dan struktur dari pasar tersebut membuat 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cenderung 

fleksibel dalam memilih dalam berganti usaha. 
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4. Usaha kecil informal baru muncul karena banyaknya 

pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa-masa krisis 

tersebut. Selain dari itu, daya tahan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) terlahir karena mereka tidak banyak 

memiliki tergantungan dari faktor eksternal, seperti utang 

dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan 

kegiatan usahanya, sebab pada umumnya Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) menggunakan bahan baku 

dari sumber alam lokal. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

merupakan pemegang peranan penting dalam perekonomian 

Indonesia karena kontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan 

juga penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan produk domestik bruto 

(PDB), penyedia jaring pengaman terutama bagi masyarakat yang 

berpendapatan rendah dalam melakukan kegiatan ekonomi yang 

produktif, serta kontribusinya dalam ekspor dan menciptakan 

modal atau investasi. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga 

memiliki peran yang sangat strategis dalam pertumbuhan 

perekonomian di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. 

Konstribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

lainnya dalam menompang perekonomian di Indonesia adalah 

61,07% dari pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), 14,37% 
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dari sisi ekspor non-migas dan 60,42% penciptaan modal tetap atau 

investasi.   

Konstribusi dalam penyerapan tenaga kerja Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan data dari Kementrian 

Koperasi dan UMKM sebanyak 119,56 juta orang atau sebesar 

97% dari total tenaga kerja. Konstribusi PDB Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) terhadap PDB Nasional sebesar 61,07% 

dan rasio kewirausahaan tahun 2018 sebesar 3,47%. Jumlah Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami 

peningkatan dari sebesar Rp.61,65 juta unit pada tahun 2016 

menjadi sebesar Rp.65,46 juta pada tahun 2019 dan diperkirakan 

akan bertumbuh hingga Rp.70,90 juta pada tahun 2020. 

Produktivitas sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

per unit usaha mengalami peningkatan dari sebesar Rp.83,88 juta 

pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.123,30 juta pada tahun 2018 

dan diperkirakan akan bertumbuh hingga Rp.190,70 juta pada 

tahun 2020 (UMKM, 2019). 

Tabel 4.1 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 

Jumlah 

UMKM (Unit) 
61.651.177 62.922.617 64.194.057 65.465.497 

Tenaga Kerja 

(orang) 

112.828.610 116.431.416 116.978.631 119.562.843 

PDB Konstan 

(Rp Triliun) 

5.171,06 T 5.425,41 T 5.721,14 T 7.034,14 T 

PDB harga 7.009,28 T 7.704,63 T 9.062,58 T 9.580,76 T 
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berlaku (Rp 

Triliun 

Ekspor non 

migas (Rp 

Triliun) 

225,126 T 298,20 T 293,84 T 339,19 T 

Investasi harga 

berlaku (Rp 

Triliun) 

2.057,97 T 2.236,73 T 2.564,54 T 2.619,38 T 

Produktivitas 

UMKM per 

unit usaha 

(unit) 

83.880.000 86.220.000 123.300.000 - 

 

Produktivitas 

UMKM per 

tenaga kerja 

(unit) 

 

45.830.000 

 

46.500.000 

 

68.320.000 

 

68.320.000 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2020) 

Tabel 4.2 Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) dalam angka 

Indikator Persentase (%) 

Total tenaga kerja 97% 

Total PDB Nasional 61,07% 

Total Lapangan Kerja 99% 

Total Ekspor 14,37% 

Tota Investasi 60,42% 

      Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2020) 

 

Berdasaran dari data di atas, ini menandakan bahwa Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) benar-benar mampu dan 
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membuktikan dapat menjadi penompang dalam perekonomian di 

Indonesia. 

Kementrian PPN/Bappenas mengungkapkan bahwa laju 

pertumbuhan dalam perekonomian di Indonesia belakangan ini 

terus meningkat sebanyak 0,05%. Salah satu penompang dalam 

perekonomian itu terlihat dari geliat kegiatan yang terus signifikan, 

baik di sektor tradisional maupun modern melalui Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mandiri yang dilaksanakan 

oleh masyarakat menengah kebawah ini memiliki peran yang 

sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa. 

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 

kuat ini dikarenakan keberadaannya tersebut tersebar di seluruh 

penjuru negeri dan menguasai sebanyak 99% aktivitas bisnis yang 

ada di Indonesia, dengan lebih dari 98% yang berstatus usaha 

mikro dan juga karena keunggulannya di beberapa faktor yakni 

kemampuan fokus yang spesifik, fleksibilitas nasional, biaya 

rendah dan kecepatan dalam berinovasi. 

Menurut Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 

saat ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap 

PDB tumbuh hingga 60,34%. Dilihat dari secara jumlah usaha kecil 

yang berada di Indonesia menyumbang PDB lebih banyak yakni 

mencapai 93,4%, kemudian usaha menengah yakni mencapai 5,1% 

dan usaha besar hanya mencapai 1% saja. Akan tetapi prinsip 

dasarnya angka tersebut tidak menperlihatkan adanya perubahan 

dalam setiap tahunnya, oleh karena itu agar pondasi perekonomian 
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di Indonesia tetap terjaga dan terus kuat, maka perlu dalam 

meningkatan angka tersebut sehingga tidak hanya bertahan menjadi 

usaha kecil terus akan tetapi sektor menengah dan atas juga perlu 

terus didorong karena sudah waktunya Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) naik kelas.  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa, kondisi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) sebelum hadirnya pandemi Covid-

19, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat 

memberikan kontribusi yang sangat besar dalam roda 

perekenomian Indonesia, seperti: salah satu sarana dan solusi 

dalam mengentaskan masyarakat kecil dari kemiskinan, 

penyerapan tenaga kerja, memberikan pemasukan bagi negara 

dalam bentuk devisa, dan pemerataan perekonomian di masyarakat. 

Selaras dengan pendapat dari Dr. Dindin Abdurrohim BS (2020) 

yang mengemukakan bahwa Konstribusi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dalam roda perekonomian Indonesia terutama 

kehidupan masyarakat kecil setidaknya ada tiga peran, yaitu:  

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan 

sarana dalam mengentaskan masyarakat kecil dari 

kemiskinan. Salah satu alasan utamanya adalah tingginya 

angka dalam penyerapan tenaga kerja oleh Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM), ini terbukti dari data 

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM), disektor produktif Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2019 mampu 
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dapat memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 119.562.843 

juta orang dari penduduk Indonesia dan berkonstribusi 

sebesar Rp.9.580,76 triliun terhadap produk domestik bruto 

(PDB) Indonesia. 

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini juga 

memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan 

perekonomian masyarakat. Jauh berbeda dengan usaha 

besar, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

mempunyai lokasi di berbagai tempat, termasuk juga daerah 

yang jauh dari jangkauan dalam perkembangan zaman 

sekalipun. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) di 34 provinsi yang ada di Indonesia, Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu 

memperkecil jurang perekonomian antara masyarakat yang 

miskin dengan masyarakat yang kaya. Selain itu juga, 

masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong pergi ke 

kota untuk mendapat kehidupan yang layak. 

3. Peran dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu memberikan 

pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Saat ini Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia 

memang sudah sangat maju, pangsa pasarnya tidak hanya 

dari skala nasional akan tetapi juga dari skala internasional. 

Dari data Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) pada tahun 2017, ini menunjukkan 
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tingginya devisa negara yang berasal dari para pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), angkanya pun 

sangat tinggi, yakni sebesar Rp.88,45 miliar. Angka ini 

terus mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat 

dibandingkan pada tahun 2016.  

Akan tetapi, meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) memiliki peran yang sangat penting dan memberi 

kontribusi bagi perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) juga memiliki banyak kelemahan dalam 

operasional, maka dari itu pemerintah perlu memberikan dukungan 

dan sokongan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

bertumbuh dengan cepat dan lancar sebagaimana mestinya.  

 

4.2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat 

pandemi Covid-19  
 

Saat akan memasuki awal tahun 2020, para pelaku usaha di 

Indonesia mengalami tantangan yang begitu berat. Semua bermula 

pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan oleh hadirnya wabah virus 

yang berasal dari negara Cina atau bertepatan di kota Wuhan. Dr. 

Li Wenliang yang pertama kali yang pertama kali menemukan 

pasien yang terjangkit virus ini dan menduga virus tersebut berasal 

dari hewan liar. Karena pasien pertama yang datang kepadanya 

yaitu orang yang beraktivitas di pasar Huanan, sebuah pasar di 

Wuhan yang menjual ikan dan beberapa jenis hewan liar untuk 

dikonsumsi (Unitomo, 2020). 
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Pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu mimpi buruk di 

awal tahun 2020. Kehadirannya tidak hanya dapat mempengaruhi 

kondisi kesehatan lapisan masyarakat di seluruh penjuru dunia, 

akan tetapi juga sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi, 

khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Padahal jauh dari sebelum hadirnya berita tentang Covid-19, tahun 

2020 diprediksi sebagai tahun yang baik dalam perkembangan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini 

mengingat karena banyaknya program untuk pengembangan 

kapasitas dan kebijakan pemerintah yang mendukung akan 

pertumbuhannya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia. Sayangnya, program-program yang sempat 

direncanakan tersebut harus tertunda akibat merebaknya Covid-19 

di Indonesia. Pandemi Covid-19 ini sangat menghantam kondisi 

perekonomian nasional. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) ini pun menjadi salah satu unit bisnis yang paling sangat 

merasakan dampak dari Covid-19 ini. Terlebih saat pemerintah 

dalam menetapkan kebijakan untuk Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) di sejumlah daerah. PSBB yang dilakukan untuk 

menekan angka penyebaran Covid-19 ini berdampak pada 

pemberhentian sentra-sentra perdagangan sehingga membuat 

masyarakat kesulitan di sisi ekonomi. 

Dengan hadirnya pandemi Covid-19 saat ini yang 

dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia, terutama juga menyerang 

ke lini perekonomian dan dunia usaha. Maka dengan hal tersebut 
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para pengusaha di paksa untuk mencari celah baru untuk kehidupan 

yang baru, cara-cara baru yang bisa menunjang bangunnya kembali 

ekonomi yang lesu akibat dari pandemi Covid-19 ini. Virus Covid-

19 yang sedang mewabah dan menjadi pandemi diseluruh dunia 

termasuk di Indonesia. Kondisi ini memaksa semua orang harus 

tetap berada dirumah untuk mengisolasi diri agar tidak terkena 

virus tersebut. Oleh karena itu, semua aktivitas menjadi terhambat 

terutama yang berhubungan dengan pekerjaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Bahkan di beberapa daerah yang termasuk 

kategori zona merah sudah menetapkan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB). Pandemi menuntut semua orang untuk 

cepat menyesuaikan diri dengan pola kerja baru. Beberapa 

contohnya yaitu para pekerja harus merubah kegiatanya menjadi 

Work From Home (WFH), mahasiswa dan anak sekolah pun harus 

belajar secara daring (online). Walaupun banyak kegiatan yang 

tidak dapat berjalan seperti biasanya, namun harus tetap optimis 

untuk mengambil peluang usaha.  

Pandemi Covid-19 saat ini menjadikan peta perekonomian 

mengalami perubahan yang signifikan. Hampir 90% mengalami 

perubahan yang sangat signifikan. Baik itu sektor Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM), BUMDes, BUMD (daerah), 

perusahaan korporasi yang multinasional, maupun starup company 

dan sebagainya. Hanya sedikit yang masih tetap bisa hidup normal. 

Sebagian besar usaha bisnis sedang tidak bisa hidup normal. 

Penurunan usaha yang hampir 40% membuat banyak pemutusan 
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hubungan kerja (PHK) dimana-mana. Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM), tidak sejaya sebelum adanya pandemi, 

kemampuan bertahan UMKM dan pedagang kecil kurang dari 1 

bulan. Sementara itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM), dituntut agar untuk tetap menghasilkan sesuatu untuk 

menutupi kebutuhan rumah tangga dan beberapa kebutuhan 

operasional dasar bisnisnya seperti biaya sewa tempat, kredit, 

karyawan dan lain sebagainya.  

Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM), kelimpungan menghadapi bisnisnya yang terhambat 

bahkan mungkin tidak akan selamat. Sebanyak 1.785 koperasi dan 

163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah terdampak pandemi 

Covid-19. Menteri koperasi dan usaha kecil menengah Teten 

Masduki mengatakan, koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan 

produksi juga paling terdampak pandemi Covid-19. Sektor 

Berdasarkan hasil survei kajian cepat yang dilakukan oleh LIPI 

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) tentang Kinerja Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia pada masa pandemi 

Covid-19 secara daring pada tanggal 1-20 Mei 2020 yang 

melibatkan 679 responden valid yang mata pencarian utama 

sebagai pelaku usaha. Hasil Survei menyatakan (LIPI, 2020), 

bahwa selama pandemi Covid-19, 94,69% usaha mengalami 

penurunan penjualan. Berdasarkan skala usaha, penurunan 

penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 
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43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha 

menengah.  

Adapun beberapa usaha yang bertahan dan mendapat 

peluang serta keuntungan pada kondisi pandemi Covid-19 ini, 

yaitu: 

1. Usaha makanan dan minuman 

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan utama dari 

setiap orang, usaha ini sebenarnya paling banyak terdampak 

akibat dari pandemi covid-19 ini, akan tetapi perubahan 

sistem penjualan yang biasanya dari konvensional menjadi 

modern atau dengan berjualan secara online dan dapat 

bekerja sama dengan perusahaan go food dan grab food atau 

sejenisnya maka usaha disektor ini banyak mendapatkan 

keuntungan. Dengan diberlakukan kebijakan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah ini, maka 

kegiatan masyarakat lebih banyak dirumah. Usaha ini dapat 

dilakukan bagi para pekerja yang di berhentikan atau PHK 

dan juga bagi yang sudah menjalankannya sebelum 

pandemi Covid-19 ini hadir.  

2. Jasa Telekomunikasi  

Dampak dari pandemi Covid-19 ini, orang-orang harus 

berhubungan atau komunikasi dengan orang lain harus 

dilakukan secara daring (online), baik dalam kegiatan 

pekerjaan maupun silatuhrahmi, maka dari itu sangat 

diperlukannya jasa telekomunikasi ini yaitu dengan 
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membeli kuota paket data agar orang-orang terus dapat 

berhubungan secara daring (online) untuk dapat 

mempermudah dalam komunikasi pekerjaan atau lainnya. 

3. Jasa Logistik 

Dengan adanya kebijakan social dan physical distancing 

bahkan pembatasan yang paling besar yaitu pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB), jasa ini sangat dibutuhkan 

sekali bagi yang berjualan atau lainnya, karena aktivitas 

penjualan lakukan di rumah saja dan untuk proses 

pengiriman dan pengantaran paket yang telah di pesan 

seperti: barang, makanan, dan lain-lain sebagainya 

membutuhkan jasa logistik tersebut. 

Adapun usaha yang tidak dapat bertahan bahkan mengalami 

kerugian dampak dari pandemi Covid-19 ini, yaitu: 

1. Hotel dan pariwisata 

Sektor inilah yang paling merasa terpuruk saat hadirnya 

pandemi Covid-19. Kedua sektor ini saling bergantungan 

satu sama lain, akibat dengan kebijakan pelarangan orang 

berpergian keluar kota atau liburan dan keluar rumah maka 

sektor ini paling terdampak pandemi Covid-19. Selaras 

dengan penelitian dari Awang Darmawan dan Rina Desiana 

(2021) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa, jumlah 

kunjungan wisman ke Indonesia sampai dengan bulan maret 

2020 mengalami penurunan sebesar 64,11% dibandingkan 

dengan bulan maret tahun 2019. Sektor pariwisata dan 
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pendukungnya ini sudah mulai terdampak pada bulan 

februari 2020 meskipun pernyataan resmi dari pemerintah 

Indonesia bahwa kasus Covid-19  pada bulan maret 2020. 

2. Penerbangan 

Dengan kebijakan pembatasan wilayah atau lockdown di 

beberapa negara didunia, membuat pada industri ini sangat 

terpukul yang berakibatkan kepada krisis keuangan bagi 

perusahaan penerbangan baik di tingkat nasional maupun di 

dunia. 

3. Bioskop. 

4. Mall (pusat perbelanjaan) dan ritel. 

5. Olahraga. 

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, 

pemerintah melaksanakan beberapa kebijakan. Salah satunya, 

memasukkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

dan koperasi sebagai penerima program bantuan pemerintah seperti 

kartu prakerja, subsidi tarif listrik, dan Keluarga Harapan. 

Pemerintah juga memberikan keringanan pajak selama 6 bulan 

sejak april 2020 hingga september 2020. Menkeu Sri Mulyani 

Indrawati mengatakan pemerintah terus menjaga seluruh aspek 

perekonomian dalam negeri. Maka dari itu pemerintah 

menganggarkan belanja dan pembiayaan dalam rangka Covid-19 

mencapai Rp405,1 Triliun, fungsinya untuk menahan segala 

macam sentimen yang terjadi saat ini dan juga agar perekonomian 
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di dalam negeri tetap terjaga. Secara umum, total tambahan belanja 

pemerintah untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp225,1 Triliun. 

Angka ini merupakan kalkulasi dari anggaran stimulus dan 

dukungan dari sektor industri Rp75 T, perlindungan sosial Rp110 

T, dan perlindungan kesehatan sebanyak Rp75 T. Sedangkan, total 

pembiayaan dalam rangka mendukung PEN termasuk stimulus 

untuk ultra mikro senilai Rp150 T.   

Dari data di atas dapat menunjukkan bahwa betapa besarnya 

dampak dari pandemi Covid-19 ini kepada para pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Walau bagaimanapun 

kondisi yang terjadi saat ini, melaksanakan kegiatan tersebut harus 

dihadapi dengan segala daya dan upaya, dengan terus 

menggerakkan kreatifitas demi bisa kembali produktif, 

mendapatkan keuntungan dan kembali memulihkan perekonomian 

Indonesia. Meskipun daya beli masyarakat menurun dikarenakan 

tingkat pendapatan yang rendah ditengah akibat dari pandemi 

Covid-19, namun sesungguhnya kebutuhan masyarakat masihlah 

sama, yang berubah hanyalah proses dalam penyampaian produk 

kepada konsumen. Menurut Unitomo (2020), permasalah utama 

adalah bagaimana para pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat 

ini dengan hadirnya prilaku baru daripada konsumen dalam 

penggunaan barang dan jasa dari Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM).  
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, para pelaku 

usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus bisa 

dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Pandemi Covid-

19 yang melanda dunia membuat banyak perubahan. Tidak 

terkecuali berubahnya prilaku para konsumen. Seperti yang sudah 

dijabarkan oleh penulis, sebagai produsen maka para pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus punya kiat-kiat agar 

tetap dalam memasarkan produknya. Kebiasaan transaksi secara 

langsung kini sudah mulai secara pelan-pelan ditinggalkan, dan 

para konsumen lebih tertarik untuk transaksi secara online. Maka 

dari itu teknik pemasaran secara konvensional harus bisa berevolusi 

dan menyesuaikan dengan keinginan para konsumen, sebenarnya 

apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen tetap sama, hanya saja 

perubahan prilaku dalam mendapatkannya yang sudah berbeda. 

Kreativitas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) dalam hal marketing harus benar-benar terus 

ditingkatkan dan pemanfaatan media online dan teknik untuk 

menjemput bola dengan memperbanyak direct marketing saat ini 

dirasa lebih efektif. Karena sudah seharusnya produsen dapat 

menyesuaikan diri dengan kondisi konsumen yang sekarang demi 

bisa bertahannya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Karena biar bagaimanapun konsumen adalah sumber utama dari 

kelangsungan suatu usaha tersebut.     
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4.2.3  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setelah 

pandemi Covid-19 (New Normal) 
 

New normal atau tatanan hidup baru dengan kebiasaan baru 

setelah terjadinya pandemi covid-19 menjadi rancangan pemerintah 

dalam mengatasi masalah perekonomian akibat dari pandemi 

covid-19. Tatanan dalam kehidupan baru atau new normal ini terus 

menjadi wacana yang dilontarkan oleh pemerintah dalam 

memulihkan produktivitas pada masyarakat dan membuat kondisi 

perekonomian kembali panas. New normal merupakan salah satu 

pilihan untuk menjadikan kebangkitan dalam perekonomian 

masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu sektor 

penunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Melihat daripada 

itu semua, pemerintah berinisiatif untuk berdamai dengan kondisi 

dengan menerapkan new normal, di mana masyarakat agar dapat 

melakukan aktivitas seperti biasanya dengan tetap memperhatikan 

protokol kesehatan. 

Dengan diterapkan new normal oleh pemerintah diharapkan 

mampu memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia, ditandai 

dengan bangkitnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Banyak negara telah mengenalkan atau mengadopsi program 

bauran untuk menyelamatkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). Menurut Dani Sugiri (2020), pertama, 

dengan memberikan subsidi gaji kepada Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar gaji 
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pegawainya. Kedua, terus mendorong pengembangan inovasi 

wiraswasta agar dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur. 

Ketiga, memberikan penangguhan penyelesaian kewajiban atau 

utang UMKM baik untuk kewajiban perpajakan maupun kewajiban 

dari pinjaman usaha. Keempat, memberikan pinjaman secara 

langsung kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) agar dapat memiliki modal yang cukup untuk dapat 

mempertahankan usahanya. Kelima, mendorong digitalisasi Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat tetap beroperasi 

dalam kondisi terdapat pembatasan pergerakan masyarakat. 

Dengan bangkitnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) diharapkan dapat mampu memperbaiki 

perekonomian suatu negara, terkhusus tersebut negara Indonesia. 

Maka dari itu, penulis berkesimpulan bahwa kebijakan new 

normal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini harus benar-benar 

serius dalam menerapkannya. Membuat kebijakan kepada seluruh 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk 

pelaksanaan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan dan 

apabila ada yang melanggar akan mendapatkan hukuman, 

selanjutnya membuat kebijakan yang meringankan beban yang di 

tanggung oleh pelaku usaha misalnya, subsidi gaji, memberikan 

modal usaha, meringankan pajak serta hal-hal yang menyangkut 

dengan operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Dengan adanya kebijakan tersebut maka proses pemulihan 
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ekonomi dapat segera pulih dan kembali meningkatkan 

perekonomian Indonesia. 

 

4.3 Hambatan-hambatan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) 
 

Umumnya permasalahan yang sering dihadapi para pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia tidak 

terlalu jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di negara-negara 

berkembangan lainya, Menurut Tommy Hendra Purwaka (2017) 

mengatakan bahwa hambatan-hambatan dalam Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) yaitu, sangat kurangnya bahan baku yang 

biasanya harus diimpor dari negara lain untuk proses dalam 

produksi. Disamping itu, pemasaran barang, permodalan, 

ketersediaan energi, insfratruktur, dan informasi juga merupakan 

permasalahan yang sering muncul kemudian, Ibu Susanti yang 

merupakan akademisi di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) mengatakan bahwa “hambatan-hambatan 

dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk 

masalah-masalah non fisik seperti tingginya inflasi, skill, aturan 

perburuhan dan lain sebagianya, kendala lainnya adalah kendalah 

hukum dan regulasi pemerintah, kualitas produk dan daya saing, 

perpajakan, informasi pasar, kualitas sumber daya manusia 

(SDM), keahlian dan pemasaran, dan sulitnya mengakses pinjaman 

atau kredit. Kesulitan dalam mengakses pinjaman atau kredit di 

perbankan untuk memperkuat modal usaha, ini merupakan 
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permasalahan yang paling sering dihadapi oleh pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”. Dikuatkan dengan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 yang 

mengindentifikasikan permasalahan yang dihadapi pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai berikut: 

a. Kurang permodalan. 

b. Kesulitan dalam pemasaran. 

c. Persaingan usaha yang ketat. 

d. Kesulitan dari bahan baku. 

e. Kurangnya teknis dalam produksi dan keahlian. 

f. Kurangnya keterampilan manajerial. 

g. Kurangnya pengetahuan manajemen keuangan. 

h. Iklim usaha yang kurang kondusif baik karena faktor-

faktor seperti, perizinan maupun peraturan perundang-

undangan. 

Meski Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah 

membuktikan peranannya dalam perekonomian nasional akan 

tetapi dalam menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yng 

bersifat internal maupun eksternal. Hafsah (2004) mengemukakan 

permasalahan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Indonesia secara umum antara lain: 

1. Masalah internal 

a. Kurangnya permodalan, permodalan merupakan faktor 

utama yang sangat diperlukan untuk mengembangan 

suatu unit usaha sedangkan pinjaman modal dari 
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perbankan atau lembaga keuangan lainnya sulit 

diperoleh, karena berbagai persoalan dalam 

administratif dan teknis yang diminta oleh pihak 

perbankan, sehingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) sulit untuk memenuhinya.  

b. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, sebagian 

besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha dari 

keluarga yang turun temurun. Keterbatasan sumber 

daya masnusia (SDM) Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) baik dari dalam segi pendidikan 

formal, pengetahuan dan keterampilannya sangat 

berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan 

usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk terus 

berkembang secara optimal. Disamping itu juga, 

dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) nya, 

usaha tersebut sulit untuk mengadopsi perkembangan 

teknologi yang baru untuk meningkatkan daya saing 

produk yang dihasilkannya. 

c. Lemahnya jaringan usaha dan kemampunan dan 

penetrasi pasar, usaha kecil yang pada umumnya usaha 

keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat 

terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah 

karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat 

terbatas dan kualitas yang kurang kompetitif, berbeda 



97 
 

 
 

dengan usaha besar yang mempunyai jaringan yang 

sudah solid dan didukung dengan teknlogi yang dapat 

menjangkau internasional dan promosi yang sudah 

baik. 

2. Masalah Eksternal 

a. Iklim usaha yang sepenuhnya belum kondusif. 

Kebijakan dari pemerintah untuk menumbuh 

kembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM), meski dari tahun ke tahun terus menerus 

kebijakan tersebut disempurnakan, tetapi dampak 

dirasakan belum seluruhnya optimal. Hal ini terlihat 

antara lain dengan masih terjadinya persaingan yang 

kurang sehat antar pengusaha-pengusaha kecil dengan 

pengusaha-pengusaha besar. 

b. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha, kurangnya 

mendapat informasi yang berhubungan dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan, menyebabkan sarana dan 

prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat 

berkembang dan kurang mendukung kemajuan 

usahanya sebagaimana yang diharapkan. 

c. Implikasi Otonomi Daerah dengan berlakunya Undang-

undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, 

kewenangan daerah mempunyai untuk mengatur dan 

mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini 

akan mengalami implikasi terhadap pelaku Usaha 
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Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa 

pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jika kondisi ini 

tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya 

saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 

disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, 

kadang menciptakan kondisi yang kurang baik bagi 

pengusaha luar daerah untuk mengembangkan 

usahanya di daerah tersebut. 

d. Implikasi perdagangan sebagaimana diketahui bahwa 

AFTA yang mulai berlaku 2003 APEC tahun 2020 

yang berimplikasi luas terhadap usaha Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bersaing dalam 

perdagangan bebas, Dalam hal ini, mau tidak mau 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituntut 

untuk melakuan proses produksi dengan produktif dan 

efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai 

dengan frekuensi pasar global dengan standart kualitas 

seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 

14000) dan isu hak asasi manusia (HAM) serta isu 

ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan tidak fair 

oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier 

for Trade). Untuk itu maka diharapkan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mempersiapkan 

agar mampu bersaing baik secara keunggulan 
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komparatif maupun kenggulan kompetitif yang 

berkelanjutan.  

e. Terbatasnya akses pasar, akan menyebabkan produk 

yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara 

kompetitif baik di pasar nasional maupun dipasar 

internasional. 

Maka dari itu, hambatan-hambatan yang sering terjadi 

seperti: kurangnya modal usaha, sulitnya mendapatkan bahan baku, 

hambatan dalam distribusi produksi, teknologi yang semakin baru 

dan juga kurangnya keahlian dari tenaga kerja. Permasalahan ini 

merupakan permasalahan yang sering terjadi pada Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM). Maka dari itu hambatan ini perlu 

menjadi perhatian baik dari pihak pemerintah selaku pembuat 

kebijakan serta pelaku dari usaha Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) tersebut agar dapat meminimalisir yang 

terjadi dari hambatan-hambatan tersebut, agar cepat dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan dari Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) ini yang berefek pada perekonomian 

Indonesia.  

 

4.4 Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

sebagai pondasi kemashlahatan perekonomian masyarakat 

Indonesia di masa pandemi Covid-19  
 

Peran dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

yang merupakan menjadi salah satu yang berkontribusi serta 

menjadi penompang dalam perekonomian masyarakat Indonesia. 
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Melihat dari sejarah masa lalu, krisis ekonomi yang terjadi pada 

tahun 1997-1998 dan krisis ekonomi pada tahun 2009 tersebut telah 

membuktikan bahwa peran dari Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) mampu menjawab dari permasalahan 

tersebut. Hampir sama dengan keadaan yang terjadi sekarang, 

dimana perekonomian baik di tingkat nasional maupun 

internasional tengah mengalami goncangan yang sangat kuat yang 

disebabkan oleh pandemi Covid-19. Akan tetapi dengan 

bagaimanpun kondisi yang terjadi, kegiatan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) harus terus menjalankan aktivitas 

sebagaimana mestinya walaupun harus merubah cara dalam proses 

transaksi yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional dan 

harus beralih secara daring (online) atau digitalisasi dalam proses 

penjualannya. Dan juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

dengan pemberian bantuan modal Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) yang bertujuan agar Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) ini tetap bertahan dan tetap hidup karena 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah 

satu penunjang dalam penggerak roda perekonomian di Indonesia.  

Peran dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini 

dapat memberikan mashlahah bagi perekonomian masyarakat 

Indonesia, yang tidak hanya semata-mata untuk memenuhi 

kesejahteraan didunia akan tetapi juga untuk mencapai 

kesejahteraan diakhirat (fallah). Mashlahah merupakan memberi 
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manfaat dan menolak akan kemudharatan yang bertujuan untuk 

menjaga dan memelihara dari tujuan syara’.  

Peran dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

sebagai pondasi kemashlahatan perekonomian masyarakat 

Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini telah memenuhi syarat 

yaitu dari tujuan utama mashlahah tersebut, yang dapat dilihat dari 

3 aspek yaitu: Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat. 

1. Dharuriyyat (Kemashlahatan Primer) 

Kemashlahatan primer ini merupakan kemashlahatan yang 

bersifat utama. Kemashlahatan ini mutlak dan tidak bisa 

diabaikan karena untuk memelihara dari 5 (lima) unsur 

pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan 

keturunan, serta memelihara harta benda. 5 (lima) dasar 

fundamental tersebut berguna bagi manusia agar dapat 

hidup dengan mulia. Tujuan agama Islam memerintahkan 

untuk memelihara 5 (lima) hal tersebut dan untuk 

menghindari hal-hal yang membahayakan manusia tersebut 

niscaya agar seorang muslim bisa hidup tenang dan tentram 

dalam bekerja demi mencapai tujuan yaitu kebahahian 

dunia dan akhirat. Kemashlahatan primer (Dharuriyyat) 

merupakan yang mana manusia sangat butuh dan tergantung 

padanya, baik dari sisi aspek diniyah (agama) maupun 

aspek duniawi. Maka dharuriyyat ini merupakan hal yang 

tidak dapat ditinggalkan di dalam kehidupan manusia. 
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Dalam kemashlahatan dharuriyyat, apabila kebutuhan 

primer ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam pada 

keselamatan umat manusia, baik di dunia (menjadi hancur) 

maupun di akhirat (menjadi rusak atau mendapat siksa). 

Dengan demikian, masyarakat bisa bersatu seperti sebuah 

bangunan yang kokoh dengan pondasi yang kuat dengan 

saling menompang satu sama lainnya, ibarat satu tubuh 

yang dimana ketika salah satu dari anggota tubuh sakit 

maka anggota tubuh yang lainnya juga akan merasakan 

sakit. Salah satu penerapan yang dilakukan untuk 

kemashlahatan dharuriyyat disini yaitu melaksanakan peran 

untuk menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM), sebagai mana Allah SWT berfirman dalam Surah 

Al-Jumu’ah ayat 10: 

 ٱَّللََّ  َوٱذُْكُروا۟  ٱَّللَِّ  َفْضلِ  ِمن َوٱبْ تَ ُغوا۟  ٱأْلَْرضِ  ِف  َفٱنَتِشُروا۟  ٱلصََّلوَٰةُ  ُقِضَيتِ  َفِإَذا
 تُ ْفِلُحونَ  لََّعلَُّكمْ  َكِثريًا

Artinya: 

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah 

kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak agar kamu beruntung.” 

Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: 

 هللاُ )َصَلى للِ  َرُسْولُ  َقالَ  َقالَ  أَبِْيهِ  َعنْ  َسالِْ  َعنْ  هللا ُعبَ ْيدِ  ْبنِ  َعاِصمْ  َعنْ 
 البيهقى أخرجه (اْلُمْحََتِفَ  اْلُمْؤِمنَ  ُيُِبُّ  هللاَ  ِإنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
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Artinya: 

“Dari ‘Ashim Ibn ‘Ubaidillah dari Salim dari ayahnya,  ia 

berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Sesungguhnya 

Allah menyukai orang mukmin yang berkarya.” (H. R. Al-

Baihaqi). 

Dengan demikian, bahwa peran dari Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) ini termasuk sebagai mashlahah 

dharuriyyat yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat 

Indonesia walaupun kondisi atau keadaan saat ini sedang 

terjadi pandemi Covid-19, jika ini diabaikan maka akan 

timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan 

manusia. Akibatnya akan kehilangan keselamatan dan 

kebahagiaan di akhirat. Dalam mashlahah dharuriyyat 

(kemashlahatan primer) ini harus memelihara dari 5 (lima) 

hal, yaitu: 

a. Melindungi Agama (Hifdz al-din). 

Agama merupakan tujuan utama dari penciptaan 

manusia. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk 

menyampaikan (tabligh) dan menjaganya. Islam sangat 

menaruh perhatian dalam hal menjaga agama dan 

menjauhkan dari segala bentuk noda yang kotor seperti: 

syirik, takhayyul, bid’ah, kemaksiatan, dan hal-hal 

yang jelas diharamkan. Ad-Din jugs berhubungan 

dengan ibadah-ibadah yang dilaksanakan seseorang 

muslim dan muslimah dalam dunia ini, setiap muslim 
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atau muslimah yang hidup di dunia tidak hanya dituntut 

untuk mencari kesenangan dan keuntungan saja, akan 

tetapi setiap muslim dan muslimah wajib melakukan 

yang lebih utama yaitu untuk beribadah kepada Allah 

SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. 

Adz-Zariyat : 56  

ْنَس ِاَلَّ لِيَ ْعُبُدْونِ َوَما َخَلْقُت  اْلِْنَّ َواَْلِ  

Artinya: 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan agar mereka beribadah kepadaku.” 

Dalam hal ini, melaksanaan kegiatan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu 

solusi dan menjadi peran untuk membuat kenyamanan 

beribadah kepada Allah SWT, juga untuk bejihad di 

jalan Allah serta dapat membela agama Islam daripada 

ajaran-ajaran yang menyesatkan, karena banyak orang-

orang saat ditimpa musibah baik itu kemiskinan atau 

lainnya, maka orang-orang cepat terpengaruh terhadap 

iman, akibatnya agama orang tersebut dengan mudah 

dilelang sehingga sering terjadi seperti, adanya 

pemurtadan atau keluarnya dari agama Islam karena 

orang-orang tersebut di iming-imingi dengan uang yang 

begitu banyak. Maka dari itu dengan melakukan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini mampu 
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menjadi benteng pertahanan umat Islam dalam 

membela dan berjihad. Seseorang muslim harus 

meyakini bahwa agama Islam merupakan agama yang 

satu-satunya agama yang benar dan diridhai oleh Allah 

SWT. Oleh karena itu agama bukan hanya sebagai 

moralitas akan tetapi agama diperlukan oleh manusia 

kapanpun dan dimanapun ia berada. Sebagaimana 

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah : 3 

ْسَلمَ  ِديْ ًنا     اَْليَ ْومَ  اَْكَمْلتُ  َلُكمْ  ِديْ َنُكمْ  َواَْْتَْمتُ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمِِتْ  َوَرِضْيتُ  َلُكمُ  اَْلِ
Artinya: 

“Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu 

untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, 

dan telah aku Ridhai Islam sebagai agamamu.” 

b. Melindungi nyawa (Hifdz al-Nafs). 

Dalam agama Islam nyawa manusia merupakan sesuatu 

yang sangat berharga dan harus dijaga serta di lindungi. 

Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau 

dirinya sendiri. Salah satu faktor sering terjadinya 

pembunuhan ini akibat dari tingkat angka kemiskinan 

yang sangat tinggi, apalagi disaat kondisi yang sedang 

terjadi di negeri ini yaitu pandemi Covid-19 yang terus 

mempengaruhi roda perekonomian masyarakat. Dengan 

tingkat angka kemiskinan yang meningkat bahkan terus 

bertambah dari sebelumnya, akibatnya sering terjadi 
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penghilangan nyawa seseorang dengan cara 

pembegalan dengan senjata tajam sehingga dapat 

menghilangkan nyawa orang tersebut dan juga banyak 

terjadi bunuh diri akibat depresi yang tak tertahankan. 

Maka dari itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) mampu menjawab dan menjadi peran dalam 

persoalan ini, dengan adanya aktivitas tersebut dengan 

dapatnya pendapatan dan penghasilan tidak signifikan 

seperti sebelum hadirnya Covid-19, memang dengan 

melakukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) ini tidak membuat kaya akan tetapi untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bertujuan agar 

terhindar dari hal-hal yang negatif seperti penghilangan 

nyawa seseorang atau meninggal dikarenakan 

kelaparan. Tugas manusia dibumi adalah untuk mengisi 

kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk itu maka 

kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi 

dan dijaga sebaik-baiknya, sebaliknya segala sesuatu 

yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) 

pada dasarnya harus dijauhi.  

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra : 

33  

ُ ِإَلَّ ِبٱۡۡلقِِ    وََل تَ ۡقتُ ُلواْ ٱلن َّۡفَس ٱلَِِّت َحرََّم ٱَّللَّ
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Artinya :  

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan 

suatu alasan yang benar”. 

c. Melindungi Akal (Hifdz al-Aql). 

Allah SWT melarang segala perbuatan yang menciderai 

akal, karena akal merupakan salah satu nikmat yang 

terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada 

manusia. Akal juga merupakan sebuah pilar 

kehormatan, keistimewaan, dan kemuliaan dari seorang 

manusia. Dalam hal ini yang membedakan manusia 

dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib 

menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita 

untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun, 

tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat 

memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan 

mengalami kesulitan dan penderitaan, oleh karena itu 

Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi 

seorang mukmin untuk menuntut ilmu. Saat kondisi 

pandemi Covid-19 ini, setiap orang dituntut untuk terus 

berpikir secara kreatif dan inovatif dalam proses 

menciptakan lapangan pekerjaan dan produk baru 

dalam dunia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM), yang saat ini tengah mengalami penurunan 

yang sangat singnifikan, disinilah peran dari Usaha 
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Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut harus 

dilaksanakan, untuk itu dalam menjaga akal manusia 

agar tetap fresh dan sehat, dengan menghindari dan 

melarang apapun yang akan merusak akal sehat kita, 

seperti meminum alkohol atau sejenisnya yang 

membuat kehilangan akal dan akal akan menjadi poros 

dalam pertanggungjawaban sebagai manusia di dunia 

dan di akhirat. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-

Maidah : 90  

ْن  َا اْلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزََلُم رِْجس  مِِ َٰي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ
َعَمِل الشَّْيطَاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ  َعَمل  

Artinya : 

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya 

(meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk 

(berhala), mengundi nasib dengan panah adalah 

termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat 

keberuntungan”. 

 

d. Melindungi keluarga/garis keturunan (Hifdz al-

Nas/Irdl). 

Untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, maka 

manusia harus memelihara keturunan dan 

keluarganya. Walaupun seseorang mukmin meyakini 

bahwa rentang waktu kehidupan tidak hanya 

mencakup dalam kehidupan didunia melainkan 

kehidupan diakhirat, akan tetapi keberlangsungan 
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kehidupan didunia sangatlah berarti dan penting. Oleh 

karena itu, kelangsungan keturunan dari generasi ke 

generasi sangat harus sangat diperhatikan. Islam 

memerintahkan setiap laki-laki dan perempuan untuk 

menjaga kehormatannya, karena dalam Islam 

seseorang yang meninggal karena menjaga 

kehormatannya dan kehormatan keluarganya 

dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. 

Ketegasan dan perhatian khusus Islam ini merupakan 

suatu wadah yang sangat dibutuhkan serta amat 

penting bagi eksitensi manusia. Akibat dari pandemi 

Covid-19 ini, tingkat kemiskinan yang tinggi di salah 

satu negara yaitu Ghana, dikutip dari salah satu media 

CNBC Indonesia menyebutkan bahwa para gadis-

gadis muda ini rela berhubungan seks bebas dengan 

transaksional dimana pria ini memberikan barang 

sebagai imbalannya, barang-barang tersebut seperti: 

mie instan, pulsa seluler, dan uang elektronik. Yang 

paling menyedihkan orang tua dari gadis-gadis 

tersebut didukung demi mendapatkan barang tersebut 

untuk bertahan hidup. Maka peran dari Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bisa mencegah 

dari perbuatan dan juga dan menjaga garis keturunan 

dengan menikah baik secara agama maupun negara 

yang bertujuannya untuk mencegah dari perbuatan 
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zina dan juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) dapat menjadi aset bagi generasi 

penerusnya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam 

Q.S. Al-Isra : 32 

 َوََل تَ ْقَربُو۟ا ٱلزَِِنَٰا ۖ ِإنَُّهۥ َكاَن فََِٰحَشًة َوَسااَء َسِبيًل 

Artinya : 

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya 

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu 

jalan yang buruk”. 

e. Melindungi Harta (Hifdz al–Mal). 

Islam mewajibkan setiap orang untuk menjaga 

hartanya, mengharuskan seseorang untuk mencari 

rezeki, serta membolehkan untuk bermuamalah, 

transaksi, dan perniagaan. Harta merupakan hal yang 

sangat penting dan berharga di mana harta dibutuhkan 

untuk pemenuhan dalam kebutuhan makanan, 

minuman, pakaian, rumah, selain itu hampir semua 

ibadah itu memerlukan harta seperti zakat, infaq, 

sedekah, haji, dan menuntut ilmu serta membangun 

sarana dan prasaran dalam peribadatan, akan tetapi 

Islam sangat melarang memperoleh harta dengan 

cara-cara yang haram seperti mengambil harta orang 

lain dengan cara mencuri atau korupsi, menghalalkan 
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riba, tipu daya, pengkhianatan, dan memakan harta 

orang dengan cara yang bathil. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al – 

Baqarah : 188 : 

َنُكم ِبٱۡلبََِٰطل  َلُكم بَ ي ۡ ُكُلوااْ أَۡموََٰ
ۡ
 َوََل ََت

Artinya : 

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta 

sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 

bathil“. 

Untuk mengatasi hal tersebut, dengan peran dari 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu 

untuk mencegah dari perbuatan keji serta pemerataan 

ekonomi secara adil melalui dana zakat dari pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

sudah mencapai hisab. Selaras dengan penelitian dari 

Awang Darmawan dan Rina Desiana (2021) dalam 

jurnalnya menyebutkan bahwa esensi utama dari zakat 

yaitu zakat sebagai sarana menyucikan diri dari 

kebathilan serta wahana dalam menumbuhkan sikap 

solidaritas atau moralitas, serta sebagai sarana dalam 

penyamarataan di antara hamba-Nya dari harta yang 

telah Allah SWT titipkan kepada mereka. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al – 

Baqarah : 43 : 

ّيَ  ِع َع الرَّاِك وا َم ُع اَة َوارَْك وا الزََّك َة َوآُت َل وا الصَّ يُم ِق  َوَأ



112 
 

 
 

Artinya : 

“Dan dirikan shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’ lah 

beserta orang-orang yang ruku’.” 

Maka dari itu, implikasi penunaian zakat tersebut 

dalam perekonomian yaitu, zakat dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang kekurangan, zakat dapat 

memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, zakat 

dapat menekan jumlah permasalahan ekonomi, serta 

zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar 

dapat memelihara sektro usaha. Dengan demikian 

zakat yang dikeluarkan dari pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut mampu 

menjaga tingkat komsumsi masyarakat seminimal 

mungkin sehingga perekonomian akan tetap berjalan 

dalam pemerataan ekonomi dan juga sebagai pondasi 

kemashlahatan dalam perekonomian masyarakat 

dunia khususnya di Indonesia.  

2. Hajiyyat (Kemashlahatan Sekunder) 

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, 

apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai 

mengancam keselamatan, namun akan mengalami 

kesulitan. Hajiyyat maksudnya sesuatu yang dibutuhkan 

untuk menghilangkan kesempitan, contoh disini adalah 

dalam hal untuk melaksanakan kegiatan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap berlajalan 
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dengan semestinya, maka diperlukan hal-hal yang wajib 

di penuhi seperti dengan penambahan modal usaha, jika 

tidak maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) akan mengalami kesulitan dan akan menjadi 

bangkrut, maka dari itu kebijakan pemerintah selama ini 

merupakan kebijakan yang tepat dan kembali roda 

perekonomian berputar di tengah masyarakat sehingga 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat 

menjadi penompang perekonomian masyarakat.  

3. Tahsiniyyat (Kemashlahatan Tersier) 

Secara bahasa yang berarti hal-hal penyempurna. Tingkat 

kebutuhan ini berupa kebutuhan ini tidak terpenuhi, 

maka tidak akan mengancam dan tidak pula 

menimbulkan kesulitan. Tahsiniyyat yang berarti suatu 

yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan 

menghindarkan keburukan, seperti peran dari Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu pelaku 

usaha harus berakhlak yang mulia dan juga dalam 

melakukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) harus terus memperhatikan tingkat kebersihan, 

menutup aurat dan hal-hal lain sebagainya, sehingga 

sempurna dalam terwujudnya Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) sebagai pondasi kemaslahatan 

dalam perekonomian masyarakat.  
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Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa roda perekonomian 

masyarakat Indonesia yang saat ini turun drastis bahkan hampir 

drop akibat dari pandemi Covid-19, untuk menormalisasinya atau 

pemulihan kembali perekonomian masyarakat Indonesia, salah satu 

solusi dalam mengatasi permasalahan ini yaitu dengan 

melaksanakan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Hal ini sebenarnya telah dijawab berdasarkan sejarah  

masa lalu pada saat kejadian kelam yaitu krisis ekonomi pada tahun 

1997-1998 dan tahun 2009, bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) mampu menjadi superhero yang 

menyelamatkan roda perekonomian serta kemampuan dalam 

pemulihan yang relatif lebih cepat. Kontribusi dari Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu menyerap tenaga kerja, 

pemerataan ekonomi, menambah devisa negara, dan mengentaskan 

kemiskinan. Akan tetapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) tidak hanya berorientasi untuk kemashlahatan didunia 

tetapi juga beriorientasi dalam kemashlahatan akhirat (fallah) 

dengan memenuhi 3 aspek yaitu: dharuriyyat, hajiyyat, dan 

tahsiniyyat. Dengan demikian bahwa peran dari Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu menjadi pondasi 

kemashlahatan dalam perekonomian masyarakat Indonesia dimasa 

pandemi Covid-19. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan bahwa dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hambatan-hambatan yang menjadi persoalan yang harus 

diselesaikan dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) seperti, kurangnya modal usaha, 

sulitnya mendapatkan bahan baku, hambatan dalam 

distribusi produksi, teknologi yang semakin baru, 

kurangnya keahlian dari tenaga kerja, dan juga kesulitan 

dalam pemasaran. 

2. Peran dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

sebagai pondasi kemashlahatan perekonomian masyarakat 

Indonesia saat pandemi Covid-19 ini dapat dilihat dari 3 

aspek yaitu: 

- Dharuriyyat (Kemashlahatan Primer): melindungi 

Melindungi Agama (Hifdz al-din), Melindungi nyawa 

(Hifdz al-Nafs), Melindungi Akal (Hifdz al-Aql), 

Melindungi keluarga/garis keturunan (Hifdz al-Nas/Irdl), 

Melindungi Harta (Hifdz al-Mal). 

- Hajiyyat (Kemashlahatan Sekunder), 

- Tahsiniyyat (Kemashlahatan Tersier). 
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5.2 Saran 

1. Untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

terus beinovatif dan kreatif dalam pengembangan dan 

menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia dan 

menggunakan media online berguna dalam proses 

pemasaran dan penjualan produk. 

2. Kepada pemerintah agar terus menopang dan menyokong 

kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik 

dari segi kebijakan yang berkepihakan dan hal-hal yang 

membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

terus berkembang, serta dalam hal penyaluran bantuan 

modal usaha ini perlu diperhatikan lagi agar tidak terjadi 

pemberian yang tidak tepat sasran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini masih jauh dari kata 

sempurna, penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih 

dapat mengembangkan dari penelitian ini, diharapkan untuk 

menambah referensi dan variabel dalam penelitian dan 

memfokuskan bidang dari Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) tersebut.  
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