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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Kontribusi Usaha Mikro 

1. Pengertian Kontribusi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari  kontribusi adalah 

uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya), sumbangan; ber.kon.tri.bu.si v 

mempunyai kontribusi (sumbangan dan sebagainya); mempunyai andil.
17

 Berarti 

dalam hal ini kontribusi dapat berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang 

kemudian memberikan dampak baik positif maupun negative terhadap pihak lain. 

Sebagai contoh, seseorang membuka lapangan pekerjaan dengan mendirikan 

sebuah usaha mikro teh gambir di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan 

dampak positif bagi masyarakat diantaranya dengan terbukanya lowongan 

pekerjaan, merekrut karyawan, menambah penghasilan dan meningkatkan sumber 

daya manusia. 

Sedangkan menurut UUD 1945 terutama pasal 33 adalah Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kontribusi 

ekonom muslim klasikSejarah membuktikan bahwa para pemikir muslim 

merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembang dalam berbagai bidang-

bidang ilmu.
18

 Untuk mengatur rumah tangga atau pedoman untuk mengatur 

rumah tangga atau good management of the household. Standar dalam ekonomi 

keluarga ini dilihat dari tingkat kemakmuran rata-rata yang dipandang minimal 
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harus dipenuhi agar dapat dikata layak dalam untuk mengukur Upah Minimum 

Regional (UMR) Karena didalam KFM mencangkup biaya hidup minimal yang 

diperlukan agar dapat disebut banyak.
19

 

Persoalan ekonomi bukan hanya persoalan pribadi seseorang tetapi 

merupakan persoalan bangsa (persoalan Nasional) sistem perekonomian Indonesia 

adalah sistem ekonomi demokrasiyang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 

terutama pasal 33, yang ingin menjadi ekonomi itu sebagai usaha bersama yang 

berdasarkan azas-azas keluarga, menuju pemerataan dan kesejahteraan rakyat.
20

 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ini manusia dan ajaran Islam 

diperintahkan pada untuk selalu bekerja dan berusaha. Walaupun berbagi aktivitas 

yang dilakukan oleh manusia untuk memebuhi kebutuhan hidupnya sudah 

dilaksanakan semaksimal mungkin, namun hasinya tetap ditentukan oleh Allah, 

Al-qur‟an menerangkan bahwa ketidakmerata karunia dan kesempatan 

dilimpahkan pada masing-masing individu dan bangsa adalah disengaja oleh 

Allah.
21

 

2. Pengertian Usaha 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan 

mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; 

pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu: 
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bermacam-macam --telah ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup; -- 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah Business is the organized effortof 

individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy 

society‟s needs. Maksdudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu 

untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual 

barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat.
22

 

Dalam Islam, bekarja dan berusaha merupakan suatu kewajiban 

kemanusian. Menurut Muhammad Bin Hasan al-Syaibani dalam kitabnya AL- 

Iktisab fi al-rizq al—mustathab seperti yang dikutip oleh Adiwarman Azwar 

Karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama 

produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Bekerja 

merupakan sarana untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Alllah SWT, oleh 

sebab hukum bekrja dan berusaha adalah wajib.
23

 

Usaha adalah besaran skalar, tetapi dia dapat positif atau negatif. Tidak 

semua gaya melakukan kerja. cotohnya, gaya sentripetal dalam gerakan berputar 

seragam tidak menyalurkan energi; kecepatan objek yang bergerak tetap konstan. 

Kenyataan ini diyakinkan oleh formula: bila vektor dari gaya dan perpindahan 

tegak lurus, yakni perkalian titik mereka sama dengan nol. Sedangkan usaha 

menurut UU no 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap 

tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang 
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dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau 

laba. 

Menurut Harmizar usaha adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan 

usaha secara tetap dan terus menerus agar mendapatkan keuntungan, baik yang 

dilakukan individu atau kelompok yang berbentuk badan hukum maupun yang 

tidak berbentuk badan hukum, didirikan dan di bentuk di suatu tempat. 

Perkembangan usaha kecil di Indonesia sejak dulu hingga proklamasi 

1945 dan berlanjut sampai sekarang, masih terkonsentrasi sector pertanian 

disamping minyak dan gas bumi. Kondisi ini semakin jelas mengingat 80% rakyat 

Indonesia tinggal dipedesaan dan hidup sebagai petani atau sebagai nelayan bagi 

mereka yang hidup di pantai.  Namun demikian, keberadaan usaha kecil Indonesia 

sangat stategis dan relatif tahan terhadap goncangan krisis ekonomi sehingga 

mampu menjadi penyangga dan penopang perekonomian nasional
24

 

3. Ekonomi Mikro 

Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan usaha mikro adalah 

usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan atau  badan  usaha  perorangan  

yang memenuhi  kriteria  usaha  mikro  sebagaimana  diatur  dalam  undang-

undang  ini.
25

 

Kriteria usaha mikro tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2008 pada pasal 6 

ayat 1dan tersaji dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.1 

Kriteria Usaha Mikro 

No.  Kriteria Usaha Mikro 

1 Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2008 

Usaha mikro: 

 Jumlah aset maksimum  50 juta 

 Omzet penjualan pertahun maksimum Rp. 

300 juta 

2 Badan Pusat Statistik 

(BPS) 

Usaha mikro: 

 Tenaga kerja <5 orang termasuk anggota 

keluarga 

3 Bank Indonesia 

(Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 1995) 

Usaha Mikro: 

 Usaha  yang  dimiliki  oleh  sumber daya 

lokal dengan teknologi sederhana 

4 Bank Dunia Usaha mikro:  

 Tenaga kerja <10 orang 

 Aset <$ 100.000 

 Omzet per tahun < $ 100.000 

Sumber Data: Diolah Dari Berbagai Sumber 

Usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang 

amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat 

usaha kurang tepat, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak 

memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok 

usaha yang lebih baik dari itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.
26

 

Usaha mikro mempelajari bagaimana prilaku tiap-tiap individu dalam setiap 

unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, inspektor pemilik 

tanah atau yang lain, ataupun prilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro 

menjelaskan how dan why sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit 
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ekonomi. Contohnya ekonomi mikro menjelskan bagaimana seorang konsumen 

membuat keputusan dan pemilihan terhadap sebuah produk ketika ada perubahan 

pada harga dan pendapatan. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan prilaku 

industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas dan harga yang 

terbaik.
27

 

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan 

kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, kecil, 

menengah, dan usaha besar. Penyebutan UMKM adalah untuk ketiga usaha selain 

usaha besar, yakni usaha menengah, kecil, dan mikro. Sedangkan penyebutan 

UKM adalah untuk usaha kecil dan mikro saja. 

Defenisi legal formal masing-masing berdasarkan peraturan atau perundang-

undangan yang berbeda. Sebagai contoh, defenisi sektor usaha mikro menurut SK 

Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 adalah usaha produktif milik 

keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak 

Rp.100.000.000 per tahun serta dapat mengajukan kredit kepada bank paling 

banyak Rp.50.000.000.Sedangkan usaha kecil berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1995, memiliki pengertian “segala kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.
28
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4. Sumber Hukum Usaha 

a. Surat At-Taubah: 105 yang berbunyi: 

              

          

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

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

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

kamu apa yang telah kamu kerjakan. 
Al Jumuah ayat:10 yang berbunyi: 

              

  

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-jumuah:10) 

Surat Nuh:19-20 yang berbunyi: 

ُ َجَعَل لَُكُم األْرَض   (٠٢(لِتَْسلُُكىا ِمْنَها ُسباُل فَِجاًجا )٩١بَِساطًا )َوَّللاه

Artinya : dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya 

kamu menjalani jalan-jalan yang Luas di bumi itu". 

Surat Al-Araaf ayat 10 yang berbunyi: 

نهاُكْم فِي األْرِض َوَجَعلْ   (٩٢نَا لَُكْم فِيَها َمَعايَِش قَلِيال َما تَْشُكُروَن )َولَقَْد َمكه
Artinya : Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka 

bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) 

penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. 
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Rasulullah saw bersabda: 

َعْه  َسهََمقََم : اَيَتٌ اْنُمىَافِِق ثَلَ ََ ََ  ًِ ِ َعهَْي ِ َصهَّ َّللاه ُل َّللاه ُْ ُ َعْىًُ اَنه َزُس َّ َّللاه ٌث : اَِذا اَبِّ ٌَُسْيَسةَ َزِض

إَِذااْؤتُِمَه َخاَن )زَاي انبخسِ( ََ َعَد أَْخهََف,  ََ اَِذا  ََ  ٌَدهَث َكرهَب, 

Artinya: “Dari Abu Huriarah r.a sesungguhnya Rasulullah saw 

bersabda: tanda tanda orang munafik ada 3: apabila berkata 

ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila 

dipercaya ia berkhianat.” (HR. Bukhari).
29

 

Rasulullah saw bersabda: 

َسههَماْنبَيَِّعاوِبِانِخيَاِزمَ  َُ ٍِ ُُلنهٍصهىانهٍَعهَْي ُْ قَانَحتتَّّعْىَحِكْيِمْبىِِحَزاٍمَساِضيَانهٍَُعْىٍُقَانََسُس َْ قَاأَ   انْميَتفَسه

ٍِمَ  َكَربَاُمِحقَْتبََسَكتُبَْيِع ََ إِْوَكتََما ََ ٍَِما بَيّىَابُُِزَكهٍََُمافِيبَْيِع َُ  (زْزَاٌانبخا) تَفَّسقَافَاِْوَصَدقَ

Artinya:“Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasullullah Shalllalahu 

Alaihi wa Sallam bersabda, „Dua orang yang jual beli 

mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah‟, atau 

beliau bersabda, „Hingga keduanya saling berpisah, jika 

keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya 

diberkahi dalam jual-beli itu, namun jika keduanya saling 

menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual-beli itu 

akan dihapuskan‟. (HR. Bukhori).
30

 

 

 
5. Jenis-jenis Usaha 

Menurut UU no 9 Tahun 1995 yang dimaksud dengan usaha kecil adalah 

memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta 

kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
31

 

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
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a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, - (dua ratus 

juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- 

(satu milyar rupiah); 

c. milik Warga Negara Indonesia; 

d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; 

e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal 

yang kecil atau nilai kekayaan (asset) yang kecil dan jumlah pekerja yang 

juga kecil.Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
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B. Faktor Pendorong Dan Penghambat Kontribusi Usaha Mikro 

1. faktor pendorong kontribusi usaha mikro 

Faktor pendorong kontribusi usaha mikro terdiri dari:
32

 

a. Kemampuan menangkap peluang usaha  

Peluang ini bisa berarti sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa 

juga seseuatu yang memang belum pernah ada sebelumnya, namun 

diperkirakan akan menjadi kebutuhan pada masa depan. Hal ini berkaitan 

erat dengan invovasi. Untuk melatih kemampuan menangkap peluang, 

seorang Entrepreneur perlu melatih “pendengarannya”. Kemampuan 

“mendengar” penting untuk dimiliki. Dengan “mendengar”, seorang 

Entrepreneur bisa menangkap sesuatu yang belum terpikirkan sebelumnya. 

Kemampuan “mendengar” bisa berarti mendengar setiap kata atau obrolan 

rutin yang dikeluarkan oleh masuyarakat. 

b. Kemampuan mencarai, menggali, dan menyediakan sumberdaya-

sumberdaya yang dibutuhkan. 

Setelah peluang ditetapkan, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar 

peluang yang di depan mata tersebut tidak terbuang percuma. Apa saja 

sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola peluang yang di depan 

mata tersebut. Sumberdaya-sumberdaya tersebut bisa berupa modal, 

tenaga kerja, mesin dan teknologi, dan sumberdaya alam. 

c. Kemampuan mengorganisasi sumber daya yang dimiliki. 
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Setelah sumber daya yang dibutuhkan berhasil disusun, barulah kenudian 

dicari cara bagaimana agar sumber daya tersebut dapat optimal digunakan. 

Diperlukan upaya sistematis dalam mengorganisasi sumber daya yang 

terbatas, namun menghasilkan output yang optimal. Pengorganisasian ini 

sangat penting agar sumber daya yang dimiliki tidak terbuang percuman 

tanpa menghasilkan apa-apa. 

2.  faktor-faktor penghambat kontribusi usaha mikro 

faktor-faktorpenghambat kontribusi usaha mikro adalah sebagai 

berikut.
33

 

a. Pengalaman yang kurang 

Pengalaman akan membentuk karakter seorang. Selain itu, pengalaman 

akan menjadi guru terbaik. Pengalaman akan memebrikan pelajaran yang 

dapat dipersepsikan berbeda bergantung individu tersebut melihatnya. Bisa 

jadi dengan pengalaman yang sama, interprestasi yang dihasilkan akan 

sangat berbeda antaraindividu. 

b. Permodalan yang terbatas 

Salah satu problem klasik yang sering dihadapi oleh pengusaha baru 

adalah keterbatasan modal atau keterbatasan modal untuk melakukan 

ekspansi usaha. Mekanisme pembiayaan modal atau peminjaman modal 

perlu dipahami betul oleh seorang calon Entreprenur. Berbagai jenis 
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pembiayaan modal atau bentuk-bentuk kerdit yang tepat, sebenarnya dapat 

membantu usaha yang dibangun bertahan. 

c. Tidak mempunyai keahlian yang memadai. 

Faktor ini berkaitan erat dengan faktor pengalaman yang telah dibahas 

pada bagian sebelumnya. Pengalaman plus pendidikan yang terkait 

langsung dengan bisnis yang hendak dijalani akan membawa nilai 

tambahan tersendiri. Jangan samapi, bisnis yang hendak digeluti sama 

sekali asing dan baru. 

C. Ekonomi Islam 

Berbagai ahli ekonomi Muslim memberikan defenisi ekonomi Islam yang 

bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya 

ekonomi Islamadalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk 

memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan 

cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, 

yaitu Al-quran dan as-sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti itu istilah yang 

paling sering digunakan adalah ekonomi Islam. 

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncuk sejak Islam itu dilahirkan. 

Ekonomi Islam lahir bukannlah sebagai suatu disiplin ilmu itu sendiri melainkan 

bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam 

memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. 
34
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Nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori 

ekonomi islami, yaitu: 

1. Tauhid (keesaan Tuhan) 

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia 

menyaksikan bahw “tiada sesuaru pun yang layak disembah selain Allah”, 

karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus 

pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. 

2. „Adl (Keadilan) 

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu dari sifat-Nya 

adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap,akhluk-Nya 

secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara 

hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemkaian segala sumber daya 

diarahkan untuk kesejahteraan manusi, supaya semua mendapat manfaat 

daripadanya secara adil dan baik. 

3. Nubuwwah (kenabian) 

Manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa bimbangan.  

Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk 

dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar 

di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali ke asal muasal segala, 

Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model yang harus diteladani 

manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan dikhirat. 
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Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia 

pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah 

senagai berikut: 

a. Siddiq (benar, jujur) 

Sifat siddiq harus menjadi visi hidup setiap muslim, karena 

hidup kita berasal dari Tuhan Yang Maha Benar, maka kehidupan di 

dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada 

pencipta kita, Yang Maha Benar. 

b. Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas) 

Amanah menjadi misi hidup setiap muslim, karena Sang Benar 

hanya dapat kita jumpai dalam keadaan ridho dan diridhai, bila kita 

menempati amanat yang telah dipikulkan kepada kita. 

c. Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) 

Sifat ini dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. 

Karena untuk mencapai Sang Benar, kita harus mengoptimalkan segl 

potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling berharga dan 

termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal 

(intelektualita). Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahw 

segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan 

pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. 

d. Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) 

Sifat ini merupakan taktik hidup Muslim, karena setiap Muslim 

mengembang tanggung jawab da‟wah, yakni menyeru, mengajak, 
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memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap 

Muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan 

menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-

pemasar yang tangguh dan lihai. 

e. Khilafah (pemerintahan) 

Dalam Alqurn. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk 

menjadi khilafah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur 

bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Ini 

berlaku pada semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, 

pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip 

kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah agar 

menjaga keteraturan interaksi antarkelompok termasuk dalam bidang 

ekonomi agar kekacauandan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.  

4. Ma‟ad (hasil) 

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi 

secara harfiah ma‟ad berarti kembali. Karena kita semua akan kembali 

kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut 

hingga alam setelah dunia (akhirat). Pandangan dunia khas dari seorang 

muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai dunia adalah 

ladang akhirat.
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