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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Dilakukan penelusuran terkait penelitian-penelitian terdahulu untuk 

menghindari hasil penelitian yang serupa dengan judul “Strategi Pendampingan Pusat 

Layanan Usaha Terpadu (PLUT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di 

Sulawesi Tenggara’’. Adapun referensi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.   Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Endi Sarwoko pada tahun 2009, 

dengan judul ‘’Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 

Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang’’. 

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan koperasi simpan 

pinjam/unit simpan pinjam sebagai sumber pembiayaan UMKM dan 

untuk menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi koperasi 

simpan pinjam/unit simpan pinjam dalam menyediakan sumber 

pembiayaan bagi UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

KSP/USP mengalami perkembangan yang signifikan dilihat dari 4 

indikator yaitu jumlah, anggota, penyerapan tenaga kerja, modal sendiri, 

serta indikator volume usaha semuanya mengalami peningkatan, 

sedangkan satu indikator yaitu modal pinjaman mengalami penurunan . 

KSP/USP memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan 
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permodalan. Sama halnya dengan PLUT-KUMKM Sultra yang 

membantu permodalan UMKM dalam proses pengembangannya. 

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan ialah 

PLUT-KUMKM memiliki lima aspek pendampingan yaitu, 

kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan 

pemasaran. 

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mohamad Regalfa Margiono 

pada tahun 2015, dengan judul ‘’Strategi Pengembangan Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) Melalui Marketing Online oleh Dinas Koperasi 

dan UMKM Kabupaten Banyuwangi’’. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori dari Jubilee Enterprise tentang marketing 

online. Skripsi ini membahas tentang jumlah para pelaku UKM yang 

saat ini memiliki berbagai media online sebagai sarana pemasaran 

seperti Facebook, Twitter, Instagram. Selain itu, pelaku UKM juga 

mengalami peningkatan pendapatan usaha (omzet) melalui penjualan di 

media sosial. Sama halnya dengan PLUT-KUMKM Sultra yang 

mengharapkan seluruh UMKM dapat memanfaatkan media online. 

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan ialah 

PLUT-KUMKM memberikan ruang kepada UMKM untuk 

mempromosikan produk mereka dengan menandai pihak PLUT 

KUMKM di media online.  
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 3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fitri Audhitd pada tahun 2010, 

dengan judul ‘’Strategi KBMT El-Umma dalam Mengembangkan 

UMKM di Bogor’’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 

KBMT El-Umma dalam mengembangkan UMKM di Bogor. Strategi 

yang dilakukan KBMT El-Umma dalam mengembangkan UMKM di 

Bogor adalah dengan melakukan strategi pada produk dengan cara 

penerapan syarat yang mudah dan bagi hasil yang adil. Hasil dari 

penelitian ini yaitu strategi yang dilakukan KBMT El-Umma dalam 

mengembangkan UMKM di Bogor adalah dengan cara melakukan 

strategi pada produk, strategi harga, distribusi, promosi dan pengelolaan 

dana. Sama halnya dengan PLUT-KUMKM memiliki strategi 

pendampingan UMKM dari segi produk, distribusi, promosi, dan 

pengelolaan dana. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang saya 

lakukan ialah PLUT KUMKM melihat kendala dari UMKM, 

memunculkan solusi dengan strategi yang ada, serta memberikan 

dampak yang nyata atas pendampingan yang dilakukan.  

4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Aini, Idiannor 

Mahyudin, dan Emmy Sri Mahreda pada tahun 2016, dengan judul 

‘’Analisis Usaha Pengolahan Kerupuk Ikan Gabus (Channa Striata 

Bloch) Peserta Program Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra 

Bank (Kkmb) di Kalimantan Selatan (Studi Pemberdayaan Kkmb di 

Kota Banjarmasin)’’. KKMB merupakan program pemerintah untuk 
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pengembangan UMKM melalui perkreditan rakyat, pembinaan dan 

pendampingan dari instansi pembina dan KKMB dirasakan oleh 

pengusaha kerupuk ikan gabus karena terbantu dengan alat produksi 

yang ditambah. Kemudian hasil dari penjualan ditentukan oleh produksi.  

Jika produksi semakin banyak maka penghasilan pun semakin banyak 

dengan dukungan pengkreditan.  Sama halnya dengan PLUT KUMKM 

yang melakukan pendampingan terhadap UMKM. Adapun 

perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan ialah PLUT tidak 

menggunakan sistem perkreditan. 

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Maria Ulfah pada tahun 2005, 

dengan judul ‘’Peranan BMT dalam memajukan usaha pedangan kecil 

di sekitar kampus UIN Syarif Hidayatullah (Studi kasus BMT Cita 

Sejahtera Ciputat Tangerang)’’. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

prinsip operasional  BMT Cita Sejahtera sebagai sebuah lembaga 

keuangan mikro syariah dalam menghimpun dana dari pihak ketiga 

(deposan) dan memberikan dana kepada usaha-usaha produktif atau 

pedagang kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial 

masyarakat. BMT Cita Sejahtera juga memberikan pendampingan dan 

konsultasi usaha kepada para nasabah pembiayaan. Hal ini diharapkan 

dapat membantu mereka untuk memajukan usaha yang dijalankannya. 

Sama halnya dengan PLUT KUMKM yang memberikan pendampingan 

dan konsultasi usaha untuk pengembangan para UMKM. Adapun 
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perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan ialah PLUT 

merupakan lembaga non finansial. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Strategi 

Strategi berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda, 

Strategos merupakan gabungan kata “stratos” (militer) dengan “ago” (memimpin). 

Sebagai kata kerja, Stratego berarti merencanakan (to plan). Dengan kata lain, 

strategi adalah cara dalam mencapai suatu tujuan. (Sudjana, 2000)  

Strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat 

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. (KBBI, 1989)  

Menurut Lawrence R. Jauch & W. F. Glueck (1984) strategi adalah rencana 

yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi 

perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan 

tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh 

perusahaan.  

Menurut Chandler (1962) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan 

perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, 

serta prioritas alokasi sumber daya.  

Strategi adalah pilihan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa 

depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Pandangan 
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ini melihat strategi, bukan sebagai konsep fit and match (kecocokan dan 

kesepadanan), melainkan konsep stretch (pemuaian). Pandangan ini menganggap 

strategi adalah “permainan aspirasi”. Penciptaan kesenjangan antara yang ada dan 

yang diharapkan, atau yang menjadi aspirasi harus terus menerus dilakukan. 

Manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk formulasi implementasi dan evaluasi 

keputusan-keputusan yang bersifat lintas fungsioanal, yang digunakan sebagai 

panduan tindakan bagi fungsi SDM, pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain 

agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Perencanaan strategi merupakan proses 

manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuian yang layak antara 

sasaran dan sumber daya perusahaan dengan peluang-peluang pasar yang selalu 

berubah. Tujuan perencanaan strategi adalah terus menerus mempertajam bisnis dan 

produk perusahaan sehingga keduanya berpadu menghasilkan laba dan pertumbuhan 

yang memuaskan. (Kotler, 1988) 

Strategi menekankan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk 

mencapai tujuan. Strategi ritel meliputi penentuan target pasar, sifat barang dan jasa 

yang ditawarkan dan bagaimana ritel memperoleh keuntungan jangka panjang dari 

para pesainnya. (Yusniar, 2014) 

J.B Quinn dalam Sukristono menyatakan bahwa strategi adalah suatu pola 

(pattern) atau rencana yang mengintegrasikan sasaran-sasaran utama (major goals) 

organisasi, kebijakan-kebijakan dan serangkaian pelaksanaannya dalam keseluruhan 

perpaduan (a cohesive whole). Selanjutnya, Quinn mengemukakan pula bahwa 

strategi memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 



14 
  

1. Strategi meliputi unsur sasaran (goals) terpenting yang akan dicapai,  

 kebijakan-kebijakan yang penting yang mengarahkan pelaksanaan dan  

 langkah-langkah pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut. 

2. Mewujudkan beberapa konsep dan dorongan yang memberikan  

 hubungan (kohesi), keseimbangan dan fokus. 

3. Strategi mengutarakan sesuatu yang tidak dapat diduga semula atau  

 sesuatu yang tidak dapat diketahui. (Sukristono, 1992) 

Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang 

berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep-konsep 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Distinctive competence, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat 

melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. 

2. Competitive advantage, kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh  

perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. (Rangkuti,   

2016) 

2.2.2 Tipe-tipe Strategi  

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi, 

yaitu strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis. Dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 
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1. Strategi Manajemen 

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen 

dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. (Rangkuti,2016) Misalnya, 

strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi 

pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya. 

2. Strategi Investasi 

Strategi ini dilakukan dengan kegiatan yang berorientasi pada investasi. 

Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif 

atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan 

kembali suatu divisi baru atau strategi divestas, dan sebagainya. 

3. Strategi Bisnis 

Strategi ini sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena berorientasi 

pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen (strategi pemasaran, strategi produksi atau 

operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang 

berhubungan dengan keuangan).  

Dari ketiga tipe strategi di atas, strategi yang tepat dalam pengembangan 

bisnis islam adalah strategi bisnis dimana sangat membantu pebisnis dalam 

melakukan kegiatan usaha. 
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2.2.3 Strategi dalam Islam 

Sebuah organisasi pada dasarnya di maksudkan sebagai suatu proses 

penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan empat fungsi dasar, 

yaitu planning, organizing, actuating dan controlling dalam penggunaan sumber 

organisasi. Karna itulah, aplikasi manajemen organisasi hakikatnya adalah juga amal 

perbuatan SDM organisasi yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal itu Islam telah 

menggariskan bahwa hakikat amal perbuatan haruslah berorientasi bagi pencapaian 

ridha Allah swt; Hal ini seperti yang dikatakan Allah swt; dalam QS. Al-Mulk/67 : 2-

3 sebagai berikut :  

 ٱلَِّذى َخلََق ٱْلَمْوَت َوٱْلَحَيٰوةَ ِلَيْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالا ۚ َوُهَو ٱْلعَِزيُز ٱْلغَفُورُ 

ا  ٍت ِطَباقاا ۖ مَّ َوٰ ُوٍت ۖ فَٱْرِجعِ ٱْلَبَصَر َهْل  ٱلَِّذى َخلََق َسْبَع َسَمٰ ِن ِمن تَفَٰ ْحَمٰ تََرٰى فِى َخْلِق ٱلرَّ

 تََرٰى ِمن فُُطورٍ 

Terjemahnya : 

 “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa  

   di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa   

  lagi Maha Pengampun, Yang telah menciptakan tujuh langit  

  berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan  

  yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah  

  berulang-ulang, Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?”. (QS. Al- 

  Mulk/67 : 2-3) 

Ayat di atas menjelaskan tentang ayat manusia dalam menjalankan 

aktivitasnya harus memenuhi dua syarat sekaligus, yaitu niat dan iklas dan cara yang 

harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Bila perbuatan manusia memenuhi dua 
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syarat itu sekaligus, maka amal itu tergolong ahsan (ahsanul amal), yakni amal 

terbaik di sisi Allah swt; Dengan demikian keberadaan manajemen organisasi di 

pandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam 

organisasi tersebut. Implementasi nilai Islam berwujud pada di fungsikannya Islam 

sebagai kaidah berfikir dan kaidah amal dalam seluruh kegiatan organisasi.  

Sebagai kaidah amal, syariah di fungsikan sebagai tolak ukur kegiatan yang di 

gunakan untuk membedakan aktifitas yang halal atau haram, hanya kegiatan yang 

halal saja yang dilakukan seorang muslim, sementara yang haram akan di tinggalkan 

semata-mata untuk menggapai ridha Allah swt; Oleh karena itu dalam menyusun 

strategi bedasarkan perspektif Islam menekankan pada wilayah halal dan haram. 

 Hal tersebut dapat dilihat pada prinsip-prinsip islam mengenai Halal dan 

Haram, yaitu segala sesuatu pada dasarnya boleh. Tetapi disaat manusia melarang 

yang halal dan memperbolehkan yang haram sama dengan sirik. Begitu pun dengan 

menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang. Niat yang baik pun tidak 

membuat yang haram bisa diterima. Kemudian, hal-hal yang meragukan sebaiknya 

dihindari. 

 Jadi, Islam telah menetapkan bagi manusia suatu tolak ukur untuk menilai 

segala sesuatu, sehingga dapat diketahui mana perbuatan yang terpuji (baik) yang 

harus segera dilaksanakan dan mana perbuatan yang tercela (buruk) yang harus 

ditinggalkan. Hal tersebut dapat digunakan dalam menyusun strategi yang bertujuan 

untuk menggapai visi, misi dan tujuan organisasi yang harus melihat prinsip-prinsip 
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halal dan haram, agar tujuan dari sebuah organisasi atau sebuah usaha tidak hanya 

demi menggapai orientasi materi tetapi juga demi menggapai ridha Allah swt; pada 

setiap prosesnya. 

2.2.4 Teori Pendampingan  

Departemen Sosial (2005) pendampingan adalah proses pembimbingan atau 

pemberian kesempatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang 

dilakukan oleh para pendamping atau fasilitator melalui serangkaian aktivitas yang 

memungkinkan komunitas tersebut memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam 

menghadapi permasalahan di seputar kehidupannya.  

Departemen Sosial RI (2007) juga menjelaskan bahwa pendampingan adalah 

suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian 

kemudahan (fasilitas) untuk mengidentifikasi keutuhan dan memecahkan masalah 

serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga 

kemandirian korban secara berkelanjutan dapat diwujudkan. 

Direktorat Bantuan Sosial (2007) pendampingan adalah suatu proses 

pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam 

mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya 

inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat 

diwujudkan. Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan 

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni 
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membantu orang. Dalam konteks kali ini ditugaskan sebagai pendamping bukan 

pemecah masalah.  

Pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan 

orang yang didampingi. Perjumpaan itu bertujuan untuk menolong orang yang 

didampingi agar dapat menghayati keberadaannya dan mengalami pengalamannya 

secara penuh dan utuh, sehingga dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia 

untuk berubah, bertumbuh, dan berfungsi penuh secara fisik mental, spiritual dan 

sosial. Pendampingan terutama mengacu pada semangat, tindakan memedulikan dan 

mendampingi secara generik. Biasanya, pendampingan mengacu pada hubungan 

bantuan psikologis secara informal sebagai lawan pada hubungan bantuan psikologis 

secara formal dan profesional. Pendampingan bisa dihubungkan dengan sikap dan 

tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak berprofesi bantuan psikologis secara 

penuh waktu, namun menginginkan layanannya lebih manusiawi. (Wiryasaputra, 

2006) 

2.2.5 Tujuan Pendampingan  

Tugas utama seorang pendamping adalah membantu orang yang didampingi 

untuk mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh. Dengan demikian 

pendamping membantu orang yang didampingi merayakan suka dan duka kehidupan 

secara penuh dan utuh. 
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Adapun beberapa tujuan dari pendampingan itu sendiri menurut 

(Wiryasaputra, 2006) adalah :  

1. Berubah menuju pertumbuhan 

Dalam pendampingan, pendamping secara berkesinambungan memfasilitasi 

orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya.  

2. Mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh  

Sebuah perubahan untuk pertumbuhan secara penuh dan utuh adalah 

mengalami pengalamannya secara pebuh dan utuh. Antara lain dengan memahami 

kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan 

yang ada di luar dirinya. Pendamping membantu orang yang didampingi untuk 

mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian yang penuh dan utuh seperti 

diharapkan, sehingga tidak memiliki kepribadian yang terpecah lagi dan mampu 

mengaktualisasikan diri secara lebih maksimal.  

3. Belajar berkomunikasi yang lebih sehat  

Pendampingan dapat membantu orang untuk menciptakan komunikasi yang 

sehat. Pendamping dapat dipakai sebagai media pelatihan bagi orang yang 

didampingi untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya.  

4. Berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat  

Pendampingan dipakai sebagai media untuk menciptakan dan berlatih 

perilaku baru yang lebih sehat.  
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5. Belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh  

Melalui pendampingan orang dibantu agar dapat dengan spontan, kreatif, dan 

efektif mengekspresikan perasaan, keinginan dan aspirasinya. 

6. Dapat bertahan  

Membantu orang agar dapat bertahan pada masa kini, menerima keadaan 

dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru. 

Hal ini dilakukan bila keadaan orang yang didampingi tidak mungkin dapat kembali 

pada keadaan semula. 

7. Menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional  

Pendamping membantu orang yang didampingi untuk menghilangkan atau 

menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat krisis. (Wiryasaputra, 2006) 

2.2.6 Peran Pendampingan 

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan para UMKM. Peran 

pendamping umumnya mencakup dua peran utama, yaitu: 

1. Fasilitator 

 Peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi,  kesempatan dan dukungan 

bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi 

model, melakukan mediasi dan negoisasi, memberi dukungan, pengorganisasian dan 

pemanfaatan sumber.  
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2. Pendidik 

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan 

direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan 

pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan 

kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfontasi, 

menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan 

dengan peran pendidik. 

Jika dihubungkan dengan PLUT KUMKM, PLUT memiliki layanan 

pendampingan yang dilakukan oleh para Konsultan Pendamping yang direkrut 

melalui kerjasama dengan pihak independen. Dalam melakukan perannya, konsultan 

pendamping ini memiliki beberapa bidang yaitu:  

1. Kelembagaan 

Kelembagaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu norma/kaidah peraturan 

atau organisasi yang memudahkan koordinasi dalam membentuk harapan masing-

masing yang mungkin dapat dicapai dengan saling bekerja sama. (Rintuh & Miar, 

2005) 

Dimaksudkan dengan kelembagaan juga meliputi semua lembaga sosial, 

ekonomi, budaya dan lain-lain, baik dalam bentuk suatu organisasi, maupun tradisi 

dan pranata yang terdapat dalam masyarakat yang terdiri dari unsur publik, swasta, 

dan lembaga swadaya. Menurut salah satu pendapat ahli yaitu Roland Bunch 

pentingnya kelembagaan karena:  
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1. Banyaknya masalah yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga seperti 

perizinan, advokasi perlindungan para UMKM dan lain-lain disamping 

berperan sebagai lembaga besar dalam masyarakat.  

2. Dapat memberi kelanggengan pada UMKM untuk terus menerus 

mengembangkan usahanya. 

3. Dapat mengorganisasi para UMKM untuk dapat bersaing dengan pihak luar. 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau 

kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada. 

Perkataan sumber daya (resources) merefleksi appraisal manusia. Perkataan sumber 

daya tidak mengacu pada suatu benda atau substansi, melainkan pada suatu fungsi 

operasional untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kebutuhan dan kepuasan.  

Dengan kata lain sumber daya adalah suatu fungsi atau operasi siapapun yang 

mengelola organisasi akan mengolah berbagai sumber daya untuk meraih tujuan 

organisasi tersebut. Sumber daya organisasi secara umum dapat dibedakan ke dalam 

dua hal, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya 

manusia meliputi seluruh individu yang terlibat dalam organisasi dan masing-masing 

memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan 

sumber daya non manusia terdiri dari sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, 

materiil (bahan baku), dan lain-lain Sumber daya manusia merupakan suatu modal 

besar yang paling utama dalam setiap organisasi.  
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Tanpa adanya sumber daya manusia, dapat dipastikan roda organisasi tidak 

akan bergerak. Pentingnya sumber daya manusia bukanlah hal yang menjadi 

kesadaran baru dari manusia.  Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai 

individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian 

strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa individu yang 

memiliki keahlian atau kompeten, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai 

tujuan. Sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat 

berjalan. (Yusuf, 2015) 

3. Produksi 

Konsep produksi merupakan salah satu diantara konsep tertua dalam bisnis. 

Konsep produksi menyatakan bahwa para konsumen akan menyukai produk-produk 

yang tersedia dimana-mana dan yang harganya murah. Para manajer bisnis yang 

berorientasi pada produksi memusatkan perhatian mereka pada upaya mencapai 

efisiensi produk tinggi, biaya rendah dan distribusi massa. Mereka mengasumsi 

bahwa para konsumen menginginkan ketersediaan produk dengan harga-harga 

rendah. (Winardi, 2008) 

4. Pembiayaan 

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan 

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan 
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dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, 

seperti bank syariah kepada nasabah. (Muhammad, 2002) 

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif 

koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiataan 

penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan 

anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan 

penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada 

pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari 

pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibayai atau penggunaan dana pembiayaan 

tersebut. (Muhammad, 2002) 

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil. (Undang-Undang Perbankan, 1998) 
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 5. Pemasaran 

Pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, memberi 

harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan ide, barang dan jasa, untuk 

menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. (McDaniel 

& Gates, 2001) 

Pemasaran memiliki dua hal, pertama, pemasaran merupakan filosofi, sikap, 

perspektif atau orientasi manajemen yang menekankan pada kepuasan konsumen. 

Kedua, pemasaran adalah sekumpulan aktivitas yang digunakan untuk 

mengimplementasikan filosofi ini. (Lamb, 2001) 

Pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan 

dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai (value creating activities) 

yang memungkinkan siapapun melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan 

kemanfaatannya yang dilandasi kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan 

sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian 

transaksi bisnis dalam Islam.  

Menurut M. Syakir Sula, pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis 

strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari 

satu inisiator kepada stakeholders-nya dan dalam keseluruhan prosesnya sesuai 

dengan akad serta prinsip muamalah dalam Islam. Allah swt; mengingatkan agar 

senantiasa menghindari perbuatan zalim dalam bisnis termasuk dalam proses 

penciptaan, penawaran, dan proses perubahan nilai dalam pemasaran. Oleh karena itu 



27 
  

adanya konsep pemasaran dalam Islam. Konsep dasar spiritual marketing adalah tata 

olah, cipta, rasa, hati, dan karsa (implementasi) yang dibimbing oleh integritas 

keimanan, ketaqwaan, dan ketaatan kepada syariat Allah swt. Jika iman, takwa, dan 

taat syariah ini semu, maka aktivitas marketing yang dilakukan itu tidak ada sangkut 

pautnya dengan syariat Islam. (Amrin, 2007) 

Ada empat hal yang setidaknya berkaitan dengan konsep pemasaran 

berorientasi Islam : 

1. Kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh produk (permintaan) tidak 

diperbolehkan dengan cara bathil (bohong, tipu, rampok, curi, korupsi). 

2. Untuk memperolehnya harus dilakukan melalui pertukaran (barang dari 

marketer-uang dari konsumen) proses pertukaran unit (barang dan uang) 

inilah disebut transaksi yang dilakukan dengan cara suka sama suka. 

3. Proses jual beli atau berbisnis ini terjadi pada sejumlah kumpulan orang 

(pasar) sebagai tempat terjadinya pertukaran transaksi. 

4. Kesesuaian harga (pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen) 

dengan fisik produk. (Hasan, 2010) 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan-tujuan 

keorganisasian berupa keharusan agar perusahaan yang bersangkutan menjadi lebih 

efektif, dibandingkan dengan pihak pesaingnya dalam hal menciptakan, memberikan 

dan mengkomunikasi nilai untuk para pelanggan (costumer value) pada dasar sasaran 

yang telah dipilih. (Winardi, 2008) 
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Konsep pemasaran mendasarkan diri pada perspektif “luar –dalam” diawali 

dengan sebuah pasar yang dirumuskan dengan baik. Kemudian pusat perhatian 

diletakkan pada kebutuhan para pelanggan. Setelah dilaksanakan koordinasi semua 

kegiatan yang akan mempengaruhi para pelanggan dan dicapainya laba melalui upaya 

memuaskan para pelanggan. 

Dalam hal pemasaran, pengusaha pemula dihadapkan pada terbatasnya 

informasi pasar yang dapat dijangkau, keterbatasan kemampuan untuk menyediakan 

produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, serta tekanan-tekanan persaingan 

dari pelaku usaha yang telah eksis sebelumnya. Promosi dipandang sebagai arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau 

organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertahanan dalam pemasaran. 

Berdasarkan 5 bidang yang telah dipaparkan diatas dalam strategi 

pendampingan yang diterapkan PLUT terhadap UMKM, jika dilihat dari aspek 

ekonomi Islam harus memiliki prinsip-prinsip tentang pendampingan UMKM untuk 

pengembangan sistem bisnis, yaitu harus terbebas dari unsur ẓarar (bahaya), jahalah 

(ketidakjelasan), dan ẓulm (merugikan atau tidak adil, tidak mendẓalimi dan tidak 

hanya menguntungkan orang yang di atas. Bisnis juga harus terbebas dari unsur 

MAGHRIB (Rivai, 2012), singkatan dari lima unsur: 

1. Maisir (Judi)  

Kata maisir dalam bahasa arab berarti memperoleh sesuatu dengan sangat 

mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Termasuk dalam 
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jenis maisir adalah bisnis yang dilakukan dengan sistem pertaruhan/judi. Perilaku 

judi dalam proses maupun pengembangan bisnis dilarang secara tegas oleh Al-

Qur’an, Allah swt berfirman pada QS. Al-Baqarah/2 : 219 sebagai berikut :  

ِفُع ِللنَّاِس َوإِْثُمُهَمآ أَْكبَُر ِمن   َيْسـَٔلُوَنَك َعِن ٱْلَخْمِر َوٱْلَمْيِسِر ۖ قُْل فِيِهَمآ إِْثٌم َكِبيٌر َوَمَنٰ

ِت لَعَلَُّكمْ  ُ لَُكُم ٱْلَءاَيٰ ِلَك يَُبي ُِن ٱَّللَّ
فَكَُّرونَ تَتَ   نَّْفِعِهَما ۗ َوَيْسـَٔلُوَنَك َماذَا يُنِفقُوَن قُِل ٱْلعَْفَو ۗ َكذَٰ  

Terjemahnya : 

 “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:  

  "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat  

  bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".  

  dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.  

  Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah  

  menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Al-  

  Baqarah/2 : 219) 

 

Ayat di atas secara jelas menerangkan bahwa semua bentuk perjudian atau 

taruhan dilarang dan dianggap sebagai perbuatan dzalim dan sangat dibenci. 

2. Zulm (Aniaya)  

Dalam Islam, kita sering mendengar kata ẓulm. Ẓulm berarti merugikan diri 

sendiri dan orang lain. Keẓaliman merupakan kebalikan dari prinsip keadilan. Pelaku 

bisnis Islam sepatutnya tidak menyakiti rekanan bisnisnya. 

  Dalam dunia bisnis, konsep ẓulm berkaitan erat dengan baṭil, seperti yang 

tertera pada QS. An-Nisa/4: 29, yang menyatakan bahwa memakan harta orang lain 

dengan cara yang baṭil adalah suatu keẓaliman. Menẓalimi orang lain dalam ekonomi 
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berarti merusak dan membunuh kehidupannya. Oleh karena itu, Allah swt; 

mengaitkan larangan memakan harta dengan baṭil dengan larangan membunuh diri 

kamu. Maka, lakukanlah perdagangan yang adil, tidak ẓalim, yang disebut Al-Qur’an 

dengan istilah ‘an taraḍhin (suka sama suka). 

3. Gharar (Penipuan) 

Gharar pada arti asalnya adalah al-khida’, yaitu sesuatu yang tidak diketahui 

pasti benar atau tidaknya. Bisnis garar adalah jual beli yang tidak memenuhi 

perjanjian yang tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui 

harganya, barangnya, kondisi, serta waktu memperolehnya. Dengan demikian antara 

yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui 

transaksi tersebut. Contoh jual beli yang mengandung garar adalah membeli ikan 

dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik garar ini, 

tidak dibenarkan karena ada ketidakjelasan pada kualitas, kuantitas, harga dan waktu. 

Haram termasuk pula kemungkaran yang dilarang oleh Allah swt; dan Rasul-

Nya dalam perilaku bisnis adalah melakukan hal-hal yang diharamkan. Karena semua 

yang dilarang itu berarti haram dan jika masih dikerjakan itu berdosa. Selain itu, pada 

umumnya setiap pelarangan berarti perbuatan tersebut harmfull (berbahaya) ataupun 

materinya impurity (tidak suci atau najis). 
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4. Riba 

Menurut Syaikh Muhammad Abduh dalam Hendi Suhendi menyatakan bahwa 

riba merupakan penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang 

memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena 

pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. 

Sesuatu yang mengandung riba, dilarang keras dalam Islam, karena akan merugikan 

salah satu pihak, yaitu peminjam. Sebagaimana firman-Nya pada QS. Al-Baqarah/2 : 

275 sebagai berikut : 

َبا    َم الر ِ ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ َبا ِمْثلُ  اْلَبْيعُ  إِنََّماَوأََحلَّ َّللاَّ  الر ِ

Terjemahnya : 

“. . . Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba dan Allah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. . .”. (QS. Al-Baqarah/2 : 275) 

 

5. Iktinaz atau Ikhtikar 

Dalam ekonomi Islam, siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak 

boleh melakukan ikhtikar yaitu orang yang dengan sengaja membeli bahan makanan 

yang dibutuhkan manusia, lalu ia menahannya dan bermaksud untuk mendongkrak 

harga jualnya terhadap mereka. Rasulullah saw. bersabda : 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: »َمِن اْحتََكَر فَُهَو  عن َمْعَمِر، 

 َخاِطٌئ« )رواه ُمْسِلٌم(
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Artinya : 

 “Ia yang menimbun adalah orang yang berdosa’’. (H.R Muslim  

  dalam sahihnya). 

 

6. Baṭhil  

Menurut An-Nadawi dalam Kuat Ismanto, baṭhil adalah segala sesuatu yang 

tidak dihalalkan syariah, seperti riba, judi, korupsi, penipuan dan segala yang 

diharamkan Allah swt; mengenai baṭhil ini, Allah swt berfirman pada QS. An-Nisa/4 

: 29 sebagai berikut :  

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ََل تَأُْكلُوٓ  نُكْم ۚ  َيٰ َرةا َعن تََراٍض م ِ ٓ أَن تَُكوَن ِتَجٰ ِطِل إَِلَّ لَُكم َبْينَُكم ِبٱْلَبٰ ۟ا أَْمَوٰ

ا  َ َكاَن ِبُكْم َرِحيما  َوََل تَْقتُلُٓو۟ا أَنفَُسُكْم ۚ إِنَّ ٱَّللَّ

Terjemahnya :  

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan   

  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan  

  perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu.  

  dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah  

  adalah Maha Penyayang kepadamu’’. (QS. An-Nisa/4 : 29)  

 

Memakan harta dengan baṭhil ini mencakup dua pengertian, yaitu memakan 

harta sendiri dan memakan harta orang lain. Memakan harta sendiri dengan cara 

baṭhil misalnya menggunakannya untuk kepentingan maksiat. Sedangkan memakan 

harta orang lain dengan baṭil adalah memakan harta hasil riba, judi, kecurangan dan 

kezaliman, juga termasuk memakan harta dari hasil perdagangan barang dan jasa 
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yang haram, misalnya khamr, babi, bangkai, pelacuran (mahr al-baghi), tukang 

tenung, para normal, dukun (hilwan al-khanin) dan sebagainya. 

2.2.7 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Secara umum ciri-ciri UMKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal 

disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah 

karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah 

kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, 

berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.  

UMKM adalah usaha kerakyatan yang saat ini mendapat perhatian dan 

keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain bantuan kredit 

usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan 

pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya. 

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau 

usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang No. 

20 Tahun 2008 sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan 

atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki sebagai berikut :  

1. Kriteria Usaha Mikro adalah : Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp. 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp. 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah. 
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2. Kriteria Usaha Kecil adalah : Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp. 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 

500.000.000,00 - lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 

2.500.000.000,00 - dua setengah milyar rupiah. 

3. Kriteria Usaha Menengah adalah : Usaha Menengah memiliki kekayaan 

bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah 

penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan 

penulis tentang strategi pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) 

terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi Tenggara 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi 

untuk melihat strategi pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) terhadap 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi Tenggara dalam aspek 

kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan dan pemasaran serta hasil 

yang ditimbulkan dari penerapan strategi pendampingan tersebut.  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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