BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Diakui bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) saat ini memiliki peran yang
sangat penting di dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di Negaranegara berkembang bahkan di Negara-Negara maju sekalipun.
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis
dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbahan ekonomi dan
penyerapan tenaga kerja, UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika
krisis menerpa Indonesia pada periode tahun 1997-1998.
Menurut Anggraini dan Nasution (2013), krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997
diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moniter yang berdampak
pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Kejadian ini merupakan sebuah pelajaran
yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar
mempunyai stuktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun.
UMKM juga berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan
masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas
nasional. Selain itu, UMKM merupakan satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memper
oleh kesempatan utama, dukungan perlindungan dan perkembangan seluas-luasnya. Sebagai
wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan
peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Pramana dan Indriani (2017) bahwa UMKM juga merupakan bagian integral
dari roda kegiatan ekonomi kerakyatan selama ini, kontribusi UMKM dalam perekonomian
Indonesia sangat besar, terutama jika dilihat dari aspek-aspek peningkatan kesempatan kerja,
sumber pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan lain-lain.
Pada saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada tahun
2016, tercatat ada 61, 7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat, pada tahun
2017, yaitu jumlah UMKM mencapai 62, 9 juta dan pada tahun 2018, UMKM mencapai 64, 2
juta. Di perkirakan bahwa pada tahun 2019, 2020 hingga 2021 jumlahnya terus meningkat.
Selain itu, sektor UMKM di Indonesia memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai
tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini di buktikan dengan kontribusi-kontribusi
UMKM dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel
1. 1 yaitu kontribusi UMKM dalam PDB Nasional dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Sejak
2010 sampai 2019 kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional melebihi 50% dan kontribusi
paling besar terjadi pada tahun 2019 yakni 60, 3% namun terjadi penurunan pada tahun 2020
yakni 37, 3% hal ini di karenakan mewabahnya virus corona ( covid 19) yang melanda
Indonesia.

Tabel 1. 1
Kontribusi UMKM terhadap PDB dalam persen.
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Sumber : kementrian koprasi dan usaha kecil dan menengah
Tabel 1. 2
Database UMKM se- Kota Banjarmasin Tahun 2013-2017
No

Tahun

Mikro

Kecil

Menengah

Jumlah

1

2013

30. 631

3. 630

1. 607

35. 865

2

2014

31. 416

3. 723

1. 642

36. 781

3

2015

35. 056

5. 283

1. 902

42. 241

4

2016

42. 336

3. 827

1. 695

47. 858

5

2017

44. 325

3. 828

1. 705

49. 858

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasian, 2018
Dari tabel diatas dapat disimpulkan jumlah UMKM selalu meningkat, baik usaha
mikro, kecil, dan menengah yang berada di Kota Banjarmasin. Lebih khusus pada usaha mikro
yakni pada tahun 2013 terdapat unit usaha sebanyak 30. 631, pada tahun 2014 terdapat unit
usaha sebanyak 31. 416, pada tahun 2015 terdapat unit usaha sebanyak 35. 056, dan pada tahun
2016 mengalami kenaikan yang sangat pesat yakni terdapat unit usaha sebanyak 42. 336,
sedangkan pada tahun 2017 merupakan angka tertinggi yakni terdapat unit usaha sebanyak 44,
325. Jadi dari tebel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kota Banjarmasin
berkembang cukup pesat terutama pada usaha mikro. Berarti sebagian masyarakat Kota

Banjarmasin bekerja sebagai pengusaha, oleh karena itu UMKM harus diperkuat untuk
mendukung keberlajutan perekonomian bangsa lebih khusus Kota Banjarmasin.
Adapun difinisi usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat bersekala kecil dan
bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan
hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100. 000. 000, 00 dan milik
warga Negara Indonesia. www:http://eprints. walisongso. ac. id.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah tersebut
tidak lepas dari risiko yang akan di hadapi. Setiap organisasi perusahaan selalu menanggung
resiko-resiko bisnis, kecelakaan kerja, bencana alam perampokan dan pencurian adalah
merupakan beberapa contoh dari risiko yang lazim terjadi pada banyak perusahaan.
Dengan ini manajemen risiko tidak hanya diperlukan untuk dipelajri dalam mengelola
risiko-risiko yang dihadapi oleh badan usaha. Untuk mengurangi atu menghindari risiko yang
besar yang menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar, maka sudah seharusnya badan
usaha melakukan pengeloloaan risiko dengan baik dan benar.
Perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko konvensional dengan manajemen
risiko islami, dimana terdapat perbedaan yang cukup jelas dimana manajemen risiko
konvensional menggunakan sistem bunga sebagai landasan perhitungan yang digunakan dalam
setiap kegiatan yang menghasilkan keuntungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari
karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional tersebut dapat disimpulkan bahwasanya
pelaku yang terkait dalam manajemen risiko kovensional tersebut akan melakukan berbagai
macam cara yang mungkin saja tidak sesuai dengan agama. Sedangkan manajemen risiko Islam
bertindak lebih sesuai dengan syariat Islam, seperti memperhatikan halal dan haram yang
merupakan sebagai landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala kegiatan
yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan syariat
Islam.

Penanganan risiko ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr
[59]:18
ُ ّللاَ َو ْلتَ ْن
ْ ظ ْر نَ ْفس َما قَدَّ َم
َّ ّللاَ ِإ َّن
َّ ت ِلغَد َواتَّقُوا
َّ يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا
)١٨( َّللاَ َخ ِبير ِب َما تَ ْع َملُون
“Hai orang orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri
memperhatikan apa yang telah apa yang diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang telah kamu
kerjakan.
Ayat ini mempunyai makna mengenai pentingnya mengintropeksi diri, dan bahwasanya
seorang hamba memeriksa amal yang telah dikerjakannya, begitu pula dengan manajemen
risiko, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi risiko yang
para sehingga menimbukan kerugian yang cukup besar, maka harus dipertimbangkan terlebih
dahulu apa saja yang terjadi dikemudian hari, dengan melakukan antisipasi untuk kemudian
hari

jika

sesuatu

yang

akan

dilakukan

memiliki risiko yang cukup tinggi, maka harus berhati-hati dan penuh pertimbangan

dalam

melakukanya.
Setiap pengusaha baik usaha mikro, kecil dan menengah tidak luput dari risiko bisnis,
kecelakaan kerja, kebangkrutan, bencana alam, dan pencurian merupakan salah satu risiko
yang mungkin saja terjadi. Cara yang paling umum untuk memperkecil kerugian yang
diakibatkan oleh sebuah risiko adalah menggunakan jasa institusi lain dalam menanganinya,
yakni perusahaan asuransi. dengan berkembangnya zaman pada saat ini para pengusaha baik
usaha mikro, kecil danmenengah dituntut untuk menikuti perkembangan zaman dalam
menghadapi risiko ekonomi yang mungkin saja terjadi, dengan demikian itu diperlukan adanya
manajemen risiko yang tepat dan cepat. Dimana pada dasarnya risiko itu tidak dapat dihindari,
namun harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya
sebuah kerugian. Pada saat ini asuransi dihadirkan dalam berbagai jenis. Baik itu dari jenis
asuransinya maupun dari perusahan asuransinya. Dimana pada perusahaan asuransi saat ini
terbagi atas dua katagori yakni konvensional dan syariah.

Adapun dari jenis Asuransi terbagi menjadi lima katagori yakini, Asuransi jiwa,
kesehatan, pendidikan, hari tua dan Auransi umum. Salah satu jenis perusahaan yang saat ini
yang sedang dikembangkan adalah perusahaan Asuransi Syariah, hal ini dikarenakan mayoritas
masyarakat Indonesia beragama Islam, dimana dalam agama Islam Asuransi merupakan salah
satu cara ikhtiar untuk saling tolong-menolong sesama manusia lebih khusus sesama muslim.
Dimana asuransi merupakan sebagai sarana yang penting dalam menghindari kerugian
yang diakibatkan oleh sebuah risiko. Secara umum asuransi adalah suatu persetujuan pihak
yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi
sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari
suatu peristiwa yang belum jelas.
Difinisi Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong
diantara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan)
yang sesuai dengan syariah. Dimana akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak
mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba( tambahan), risywah (suap), barang
haram dan maksiat.
Adapun difinisi Asuransi secara umum menurut Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah “suatu perjanjian, dengan mana seseorang
penanggung mengikatkan diri kepada sesorang tertanggung dengan suatu premi untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu perisitiwa yang tak
tentu. (Prof.Dr.H.Ali, 2008, hlm.1)
Masyarakat Indonesia umumnya adalah sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah dan sebagian besar dari masyarakatpun merupakan dari UMKM itu sendiri seperti
tenaga ahli produksi dan tenaga pemasaran yang membutuhkan pengalihan risiko. Akan tetapi

bagaimana persepsi pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lebih khusus pengusaha
mikro terhadap Asuransi Syariah tidak dapat diketahui dengan pasti. Hal ini menimbulkan
persepsi yang berbeda-beda mengenai Asuransi Syariah dikalangan pengusaha mikro. Dimana
persepsi merupakan proses pemahaman atau pemeberian makna atas suatu informasi terhadap
stimulus. Stimulus dapat dari proses pengindraan terhadap objek, peristiwa, atau hubunganhubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Istilah persepsi biasanya digunakan
untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang
dialami.
Dikarenakan persepsi yang muncul dari pengusaha kecil berasal dari pengamatan
mereka masing-masing, hasil pengamatan tersebut akan muncul kan sebuah persepsi, dimana
persepsi tersebut bersifat positif maupun negatif tergantung dari pengamatan dan sudut
pandang dari pengusaha mikro tersebut.
Dimana persepsi dari pengusaha kecil tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan
evaluasi kekurangan dan kelebihan dari Asuransi Syariah itu sendiri. Sehingga Persepsi yang
diberikan menjadi penting karena peneliti akan mengetahui seberapa pentingkah asuransi lebih
khusus asuransi syariah bagi kelangsungan hidup dan bisnis mereka.
Pemaparan mengenai latar belakang masalah Asuransi Syariah diatas terutama pada
pengendalian resiko yang dapat terjadi dalam kegiatan oprasional dalam sebuah kegiatan usaha
yang berkaitan langsung dengan persepsi Asuransi Syariah dimata pengusaha mikro. Kususnya
pada daerah Kota Banjarmasin yang mana mayoritas masyarakatnya adalah muslim dan
masyarakatnya membuka usaha sendiri seperti usaha mikro yang masih dipertanyakan terkait
persepsinya terhadap Asuransi Syariah membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang
“Persepsi Pengusaha Muslim Mikro Terhadap Produk Asuransi Syariah”. yang memilih
studi kasus di kecamatan Banjarmasin Selatan yang dimana rata-rata pelaku usahanya

beragama Islam akan tetapai kesadaran pengusaha kecil terhadap Asuransi Syariah masih
dipertanyakan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai
berikut:
1. Bagaimana persepsi pengusaha muslim mikro pada kecamatan Banjarmasin selatan
mengenai Asuransi Syariah
2. Apa persepsi pengusaha muslim mikro di kecamatan Banjarmasin Selatan dalam
menggunakan Asuransi Syariah

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan

penelitian

ini

sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui persepsi pengusaha muslim mikro di kecamatan Banjarmasin
Selatan terhadap keadaan Asuransi Syariah
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah persepsi pengusaha muslim mikro mengenai
asuransi syariah pada Kecamatan Banjarmasin Selatan.

D. Signifikan Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian
dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun
praktis, bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:
1. Aspek Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah dalam
pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang pemasaran asuransi
syariah serta bermanfaat bagi pelaku bisnis terlebih pengusaha muslim mikro maupun
masyarakat yang berkepentingan.

2. Aspek Praktis
a. Perusahaan: sebagai bahan masukan untuk perusahaan tentang Persepsi Masyarakat
Muslim Terhadap Asuransi Syariah.
b. Akedemisi
Sebagai referensi penelitian mengenai Persepsi Pengusaha Muslim Mikro Terhadap
Asuransi Syariah. Hasil dari penelitian ini juga merupakan bentuk dokumentasi
ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akedemik pihak kampus.
c. Peneliti
Merupakan sarana untuk belajar mengaplikasikan ilmu pengetahuan antara teoriteori yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan yaitu dengan terjun
langsung kelapangan agar bisa melihat dan mengamati pengusaha muslim mikro
yang berada di daerah Kota Banjarmasin.

E. Difinisi Operasional
Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian yang dikehendaki
pada penelitian ini, maka penulis membuat difinisi oprasional sebagai berikut:
1. Persepsi adalah menurut kamus umum Indonesia (KBBI) dapat diartikan tanggapan
(penerimaan) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa
melalui panca indra. (powerdarminta, 1998:675).

2. Pengusaha muslim mikro adalah seorang muslim yang berusaha dalam bidang
perdagangan, industri dsb. yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50. 000.
000, 00 (lima puluh juta rupiah) per tahun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 100. 000. 000, 00
(seratus juta rupiah) per tahun
3. Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolan resiko yang memenuhi
ketentuan syariah, tolong menolong secara timbal balik yang melibatkan peserta dan
pengelola atau operator (muhammad iqbal, 2006, hlm. 2)

F. Kajian Pustaka
Berdasarkan penulusuran penulis terkait penelitian yang di lakukan yaitu tentang
Persepsi Pengusaha Muslim Mikro Terhadap Asuransi Syariah maka penulis menemukan
penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulisan dalam melakukan penelitian
sebagai berikut:
1. Fitria Sofia Muzar Sagala, urusan Asuransi syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam, Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan 2019, menagkat penelitian
dengan judul “Persepsi Pengusha Kecil Terhadap Asuransi syariah” (studi kasus pada
desa marinda 1 di Kecamatan Patumbak) dalam penelitian ini membahas mengenai
persepsi pengusaha kecil terhadap asuransi syariah. Persamaan dalam penelitian ini
juga terletak pada subjek dimana dalam penelitian terdahulu yang menjadi subjek
penelitian adalah para pengusaha dan subjeknya asuransi syariah serta memiliki
kesamaan pada objeknya yakni persepsi terhadap asuransi syariah, sedangkan letak
perbedaannya yang pertama terdapat pada jenis penelitian yang terdahulu
menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan
kualitatif, perbedaan yang kedua yakni tempat dimana penelitian yang terdahulu yakni

pada desa marinda 1 di kecamatan patumbak sedangkan penelitian sekarang pada
Kecamtan Banjarmasin Selatan, serta subjek penelitian terdahulu para pengusaha kecil,
sedangkan penelitian sekarang para pengusaha mikro.
2. Ario Warista, jurusan asuransi syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah 2017, mengangkat penelitian dengan
judul” Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah” dalam penelitian ini
membahas mengeni pemahaman pengusaha kecil terhadap asuransi syariah. Adapun
persamaan dalam penelitian saat ini dimana sama-sama subjek penelitiannya adalah
pengusaha, serta pada jenis penelitian saat ini dimana sama sama menggunakan filed
research atau penelitian lapangan adapun perbedaan dari penelitian ini yang pertama
tempat penelitian, dimana pada penelitian terdahulu bertempat di daerah Kecamatan
Ciputat Kota Tangerang Selatan, Sedangkan penelitian ini dilakukan pada daerah
kecmatan Banjarmasin Selatan, perbedaan kedua terletak pada objek dimana penelitian
terdahulu adalah pemahaman pengusaha kecil sedangkan pada penelitan ini yakni
persepsi pengusaha muslim mikro terhadap Asuransi Syariah. Dimana hasilnya tingkat
pemahaman pengusaha kecil Kecamatan Ciputat terhadap asuransi syariah dikatakan
cukup paham dengan nilai 60, 67% sedangkan 20% dikatakan kurang paham dan
adapun berbagai berbagai macam faktor yang mempengaruhi yaitu sosialisai yang
rendah dan faktor pendidikan pelaku usaha kecil di kecamatan ciputat tersebut.

G. Sitematika penulisan
Sesuai panduan pedoman skripsi, maka penulis membagi penulisan

penelitian

ini

dalam lima Bab yaitu:
BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah tujuan
penelitian, signifikasi penelitian, difinisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
BAB II merupakan landasan teori yang dijadikan sebagai acuan dan menganalisis data
yang di per oleh dari penelitian.
BAB III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis sifat dan lokasi penelitian
yang digunakan untuk penulisan skripsi, objek penelitian, data dan sumber data, teknik
pengumpulan data yang kemudian setelah data yang dikumpulkan data yang diolah
menggunakan teknik pengolahan data dan analisis data, agar dapat mengetahui alur penelitian
dari sampai akhir maka dibuatlah tahapan penelitian yang sistmatik.
BAB IV merupakan penyajian data dan analisis data berupa gambaran umum dan uraian
dari hasil wawancara dengan informan, data yang dianalisis disesuaikan dengan landasan teori
yang terdapat pada BAB II sehingga akan memberikan jawaban dari rumusan masalah yang
terdapat pada BAB I.
BAB V merupakan penutup yang berisi simpulan dan hasil penelitian yang di peroleh
dan beberapa saran yang dianggap diperlukan pada penelitian.

