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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan adalah indikator 

yang sangat penting guna menilai kesuksesan pembangunan ekonomi suatu 

negara.Setiap negara selalu berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang signifikan serta merendahkan angka tingkat kemiskinan suatu negara 

tersebut. Berbagai negara di seluruh dunia menganggap bahwa syarat utama 

untuk terciptanya penurunan tingkat kemiskinan dalam suatu negara yaitu 

dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di berbagai 

negara berkembang perkembangan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi 

dengan timbulnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup 

dibawah garis kemiskinan.Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia, contohnya pendidikan dan pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas (Jonaidi, 2012). 

Islam sebagai agama yang dirahmati oleh Allah sangat memperhatikan 

masalah kemiskinan.Dalam Islam kemiskinan merupakan kondisi yang dapat 

mempengaruhi keimanan seseorang dikarenakan Islam melihat kemiskinan 

sebagai sesuatu yang sepenuhnya masalah struktural karena Allah sudah 

menentukan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya serta Islam telah 

mencegah kesempatan bagi kemiskinan struktural dengan memberi kewajiban 

mencari nafkah untuk setiap manusia. (Wibisono, 2015:22-23) 

Adapun firman Allah Subhanahu wata’aala  tentang masalah kemiskinan 

tertuang dalam Q.S  Az-Zariyat ayat 19, 

 َوفِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّائِِل َواْلَمْحُرومِ 

Wa fi amwalihim haqqul lis-sa’ili wal-mahrum 
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“Dan pada harta-harta mereka ada hal untuk orang miskin yang meminta 

dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(QS. Az-Zariyat (51 : 19). 

Dalam ayat tersebut Allah berfirman kepada hambaNya bahwa harta yang 

dimiliki oleh mereka terdapat hak wajib serta sunnah untuk orang-orang yang 

membutuhkan tetapi tidak meminta karena rasa malu. 

Salah satu usaha yang digunakan untuk membangun pertumbuhan ekonomi 

yaitu melalui sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Usaha mikro dan kecil 

memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, yang utama yaitu 

sebagai sumber utama kesempatan kerja(Tambunan,2012). Kementerian 

koperasi dan usaha kecil dan menengah menginformasikan adanya peningkatan 

jumlah usaha mikro di Indonesia sejak tahun 2015-2018. 

Tabel 1.1 

Jumlah Unit Usaha Mikro di Indonesia Tahun 2015-2018 

Tahun Jumlah Unit Usaha Mikro 

2015 58.521.987 

2016 60.863.578 

2017 62.106.900 

2018 63.350.222 

Sumber :KEMENTERIAN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (depkop.go.id) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1  menunjukkan  jumlah unit usaha mikro semakin 

bertambah setiap tahunnya. Kenaikan jumlah usaha mikro diiringi juga dengan 

peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, sektor usaha mikro  pada tahun 

2018 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 107.3 juta jiwa (depkop.go.id, 

2018). Fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha mikro merupakan 

sektor yang paling banyak menyediakan tenaga kerja. Selain itu usaha mikro 

dengan berbagai keterbatasannya mampu untuk tetap berdiri pada saat 

terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 yang dimana 80% 

usaha besar mengalami kebangkrutan serta mengakibatkan terjadinya peristiwa 

PHK secara masal (Tunas dkk., 2014). 

Sementara itu jumlah usaha kecil mikro di Surabaya menurut BPS Kota 

Surabaya berjumlah 365.071 unit usaha.Keberadaan usaha mikro ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi terhadap masalah kemiskinan yang ada. 
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Berdasarkan data dan fakta tentang bagaimana pentingnya peran usaha 

mikro terkait dengan pemberantasan kemiskinan serta penurunan tingkat angka 

pengangguran, maka pengembangan usaha mikro merupakan faktor yang 

penting.Akan tetapi, potensi pengembangan usaha mikro tidak dapat 

dilaksanakan dengan mudah, masih terdapat banyak permasalahan serta kendala 

dalam menjalankan usaha mikro itu sendiri (Tambunan, 2012). Terdapat tujuh 

permasalahan umum yang biasanya dihadapi oleh usaha mikro yaitu : 1. 

pengelolaan usaha yang umumnya masih secara tradisional,2. mayoritas 

kualitas SDM pengelola usaha mikro masih rendah,3. terbatasnya penggunaan 

teknologi modern dan kemampuan individu dalam manajemen,4. kemampuan 

untuk memasarkan produk yang masih terbatas,5. legalitas formal serta 

perlindungan usaha yang belum memadai,6.akses informasi yang rendah, dan 7. 

terbatasnya akses pada kredit ataupun modal kepada berbagai jenis lembaga 

keuangan khususnya perbankan (Amalia, 2014). 

Terkait dengan permasalahan yang dimiliki oleh usaha mikro ini, Corporate 

Social Responsibility (CSR) dapat menjadi solusi, pada prinsipnya CSR 

menekankan supaya perusahaan besar tidak memposisikan dirinya sebagai 

menara tinggi dan institusi elit yang kemudian mengisolasi diri dari lingkungan 

yang ada di sekitarnya (Farida, 2014). Akan tetapi, banyak sekali tanggapan 

terkait dengan program-program CSR yang dilaksanakan seringkali dirasa 

kurang dapat menyelesaikan akar dari suatu permasalahan, bahkan aktivitas 

CSR hanya dianggap sebagai upaya pencritaan dari suatu perusahaan tersebut 

(Satori dkk., 2011). Untuk menghilangkan paradigma tersebut maka suatu 

perusahaan harus dapat bertanggung jawab terhadap kebijakan CSR nya. Salah 

satunya yaitu dengan cara pemeberdayan usaha mikro karena merupakan bagian 

dari pemangku kepentingan. Selain itu keberadaan usaha mikro juga dapat 

menentukan apakah suatu perusahaan besar akan berkelanjutan atau tidak. Oleh 

karena itu usaha mikro perlu dikembangkan dengan suatu model implementasi 

dari CSR yang baik dan tepat. (Suparnyo dkk., 2013). 

Dompet Dhuafa merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang 

megelola program CSR dari suatu perusahaan, sebuah lembaga filantropi Islam 
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yang didedikasikan untuk memberdayakan orang miskin dengan pendekatan 

budaya melalui kegiatan filantropis dan kewirausahaan sosial (Dompet Dhuafa, 

2019). Dompet Dhuafa mengelola program CSR yang memberdayakan usaha 

mikro melalui program Pedagang Tangguh, program ini merupakan bentuk 

kerjasama antara Dompet Dhuafa dengan PT. Miwon.Adapun pelaksanaan dari 

bantuan CSR ini merupakan pembagian modal secara gratis tanpa perlu adanya 

pengembalian kembali dikemudian hari. 

Omzet merupakan faktor penting dalam suatu kegiatan usaha.Dengan 

melihat tingkat omzet yang telah dicapai suatu usaha, maka dapat melihat 

apakah sumber daya telah digunakan secara efektif dan efisien dalam 

menghasilkan suatu produk.Besar kecilnya omzet suatu usaha dipengaruhi 

faktor-faktor yang dikelompokkan menjadi dua yakni faktor eksternal dan 

faktor internal (Swastha dan Irawan, 2005:121). 

Salah satu faktoreksternal  yangdiduga mempengaruhi omzet usaha mikro 

yaitu adalah jumlah total dana Corporate Social Responsibility yang diberikan 

melalui Dompet Dhuafa. Soegiastuti (2012) secara spesifik menyebutkan bahwa 

dana CSR dapat diarahkan untuk membantu usaha mikro agar dapat dibantu 

dalam pengembangannya. Faktor eksternal selanjutnya yang diduga 

mempengaruhi omzet Usaha Mikro adalah pendampingan yang diberikan oleh 

Dompet Dhuafa.Pernyataan tersebut sejalan dengan Bonandar (2018) bahwa 

pendampingan dapat berfungsi untuk menjamin kelanjutan usaha dan menjaga 

agar tidak terdapat penyalahgunaan dana yang bukan peruntukannya. Faktor 

eksternal selanjutnya yang diduga mempengaruhi omzet usaha mikro adalah 

pelatihan yang diberikan oleh Dompet Dhuafa.Higgins dan Elliot (2011) 

menganggap bahwa pelatihan sebagai elemen yang berpengaruh dalam 

identifikasi peluang yang terkait dengan keberhasilan 

kewirausahaan.Kemudianfaktor internal yang mempengaruhi usaha mikro yaitu 

karakteristik dari seorang wirausahawan, yaitu sikap dan perilaku yang dimiliki 

wirausaha untuk mencapai keberhasilan usahanya (Bustan, 2016). Faktor 

internal terakhir yang diduga mempengaruhi omzet usaha mikro adalah 

karakteristik usaha dari penerima manfaatyaitu sifat atau ciri khas yang dimiliki 
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oleh suatu jenis usaha dan tidak dimiliki oleh usaha lain. Menurut Reeg (2013) 

karakteristik usaha secara khusus berperan dalam peningkatan kualitas internal 

suatu usaha. 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin menjelaskan dan 

menggambarkan apakah terdapat Pengaruh antara bantuan danaCSR, pelatihan, 

pendampingan, karakteristik usaha, dan karakteristik wirausahawanterhadap 

omzet usaha mikro binaan LAZ Dompet Dhuafa Jawa Timur. 

1.2. Kesenjangan Penelitian 

Berdasarkan sejumlah jurnal yang peneliti temukan, terdapat sejumlah 

penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik yang hampir bersamaan 

yaitu seperti penelitian Ahmad dkk., (2020) membahas tentang bagaimana 

peran dari Corporate Social Responsibility dalam pengaruhnya terhadap 

pendapatan serta keberlansungan suatu usaha, adapun perbedaannya dengan 

penelitian ini yaitu adalah terkait dengan kebijakan CSR yang diberikan dan 

pemberdayaan usaha mikro 

Selanjutnya penelitian Blackburn dkk., (2013) Membahas mengenai 

pengaruh karakteristik usaha dan karakteristik wirausahawan terhadap 

pendapatan dan perkembangan usaha mikro, yang dimana terdapat perbedaan 

pada penelitian ini yaitu melihat pemberdayaan usaha melalui perspektif islam. 

Penelitian Muhamat dkk., (2013) Membahas bagaimana pengaruh bantuan 

modal, pelatihan, dan pengetahuan mempengaruhi keberhasilan usaha binaan 

Lembaga Zakat Selangor, dalam penelitian ini mencoba untuk melengkapi 

penelitian Muhamat dengan cara menambahkan variabel karakteristik usaha dan 

karakteristik wirausahawan. Berbagai penelitian sudah dilakukan terkait dengan 

pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf oleh LAZ, sementara 

masih sedikit penelitian yang membahas tentang pengelolaan program bantuan 

dana CSR yang disalurkan oleh LAZ. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara Bantuan dana CSR, 

pelatihan, pendampingan, karakteristik usaha, dan karakteristik 

wirausahawan, berpengaruh terhadap omzet usaha mikro binaan LAZ 

Dompet Dhuafa Jawa Timur 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara Bantuan dana CSR, 

pelatihan, pendampingan, karakteristik usaha, dan karakteristik 

wirausahawan, berpengaruh terhadapomzet usaha mikro binaan LAZ 

Dompet Dhuafa Jawa Timur 

1.4. Ringkasan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menguji 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat serta menguji hipotesis 

yang sudah ditetapkan dengan menggunakan teknik analisis regresi 

berganda.Data yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan melalui 

angket yang disebarkan kepada responden, observasi, dan 

wawancara.Sementara data sekunder didapatkan dari berbagai literature agar 

teori-teori tersebut terbukti valid. Populasi dalam penelitian ini adalah 40 orang 

yang mendapatkan bantuan dana CSR yang dikelola oleh Dompet Dhuafa Jawa 

Timur. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik Non Probability 

Sampling dengan metode convenience sampling 

1.5. Ringkasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel bantuan dana 

CSR, pelatihan, pendampingan, lama usaha, usia, gender, dan lama pendidikan 

secara simultan berpengaruh terhadap omzet usaha mikro binaan LAZ Dompet 

Dhuafa, sedangkan secara parsial hanya variabel bantuan dana CSR, pelatihan, 

lama usaha, dan usia saja yang berpengaruh terhadap omzet usaha mikro binaan 

LAZ Dompet Dhuafa. Nilai Adjusted R2 dalam penelitian ini sebesar 0.800 yang 

berarti seluruh variabel mampu menjelaskan variasi omzet usaha mikro sebesar 

80% sedangkan sisanya terdapat 0.200 atau 20% lainnya dijelaskan oleh 

variabel berbeda di luar variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini. 
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1.6. Kontribusi Riset 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

kepada berbagai belah pihak yang membutuhkan. Diantaranya kepada para 

penerima manfaat bantuan dana CSR, diharapkan kedepannya dapat lebih 

meningkatkan omzet usahanya, kemudian untuk pihak LAZ Dompet Dhuafa 

Jawa Timur dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan evaluasi agar mungkin kedepannya program tersebut bisa menjadi lebih 

baik. Dan yang terakhir untuk kalangan akademis agar dapat digunakan sebagai 

penelitian selanjutnya serta sebagai referensi pembelajaran 

1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN  

 Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang dari permasalahan yang 

diangkat oleh penulis yaitu mengenai bantuan dana CSR, Pendampingan, 

pelatihan, karakteristik usaha, dan karakteristik wirausahawan dalam 

mempengaruhi omzet pada usaha mikro binaan Dompet Dhuafa Jawa Timur. 

Selain itu didalam bab ini juga mencakup kesenjagan penelitian, tujuan 

penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi 

riset dan uji ketahanan dari hasil penelitian 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai dasar dari sebuah penelitian. Di dalam tinjauan pustaka ini akan 

dijelaskan landasan teori yang membahas tentang Corporate Social 

Responsibility, Pendampingan, pelatihan, karakteristik usaha, dan karakteristik 

wirausahawan pada usaha mikro serta landasan teori mengenai hubungan antar 

variabelnya. Dalam bab ini juga akan membahas mengenai penelitian terdahulu, 

hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, model penelitian, serta metode dalam menganalisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan serta 

pembahasan akan interpretasi dari hasil data yang diolah 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menyatakan kesimpulan dari hasil penelitian , keterbatasan 

penelitian, dan saran yang akan berguna bagi penelitian selanjutnya 
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