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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Situasi yang melanda seluruh dunia saat ini, ialah World Health Organization 

atau WHO (2020), mempublikasikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 

terdapat laporan kepada Kantor Negara WHO mengenai beberapa kasus yang 

menyebabkan penyakit radang paru-paru (pneumonia) di Kota Wuhan yang ada di 

Provinsi Hubei, Cina. Selanjutnya, kasus tersebut dikenal dengan Coronavirus 

Desease-2019 atau Covid-19. Kasus ini kemudian menyebar ke beberapa wilayah 

negara yang ada di dunia, tidak terkecuali negara Republik Indonesia. Direktur 

Jenderal WHO menetapkan virus Covid-19 ini sebagai sebuah pandemi yang 

mendunia (World Health Organization, 2020). Seiring berjalannya waktu, total 

kasus terkonfirmasi terus mengalami peningkatan yang tajam di negara Indonesia. 

Mengutip dari laman Tirto.id (2020), virus Covid-19 mulai ditemukan di 

Indonesia pada 14 Februari 2020 di kota Depok yang diawali dengan penularan 

virus COVID-19 oleh warga negara asing asal Jepang. Perkembangan virus tersebut 

terus meningkat di Indonesia dari waktu ke waktu. Menurut Susilo, dkk. dalam 

Sumarni (2020), tingkat angka kematian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 

di Indonesia adalah 8,9%. Nilai mortalitas tersebut menempati kedudukan yang 

paling atas di Asia Tenggara. Pesatnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia 

dapat diamati pada Gambar 1.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 1. 1 Perkembangan Kasus Positif Terjangkit Covid-19 di Indonesia 

Per Bulan Maret-Desember 2020 

Sumber: Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (2020) 

2 113 292 609

1624 1519

3075

4317

2618

5533

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ju
m

la
h

 K
as

u
s 

P
o

si
ti

f 

C
o

v
id

-1
9



2 

 

Dhealika Syamputri, 2021 

MANAJEMEN HARTA ISLAMI: MENJAMIN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA MUSLIM PELAKU 
UMKM DI INDONESIA PADA MASA COVID-19 

Universitas Pendidikan Indonesia Ι repository.upi.edu Ι perpustakaan.upi.edu 

Pandemi Covid-19 secara masif juga memberikan dampak terhadap para 

pelaku yang bergelut dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

UMKM ialah suatu bentuk usaha yang produktif melalui kepemilikan perseorangan 

atau badan usaha yang telah mencapai standar sebagai usaha mikro (Syaputra dkk., 

2020). Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam 

Tempo (2020), berpandangan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat krusial, 

yakni sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian 

Bappenas dalam Abdurohim (2020), laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

meningkat dan penopangnya ialah kegiatan yang dilakukan oleh usaha kecil, baik 

yang berada di sektor modern maupun di sektor tradisional berupa UMKM. 

 

Gambar 1. 2 Kontribusi UMKM terhadap PDB (%) di Indonesia Tahun 2010 – 2020 

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2020) 

& Antara News ( 2020) 

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah (2020) pada Gambar 1.2, dapat diketahui bahwa UMKM memiliki 

kontribusi yang besar terhadap PDB di Indonesia, yakni sebesar 60% di Tahun 

2019. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, 

menyatakan bahwa pada Tahun 2020, UMKM merupakan sektor penting yang 

berperan penting dalam pemulihan ekonomi, di mana UMKM mampu 

menyumbang PDB sebesar 61,7%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa peran 

UMKM sangat vital, karena berkontribusi terhadap separuh dari PDB negara 
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UMKM yang tetap bertahan dan menyesuaikan usahanya dengan keadaan. 

Kebertahanan beberapa UMKM ditunjukkan melalui hasil survei yang dilakukan 

oleh Pelupessy dkk. (2020) pada 102 UMKM di Indonesia. 

 

Gambar 1. 3 Status UMKM di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 

Sumber: Pelupessy dkk. (2020) 

Berdasarkan Gambar 1.3, diketahui bahwa dari 102 UMKM, terdapat 51% 

UMKM yang tetap beroperasi seperti biasa. Kemudian, sebesar 36% UMKM tetap 

buka, namun mengurangi operasionalnya. Sebesar 10% UMKM tutup dan 3% 

lainnya melakukan usaha secara daring di rumah mereka. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa mayoritas UMKM masih bertahan di tengah pandemi Covid-19. 

Banyaknya UMKM yang memiliki ketahanan terhadap pandemi Covid-19 juga 

didukung oleh data yang dipublikasikan oleh  Katadata Insight Center (KIC) dalam 

Tobing (2020) pada Gambar 1.4. 

 

Gambar 1. 4 Jangka Ketahanan UMKM (%) di Indonesia pada 

Masa Pandemi Covid-19 

Sumber: Katadata Insight Center dalam Tobing (2020) 
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Rohmad Hadiwijoyo yang dilansir dari website Kompas (2020), ialah sebagai 

berikut: 

1. UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan 

masyarakat. Dengan demikan, eksistensi UMKM akan selalu dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

2. Pelaku usaha UMKM lazimnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik dalam 

bentuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatan yang 

digunakan. 

3. Mayoritas bisnis UMKM ditopang dari dana sendiri. 

Menurut survei yang dilaksanakan oleh Mandiri Institue (2020) pada 320 

UMKM yang terdapat di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, 

serta Bali dan Nusa Tenggara, menunjukkan hasil bahwa para pelaku UMKM 

mengupayakan berbagai cara untuk bertahan di tengah pandemi sebagaimana pada 

Gambar 1.5. 

 

Gambar 1. 5 Strategi Bertahan UMKM (%) di Indonesia dari Pandemi Covid-19 

Sumber: Mandiri Institue dalam Databoks Katadata (2020) 
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pada produk yang dijualnya, serta sebanyak 1% UMKM luring dan 18% UMKM 

daring memutuskan untuk mengalihkan usahanya melalui digital.  

Meskipun Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai stimulus keuangan  

kepada pelaku UMKM, namun hal tersebut tidak cukup untuk menahan jatuh 

bangkrutnya beberapa UMKM di Indonesia (Sina, 2020). Dilansir dari situs web 

Katadata (2020), Asosiasi UMKM Indonesia mencatat terdapat 30 juta pengusaha 

kecil yang sudah menutup usahanya akibat pandemi Covid-19. Menurut situs web 

Kompas (2020), penyebab beberapa UMKM memutuskan untuk gulung tikar ialah 

karena tidak adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas 

Indonesia, Alfindra Primaldhi dalam Catriana (2020), mengemukakan bahwa faktor 

penyebab UMKM kesulitan untuk mendapatkan pemasukkan ialah: 1) sulitnya 

proses produksi akibat harga bahan baku yang meningkat dan bahan baku 

mengalami kelangkaan; dan 2) banyaknya pelaku UMKM yang mengalami 

kesulitan penjualan selama pandemi. Survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute 

(2020), menunjukkan bahwa terdapat enam hal yang menyebabkan UMKM 

membatasi usahanya, bahkan sampai gulung tikar. 

 

Gambar 1. 6 Penyebab UMKM di Indonesia Membatasi/Menutup 

Operasional Usaha 

Sumber: Mandiri Institute dalam Databoks Katadata (2020) 
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permintaan yang turun dan mencoba usaha lain sebesar 14%, kebijakan PSBB 

sebesar 3% dan pengurangan jumlah tenaga kerja sebanyak 2%. 

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) dikutip dari CNN 

Indonesia (2020), juga menyatakan bahwa sebanyak 37 ribu pelaku UMKM 

mengalami dampak yang sangat serius akibat pandemi, yakni sekitar 56% 

melaporkan penurunan penjualan dan 22% melaporkan permasalahan aspek 

pembiayaan. Adapun, sebanyak 15% di antara 37 ribu pelaku UMKM melaporkan 

masalah distribusi barang dan 4% lainnya melaporkan kesulitan mendapatkan 

bahan baku mentah (Pakpahan, 2020). 

 

Gambar 1. 7 Kondisi Keuangan UMKM Indonesia Pasca Covid-19 

Sumber: Yusof Ishak Institute dalam Databoks Katadata (2020) 

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi keuangan UMKM, hasil survei yang 

dilakukan oleh Yusof Ishak Institute dalam Databoks Katadata (2020) pada Gambar 
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bahwa UMKM tersebut memiliki tabungan yang cukup, aset likuid dan dana 

anggaran kontingen. Sedangkan 6% sisanya, memilih lainnya mengenai keuangan 

bisnis mereka. 
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menurunnya penjualan. 
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Penurunan penjualan UMKM secara signifikan juga menyebabkan perubahan 

yang drastis dalam perekonomian rumah tangga UMKM. Sebanyak 92% 

pendapatan bulanan rumah tangga UMKM mengalami penurunan 60% dari 

pendapatan normal UMKM (Pelupessy dkk., 2020). Menurut Sina (2020), selain 

membutuhkan bantuan dana, para pelaku ekonomi rumah tangga yang menjalankan 

UMKM juga membutuhkan bantuan lainnya yaitu jejaring kerja dan mentoring. 

Oleh karena itu, rumah tangga pelaku UMKM membutuhkan kecerdikan 

mengelola berbagai sumber daya yang ada, termasuk harta yang dimiliki oleh 

rumah tangga. Keuangan rumah tangga memainkan peranan penting dalam 

kesejahteraan sebuah rumah tangga (Sina, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan harta yang dilakukan oleh rumah tangga pelaku UMKM adalah suatu 

hal yang penting untuk dilakukan, khususnya untuk menghadapi masa-masa sulit 

seperti pandemi Covid-19. 

Kecerdasan mengelola semua sumber daya dalam rumah tangga akan 

meningkatkan peluang bertahan di masa pandemi wabah Covid-19 (Sina, 2020). 

Pengelolaan keuangan rumah tangga muslim dengan baik bukanlah suatu hal 

mudah untuk dilakukan. Sebab, jika melakukan kesalahan dalam mengelola 

keuangan, maka dapat meningkatkan jumlah uang yang terbuang untuk hal yang 

tidak penting (Setiowati, 2016). Saat ini, perencanaan keuangan masih dianggap 

tidak penting untuk dilakukan, di mana terdapat anggapan bahwa setiap bulan 

pengeluaran rumah tangga akan selalu sama atau pendapatan yang diterima tidak 

pasti (Fauzyan dkk., 2019). 

Melalui pandemi Covid-19, para rumah tangga pelaku UMKM dapat 

menyadari pentingnya manajemen harta yang dimilikinya, karena sektor 

pendapatan yang dihasilkan melalui UMKM sifatnya fluktuatif dan berkaitan erat 

dengan keadaan ekonomi. Islam sebagai agama yang komprehensif, telah 

memerintahkan kepada seorang muslim untuk mengelola hartanya sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Dari Khaulah al-Anshariyyah radhiyallahu 

‘anha beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

، فَلَُهُم النَّاُر يَوَم الِقيَاَمةِ  ٍّ ِ بِغَيِر َحق  ُضوَن فِي َماِل َّللاَّ  إِنَّ ِرَجاالً يَتََخوَّ
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“Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara 

serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk 

mereka neraka pada hari Kiamat.” (HR. Bukhari di dalam kitab Fardul 

Khamsi bab Firman Allah Fa Innalillahi Khumusahu hal. 3118) 

Sesuai dengan hadist tersebut, dapat diketahui bahwa seorang muslim yang 

menggunakan hartanya dengan tidak terencana dan tidak dilandaskan oleh 

ketentuan-ketentuan syariat, maka akan mendorongnya masuk ke dalam neraka. 

Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai pengelolaan harta sesuai syariat Islam 

adalah hal yang perlu dimiliki oleh sebuah rumah tangga.  

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melakukan survei 

mengenai indikator pengukuran tingkat kepahaman pengelolaan keuangan sesuai 

syariah dengan menggunakan pendekatan pengelolaan keuangan bagi individu dan 

keluarga muslim (Mukhlisin dkk., 2019). Pengelolaan keuangan dalam Islam ini 

juga dikenal dengan istilah Manajemen Harta Islami (Islamic Wealth Management). 

Akar sejarah dari Manajemen Harta Islami sendiri dikaitkan dengan konsep dasar 

kekayaan yang ada di dalam Islam dan meluas ke berbagai produk keuangan, serta 

perencanaan keuangan Islam (Malaysia International Islamic Financial Centre, 

2016). 

Maslahah merupakan salah satu hal yang dapat dicapai dari Manajemen Harta 

Islami melalui pengintegrasian dengan maqashid syahriah (Basah & Tahir, 2019). 

Nilai-nilai maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan, dilakukan dengan cara 

menjaga iman (ad-din), diri manusia (an-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (an-nasl), 

dan harta kekayaan (al-mal) (Swadjaja dkk., 2019). 

Pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam Manajemen Harta Islami 

menurut Ariff & Mohammad (2018); Basah & Thahir (2019); dan Mukhlisin dkk. 

(2019) terdiri dari penciptaan harta (wealth creation), akumulasi harta (wealth 

accumulation), pelestarian harta (wealth protection/preservation), pemurninan 

harta (wealth purification), dan distribusi harta (wealth distribution). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumarni (2020) mengemukakan 

bahwa peningkatan pemahaman terhadap literasi keuangan syariah dapat berperan 

untuk membantu menanggulangi dampak ekonomi akibat Covid-19 pada pelaku 
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UMKM.  Literasi keuangan syariah dalam keluarga, khususnya pelaku UMKM, 

menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam 

Mukhlisin dkk. (2019) dapat dilakukan dengan melihat pemahaman sebuah 

keluarga dalam melakukan pengelolaan keuangan Islami yang dimuat dalam pilar-

pilar Manajemen Harta Islami. 

Penerapan Manajemen Harta Islami yang komprehensif dan holistik akan 

mengarahkan cara yang terstruktur untuk memberikan nasihat kepada pelanggan, 

muslim dan non-muslim, dari sudut material, keluarga, masyarakat dan 

keberlanjutan. Lebih jauh lagi, Manajemen Harta Islami mampu menutupi nilai 

selanjutnya untuk setiap keputusan keuangan yang dibuat (Basah & Tahir, 2019). 

Selain itu, menurut Amanda dkk. (2018), Manajemen Harta Islami memberikan 

solusi untuk masalah konsumerisme pada keuangan pribadi melalui pemahaman 

konsep dasar Manajemen Harta Islam, mempraktikkan perencanaan keuangan, dan 

menggunakan prinsip konsumsi untuk menghindari konsumerisme. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mahadi dkk. (2019) menunjukkan 

bahwa Manajemen Harta Islami yang dilakukan oleh wanita yang menjadi sampel 

penelitiannya dapat bermanfaat dalam persiapan keuangan mereka di kemudian 

hari. Literasi keuangan juga merupakan dasar yang penting untuk membuat 

keputusan keuangan yang sehat dan untuk kesejahteraan ekonomi. 

Pengukuran kesejahteraan ekonomi sendiri dapat dilakukan dengan 

menggunakan maqashid al-shariah sebagaimana penelitian Imani (2019) yang 

melakukan pengukuran kesejahteraan pada UMKM kerupuk ikan di Kenjeran 

Sukolilo, Surabaya. Meskipun menghadapi penjualan yang fluktuatif, tetapi para 

UMKM memiliki prinsip bahwa semua kembali kepada Allah dan merasa selalu 

cukup dalam kondisi apapun. 

Swadjaja dkk. (2019) juga mengemukakan bahwa Manajemen Harta Islami 

dapat digunakan sebagai pedoman dan alat pengendali bagi informan dalam 

melakukan kegiatan investasi dan pengelolaan hasil investasi saham syariah di 

pasar modal dalam rangka meningkatkan kesempurnaan dalam muamalah menurut 

hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan Manajemen 

Harta Islami perlu dilakukan, khususnya untuk pelaku usaha UMKM yang ingin 
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melakukan investasi pada hal lain sebagai sarana untuk mengembangkan hartanya. 

Pemahaman mengenai Manajemen Harta Islami juga dapat mendorong praktik 

wasiat secara Islami (Abd Wahab dkk., 2019). Peran manajemen harta Islami tidak 

hanya berfokus pada investasi duniawi yang membantu kebutuhan seorang 

individu, tetapi juga investasi akhirat (Ismail & Cahyo, 2017). 

Sesuai dengan fakta-fakta yang telah diuraikan, dapat dinyatakan bahwa 

permasalahan yang terjadi saat ini ialah peningkatan virus pandemi Covid-19 di 

Indonesia sangatlah pesat dan menyebabkan dampak yang negatif terhadap para 

pelaku UMKM. Meskipun mayoritas UMKM dapat bertahan di masa pandemi 

Covid-19, namun masih terdapat beberapa UMKM yang akhirnya menutup 

usahanya akibat terdampak pandemi Covid-19. 

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan tingkat kesejahteraan para pelaku 

UMKM mengalami penurunan akibat turunnya tingkat penjualan, berkurangnya 

pelanggan dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga pelaku UMKM mengalami 

penurunan hingga separuh dari pendapatan normal. Berdasarkan hal tersebut, maka 

di masa pandemi Covid-19 ini para rumah tangga pelaku UMKM didorong untuk 

dapat mengelola hartanya dengan cerdik dan salah satunya dengan cara menerapkan 

Manajemen Harta Islami dalam mengelola harta yang dimilikinya. 

Hal ini didukung melalui data-data yang menunjukkan bahwa sisi keuangan 

merupakan hal yang paling vital dalam keberlanjutan usaha UMKM. Dengan 

demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai berkaitan dengan 

penerapan Manajemen Harta Islami (Islamic Wealth Management) yang dilakukan 

oleh rumah tangga muslim pelaku UMKM dalam menjamin kesejahteraan rumah 

tangga di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, judul penelitian yang penulis 

ajukan ialah “Manajemen Harta Islami: Menjamin Kesejahteraan Rumah 

Tangga Muslim Pelaku UMKM di Indonesia pada Masa Covid-19”. 

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui 

terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) dan pengelolaan harta rumah tangga pelaku UMKM di masa 

pandemi Covid-19 sebagai berikut: 
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1. Tingkat kebertahanan UMKM mayoritas tinggi, namun masih belum secara 

menyeluruh. Kebertahanan UMKM di masa pandemi Covid-19 didorong 

melalui langkah-langkah menjual barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan 

kebutuhan masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal, menopang bisnisnya 

dengan dana pribadi, mengurangi produksi, restrukturisasi kredit, mengurangi 

dan memotong gaji pekerja, modifikasi produk dan beralih ke bisnis digital 

(Kompas, 2020; Mandiri Institute, 2020). 

2. Dampak Covid-19 telah menurunkan kesejahteraan para pelaku UMKM yang 

dilihat dari menurun pendapatan akibat permintaan turun, berkurangnya jam 

operasional akibat pembatasan sosial, meningkatnya harga bahan baku dan 

sulitnya permodalan selama terjadinya pandemi Covid-19. (Katadata, 2020; 

Pelupessy dkk., 2020; Kompas, 2020; Mandiri Institute, 2020; Catriana, 2020; 

Pakpahan, 2020; dan Databoks Katadata, 2020). 

3. Rumah tangga pelaku UMKM juga terkena dampak dari adanya pandemi 

Covid-19 yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat pendapatan bulanan 

rumah tangga UMKM sebesar 60% dari pendapatan normal UMKM 

(Pelupessy dkk., 2020). 

4. Masih terbatasnya penelitian yang menunjukkan hubungan kesejahtaraan 

pelaku UMKM muslim melalui pemenuhan maqashid syariah dengan 

penerapan aspek-aspek Manajemen Harta Islami secara kuantitatif, serta 

penggunaan efek mediasi dari keberlanjutan usaha. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis mengajukan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran tingkat penerapan Manajemen Harta Islami, 

keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pada rumah tangga muslim pelaku 

UMKM di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat penerapan Manajemen Harta Islami terhadap 

tingkat keberlanjutan usaha rumah tangga muslim pelaku UMKM di 

Indonesia? 
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3. Bagaimana pengaruh tingkat keberlanjutan usaha terhadap tingkat 

kesejahteraan rumah tangga muslim pelaku UMKM di Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh tingkat penerapan Manajemen Harta Islami terhadap 

tingkat kesejahteraan rumah tangga muslim pelaku UMKM di Indonesia? 

5. Apakah keberlanjutan usaha memediasi pengaruh tingkat penerapan 

Manajemen Harta Islami terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga 

muslim pelaku UMKM di Indonesia? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk melakukan kajian secara empiris dalam rangka 

memperoleh teori dan konsep, memprediksi dan melakukan analisis mengenai 

penerapan Manajemen Harta Islami, keberlanjutan usaha dan kesejahteraan rumah 

tangga pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19. 

Berkaitan dengan hal itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menganalisis 

pengaruh pengaruh tingkat penerapan Manajemen Harta Islami terhadap 

keberlanjutan usaha, pengaruh keberlanjutan usaha terhadap kesejahteraan rumah 

tangga muslim pelaku UMKM, pengaruh tingkat penerapan Manajemen Harta 

Islami terhadap kesejahteraan rumah tangga muslim pelaku UMKM dan 

keberlanjutan usaha dalam memediasi pengaruh tingkat penerapan Manajemen 

Harta Islami terhadap kesejahteraan rumah tangga muslim pelaku UMKM. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini ialah dapat 

berguna secara teoretis maupun praktis sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu mengenai ekonomi dan keuangan Islam, khususnya yang 

terkait dengan Manajemen Harta Islami atau pengelolaan harta secara Islami. Selain 

itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi pada 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Manajemen Harta Islami, 

serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memiliki manfaat untuk 

masyarakat umum, khususnya rumah tangga dalam mengelola harta yang 

dimilikinya.   Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi 

para stakeholder untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai 

manajemen harta secara Islam dan mengembangkan produk Manajemen Harta 

Islami di Indonesia. 


