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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Telaah Pustaka 

Telaah putaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti dalam 

penulisan skripsi. Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, 

karena dengan telaah pustaka, dapat diketahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang serupa dan juga untuk melihat 

posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dengan 

adanya telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil 

penelitian ini dan untuk menghindari adanya plagiarisme. 

Pembahasan mengenai social enterprise sudah cukup banyak dikaji dan 

dipublikasi secara ilmiah. Sedangkan pembahasan mengenai Fintech dan Falah masih 

sangat sulit untuk ditemukan baik dalam lingkup publikasi nasional maupun 

internasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan dan 

memberikan inovasi penelitian yang mengkombinasi antara social enterprise, fintech, 

dan falah.  

Bustamam (2016) dalam jurnal yang ditulisnya mengenai eksplorasi konsep 

falah dalam bisnis menjabarkan bahwa keberhasilan bisnis telah dibahas secara luas 

dalam konteks gagasan non-Muslim terutama yang didasarkan pada model-model barat 

di mana ia hanya bergantung pada elemen-elemen material. Upaya eksplorasi pada 

konsep kesuksesan bisnis yang dikenal sebagai al-falāḥ dari perspektif Islam 

karenanya sangat penting karena dipandang sebagai pendekatan yang lebih relevan 

yang harus diadopsi oleh Muslimprenurs dalam mengukur kesuksesan bisnis mereka. 

Al-falāḥ adalah pendekatan holistik yang mencakup hubungan spiritual-fisik yang 
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memberikan panduan tentang apa yang Muslimpreneurs benar-benar harus capai dalam 

bisnis mereka. Sebagai khalifah di dunia ini, al-falāḥ terutama menekankan tanggung 

jawab individu terhadap kewajiban religiositas dalam melaksanakan ibadah sebagai 

patokan keberhasilan sejati. Ini adalah temuan meyakinkan yang membuktikan bahwa 

amal spiritual individu yang baik dapat memperkuat nilai-nilai Islam dalam praktik 

bisnis khususnya dalam kegiatan wirausaha. 

Wahab dan Rafki (2014) dalam jurnal penelitiannya dengan judul “Measuring 

Small Firm Enterpreneur’s Performance Based on Al-Falah” menyimpulkan bahwa 

lima variabel; Praktik bisnis Islami, etika kerja Islam, pandangan dunia Muslim, 

bantuan pribadi Muslim dan praktik Muslim secara positif terkait dengan al-falah 

pengusaha. Kedua teori sukses kewirausahaan dan religiusitas Islam telah dikonfirmasi 

untuk menggambarkan konsep al-falah sementara temuan dapat digeneralisasikan ke 

tempat-tempat lain atau negara-negara karena praktik-praktik tersebut dapat diterapkan 

dengan cara yang sama di berbagai belahan dunia. Selain itu, penelitian ini memiliki 

implikasi untuk Muslimpreneurs di perusahaan kecil, pemangku kepentingan dan 

peneliti. Mereka harus menyadari pada keberadaan ukuran kinerja yang diperkenalkan 

dalam Islam (al-falah), yang berfokus pada keuntungan bisnis dan kewajiban praktik 

Islam. Semua faktor dalam penelitian ini telah memperjelas keunggulan konsep bisnis 

Islam atas konsep konvensional melalui hasil positifnya pada operasi bisnis yang hanya 

bertujuan untuk mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. al-falāḥ mewakili 

pengukuran kinerja inklusif dalam konsep bisnis Islami. Kelebihan atau surplus harus 

diberikan kepada Muslim lainnya yang memenuhi syarat, seperti yang ditentukan oleh 

hukum Islam melalui media seperti zakat. Karena itu, untuk mencapai yang berarti 

sukses, kombinasi antara keuntungan dan mashlahah (kepentingan umum) 

maksimalisasi diperlukan (Wahab & Rafki, 2014). Masalah bisnis kontemporer seperti 

keadilan dan pengembangan ekonomi, Produk ḥalāl, martabat dan hak sumber daya 

manusia, masalah lingkungan dan kesejahteraan masyarakat seharusnya bijaksana 

dipertimbangkan oleh Muslimpreneurs. Muslimpreneur seharusnya tidak hanya 
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melakukan tanggung jawab mereka dalam bisnis menurut syari'ah, tetapi dia juga harus 

secara bersamaan menjaga masyarakat untuk memenuhi kewajibannya menuju Allah. 

Shuhairimi (2011) menekankan bahwa konsep al-falāḥ mencerminkan pada 

individu yang menerapkan praktik kewirausahaan berdasarkan agama kesadaran yang 

terdiri dari tiga komponen penting yang meliputi aqidah (sistem keyakinan agama), 

syar'a dan akhlak (moral yang baik). Ketiga elemen ini adalah fondasi untuk kegiatan 

kewirausahaan yang secara langsung mengarah pada konsep halal dan haram, dosa 

(dosa) dan al-ajr (pahala) yang berfungsi sebagai pedoman bagi Muslimpreneurs. 

Selain itu, Muslimpreneur bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendapatan 

yang diperoleh melalui bisnisnya adalah halal sebagai manifestasinya dari ketaatannya 

pada perintah-perintah Allah. 

Listyorini (2012) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Komponen dan 

Dampak Social Entrepreneurship dalam Upaya Revitalisasi Budaya dan Industri Batik 

Lasem Kabupaten Rembang” menemukan sebuah hasil penelitian bahwa revitalisasi 

budaya dan industri yang dalam hal ini adalah pemberdayaan kembali Batik Lasem 

memilik dampak yang positif berupa transformasi ekonomi dan sosial khususnya di 

Kabupaten Rembang. Tranformasi ekonomi yang dirasakan oleh masayarakat adalah 

bentuk dari kuntitas serta kualitas kesempatan dalam bekerja, modal sosial, 

kewirausahaan, peningkatan pendapatan, serta peningkatan ketrampilan teknis untuk 

mengelola bisnis dan askes untuk memasarkan produk batik yang menjadi lebih 

mudah, kemampuan untuk melakukan inovasi pada proses, produk dan jasa/desain. 

Sementara tranformasi sosial, meliputi peningkatan kesetaraan peran wanita dalam 

ekonomi dan kewirausahaan, masyarakat disadarkan akan kapasitasnya untuk 

melakukan aksi pengentasan kemiskinan, dan penduduk memiliki kesadaran untuk 

melakukan pelestarian lingkungan dan aset budayanya. 

Noer dan Hakim (2016) dalam jurnal yang diterbitkan dengan judul “Social 

Business Model untuk Pemilahan Sampah Mandiri Di Surabaya”, menemukan hasil 

penelitian bahwa sebuah bisnis sosial dapat memberikan potensi bagi daerah di 

Surabaya untuk melakukan pemilihan sampah secara mandiri. Pemilihan sampah yang 
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dilakukan juga membutuhkan dukungan seperti pelatihan ketrampilan dan 

menyediakan wadah untuk sampah-sampah yang dipilih serta membutuhkan kerjasama 

yang baik antara pemerintah dan warga agar dapat memberikan kontribusi yang 

berwujud pengurangan sampah di Surabaya. Kegiatan pemilahan sampah ini umumnya 

dilakukan melalui organisasi nirlaba (bank sampah) dan pemerintahan. Pemerintahan 

dalam hal ini melakukan pemilahan melalui TPS3R (Tempat Pembuangan Sementara 

Reduce, Reuse, Recycle). Bank sampah melakukan pemilahan melalui para 

anggotanya. Selain kedua pihak tersebut pihak yang melakukan pemilahan adalah 

tenaga informal yaitu pemulung. Sayangnya dengan besaran sampah sebesar 400 ton 

per harinya, masih banyak sampah yang tidak terpilah di Surabaya. Oleh karena itu, 

dirumuskannya pemilihan mandiri yang dilakukan perorangan di setiap rumah masing-

masing warga Surabaya. 

Firdaus (2014) dalam penelitiannya dengan judul “Pengentasan Kemiskinan 

Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial” menemukan bahwa Bina Swadaya dan 

Mitra Bali sebagai pelaku kewirausahaan sosial (Social Enterprise) berperan dalam 

mendorong perbaikan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan. 

Program yang berbasiskan pada pendekatan kewirausahaan telah terbukti secara nyata 

pada kemandirian ekonomi masyarakat. Keberdayaan masyarakat menjadi nilai 

penting sebagaimana dalam konsep kewirausahan sosial, penciptaan nilai sosial adalah 

tujuan utamanya dengan menggabungkannya dengan aktivitas inovatif. Kewirausahaan 

sosial yang muncul sebagai respon atas kegagalan pemerintah menjadi signal bahwa 

peran pemerintah dalam upaya pengurangan kemiskinan diharapkan lebih nyata. 

Keberadaan pelaku praktik kewirausahaan sosial dapat menjadi mitra pemerintah 

dalam pembangunan ekonomi di masa yang akan datang sehingga upaya percepatan 

pengentasan kemiskinan dapat terwujud. 

Reginald dan Mawardi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Kewirausahaan Sosial pada Pondok Pesantren Sidogiri” menemukan sebuah hasil 

penelitian bahwa Pondok Pesantren yang berlokasi di daerah Sidogiri, Pasuruan, Jawa 

Timur memberikan peluang bagi lingkungan internal dan eksternal Pondok Pesantren 
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agar dapat berinovasi dan memiliki pengalaman praktik dalam berwirausaha agar dapat 

memperkecil angka kesenjangan kemiskinan di daerah tersebut. Inovasi yang diusung 

oleh Pondok Pesantren ini cukup beragam, mulai dari untuk pemecahan masalah sosial 

hingga aktivitas perekonomian. Untuk pemecahan masalah sosial, Pondok Pesantren 

berinovasi dengan mendirikan kewirausahaan sosial berupa berdirinya BMT Maslahah, 

BMT UGT, BPRS UMMU. Sedangkan untuk bidang perekonomian, Pondok Pesantren 

Sidogiri mendirikan Kopontren Sidogiri, Pustaka Sidogiri dan Buletin Sidogiri sebagai 

saran untuk berdakwah sebagai tujuan utama namun tetap mendapatkan profit sebagai 

bonusnnya. 

Gibson (2015) dalam disertasi penelitiannya yang berjudul “The impact that 

financial technology known as FinTech is having on the financial services industry in 

Ireland” menunjukkan hasil bahwa FinTech berdampak pada model layanan keuangan 

tradisional secara global di Irlandia. Sejak krisis keuangan global tahun 2008, dunia 

telah melihat sebuah reformasi dengan industri jasa keuangan yang memberikan 

inovasi dan regulasi baru. Pemerintah Irlandia IFS 2020 memiliki sebuah strategi untuk 

menciptakan antara 5.000 hingga 10.000 pekerjaan baru di FinTech dalam lima tahun 

ke depan. Strategi terbaru oleh pemerintah ini dengan jelas menunjukkan betapa 

pentingnya industri jasa keuangan bagi Irlandia dengan saat ini lebih dari 35.000 

karyawan. FinTech adalah bagian atau pemain utama dalam strategi dinamis untuk 

masa depan. Realitas yang jelas adalah model perbankan tradisional telah berubah 

selama sepuluh tahun terakhir dan ini dikatakan berlanjut karena inovasi terbaru dalam 

teknologi yang telah mengurangi hambatan tersebut. Titik fokus utama yang berevolusi 

dari penelitian adalah terkait dengan bagaimana FinTech mempengaruhi model 

layanan keuangan tradisional. Ada beberapa temuan campuran yang berasal dari 

penelitian karena beberapa orang berpikir itu akan benar-benar mengganggu industri 

dan orang lain untuk berkolaborasi dengannya. Pendatang baru dan pemula merasa 

bahwa karena masalah saat ini dalam sektor keuangan, kurangnya kepercayaan diri dan 

tidak mengkhususkan diri dalam bidang tertentu produk atau jasa keuangan. Hal ini, 
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membuka pintu menuju peluang bagus untuk mengubah model layanan keuangan 

tradisional menjadi berbasis teknologi di Irlandia. 

Chrismastianto (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis SWOT 

Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia” 

mendaptkan suatu hasil penelitiannya setelah melakukan analisis SWOT kekuatan 

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) 

terhadap implementasi teknologi finansial, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi 

finansial tersebut memiliki tingkat efektivitas yang baik untuk meningkatkan kualitas 

layanan perbankan di Indonesia, sehingga pihak manajemen perbankan dapat 

mengimplementasikannya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, 

khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan 

Terpencil), dan diharapkan kualitas layanan perbankan semakin dapat ditingkatkan dan 

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara nyata dan para pelaku 

perbankan dapat memahami pengelolaan fungsi manajemen perbankan dengan tepat 

didasarkan pada sikap takut akan Tuhan dan menghargai sesama, dalam konteks 

pengelolaan aset internal maupun eksternal yang mencakup aktivitas perbankan secara 

holistik. 

Tabel 2.1 Ringkasan Telaah Pustaka 

No Penulis 

(Tahun) 

Hasil Penelitian yang dilakukan 

1 Bustamam 

(2016) 

Exploring The 

Concept of Al-

Falah 

(Success) in 

Business: An 

Insight from 

Muslim 

Experts 

Pentingnya Falah dari 

perspektif Islam karena 

dipandang relevan dan harus 

diadopsi oleh 

Muslimpreuneur dalam 

mengukur kesuksesan 

bisnisnya.  

Untuk mengetahui 

kontribusi yang dilakukan 

sebuah perusahaan 

(Kitabisa.com) sebagai 

sebuah social enterprise 

yang menggunakan fintech 

dalam mewujudkan salah 

satu prisip dasar Ekonomi 

Islam, yakni falah aspek 

makro. 

2 Wahab dan 

Rafki (2014) 

 

Penelitian ini memiliki 

implikasi untuk muslim-

preneurs di perusahaan kecil, 

Untuk mengetahui 

kontribusi yang dilakukan 

sebuah perusahaan 



14 
 

 

Measuring 

Small Firm 

Enterpreneur’

s Performance 

Based on Al-

Falah 

pemangku kepentingan dan 

peneliti. Mereka harus 

menyadari pada keberadaan 

ukuran kinerja yang 

diperkenalkan dalam Islam 

(al-falah), yang berfokus pada 

keuntungan bisnis dan 

kewajiban praktik Islam. 

Semua faktor dalam penelitian 

ini telah memperjelas 

keunggulan konsep bisnis 

Islam atas konsep 

konvensional melalui hasil 

positifnya pada operasi bisnis 

yang hanya bertujuan untuk 

mencari kebahagiaan di dunia 

dan akhirat. 

(Kitabisa.com) sebagai 

sebuah social enterprise 

yang menggunakan fintech 

dalam mewujudkan salah 

satu prisip dasar Ekonomi 

Islam, yakni falah aspek 

makro. Penelitian ini tidak 

membandingkan konsep 

ekonomi islam dan konsep 

ekonomi konvensional. 

3 Shuhairimi 

(2011) 

 

Kriteria 

usahawan 

berjaya : Satu 

perbincangan 

dari perspektif 

Islam 

Konsep al-falāḥ 

mencerminkan pada individu 

yang menerapkan praktik 

kewirausahaan berdasarkan 

agama kesadaran yang terdiri 

dari tiga komponen penting 

yang meliputi aqidah (sistem 

keyakinan agama), syar'a dan 

akhlak (moral yang baik). 

Ketiga elemen ini adalah 

fondasi untuk kegiatan 

kewirausahaan yang secara 

langsung mengarah pada 

konsep halal dan haram, dosa 

(dosa) dan al-ajr (pahala) yang 

berfungsi sebagai pedoman 

bagi Muslimpreneurs. 

Konsep falah yang 

digunakan adalah konsep 

falah aspek makro 

berdasarkan teori dari 

Muhammad Akhram Khan 

tahun 1994, yang terdiri dari 

tiga unsur falah dan delan 

aspek makro. 

4 Listyorini 

(2012) 

 

Komponen 

dan Dampak 

Social 

Entrepreneurs

hip dalam 

 Menemukan sebuah hasil 

penelitian bahwa revitalisasi 

budaya dan industri yang 

dalam hal ini adalah 

pemberdayaan kembali Batik 

Lasem memilik dampak yang 

positif berupa transformasi 

Penelitian ini akan 

memberikan penegasan 

sebagai pembuktian ilmiah 

bahwa kitabisa.com 

sejatinya benar-benar 

merupakan perusahan yang 

bergerak di bidang sosial 

(social enterprise). 
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Upaya 

Revitalisasi 

Budaya dan 

Industri Batik 

Lasem 

Kabupaten 

Rembang 

ekonomi dan sosial khususnya 

di Kabupaten Rembang. 

5 Noer dan 

Hakim (2016) 

 

Social 

Business 

Model untuk 

Pemilahan 

Sampah 

Mandiri Di 

Surabaya 

 Menemukan hasil penelitian 

bahwa sebuah bisnis sosial 

dapat memberikan potensi 

bagi daerah di Surabaya untuk 

melakukan pemilihan sampah 

secara mandiri. 

Penelitian ini akan 

memberikan jawaban 

kontribusi nyata yang 

dilakukan sebuah 

perusahaan sosial yang tidak 

berbasiskan prinsip dasar 

Islam namun berkontribusi 

dalam mewujudkan slaah 

satu prinsip dasar ekonomi 

Islam (falah aspek makro). 

6 Firdaus 

(2014) 

 

Pengentasan 

Kemiskinan 

Melalui 

Pendekatan 

Kewirausaha-

an Sosial 

Menemukan bahwa Bina 

Swadaya dan Mitra Bali 

sebagai pelaku kewirausahaan 

sosial (Social Enterprise) 

berperan dalam mendorong 

perbaikan ekonomi 

masyarakat dalam rangka 

mengurangi kemiskinan. 

Program yang berbasiskan 

pada pendekatan 

kewirausahaan telah terbukti 

secara nyata pada 

kemandirian ekonomi 

masyarakat. 

Penelitian ini akan 

memberikan jawaban 

kontribusi nyata yang 

dilakukan sebuah 

perusahaan sosial yang tidak 

berbasiskan prinsip dasar 

Islam namun berkontribusi 

dalam mewujudkan slaah 

satu prinsip dasar ekonomi 

Islam (falah aspek makro). 

7 Reginald dan 

Mawardi 

(2014) 

 

Kewirausaha-

an Sosial pada 

Pondok 

Pesantren 

Sidogiri 

Menemukan sebuah hasil 

penelitian bahwa Pondok 

Pesantren yang berlokasi di 

daerah Sidogiri, Pasuruan, 

Jawa Timur memberikan 

peluang bagi lingkungan 

internal dan eksternal Pondok 

Pesantren agar dapat 

berinovasi dan memiliki 

pengalaman praktik dalam 

berwirausaha agar dapat 

Penelitian ini akan 

memberikan jawaban 

kontribusi nyata yang 

dilakukan sebuah 

perusahaan sosial yang tidak 

berbasiskan prinsip dasar 

Islam namun berkontribusi 

dalam mewujudkan slaah 

satu prinsip dasar ekonomi 

Islam (falah aspek makro). 
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memperkecil angka 

kesenjangan kemiskinan di 

daerah tersebut. 

8 Gibson (2015) 

 

The impact 

that financial 

technology 

known as 

FinTech is 

having on the 

financial 

services 

industry in 

Ireland 

 Menunjukkan hasil bahwa 

FinTech berdampak pada 

model layanan keuangan 

tradisional secara global di 

Irlandia. FinTech hadir ketika 

sistem keuangan tradisional 

dirasa tidak lagi cukup untuk 

membantu secara efektif dan 

efisien dalam sebuah sitem 

keuangan, sehingga di masa 

mendatang FinTech akan 

dapat mengubah sistem 

keuangan tradisional tersebut 

atau bahkan dapat 

menggabungkan antara 

Financial Technology dan 

sistem keuangan tradisional 

dalam bidang industri. 

Penelitian ini akan 

mengetahui perushaan sosial 

yang menggunakan dan 

memanfaatkan 

perkembangan teknologi 

yang semakin pesat untuk 

mempermudah pengelolaan 

sistem keuangan di 

perusahaannya. 

9 Chrismasti-

anto (2017) 

 

Analisis 

SWOT 

Implementasi 

Teknologi 

Finansial 

terhadap 

Kualitas 

Layanan 

Perbankan di 

Indonesia 

Teknologi finansial memiliki 

tingkat efektivitas yang baik 

untuk meningkatkan kualitas 

layanan perbankan di 

Indonesia, sehingga pihak 

manajemen perbankan dapat 

mengimplementasikannya 

untuk menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia, 

khususnya bagi masyarakat 

yang tinggal di daerah 3T 

(Terdepan, Terluar, dan 

Terpencil), 

Penelitian ini akan 

menjawab teknologi 

finansial akan 

mempermudah sitem 

keuangan yang ada pada 

suatu perusahaan sosial. 

Sumber Data Diolah (2018) 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami kontribusi serta mekanisme 

kitabisa.com sebagai sebuah social enterprise berbasis FinTech dalam merealisasikan 

Falah. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan di atas, PT. Kita 

Bisa Indonesia belum pernah menjadi tempat penelitian yang membahas perusahaan 
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sosial, finansial teknologi, dan falah dalam Ekonomi Islam. Penelitian mengenai Falah 

dibahas oleh Bustamam (2016), Wahab dan Rafki (2014), Shuhairimi (2011) namun 

belum memasukan variabel Social Enterprise dan Falah. Penelitian bertemakan Social 

Enterprise lebih sering dibahas dan cukup mendalam dalam penelitian Listyorini 

(2012), Noer dan Hakim (2016), Firdaus (2014), Reginald dan Mawardi (2014), namun 

pada keempat penelitian tersebut belum ada yang menggabungkannya dengan variabel 

FinTech dan juga Falah. Sedangkan penelitian mengenai FinTech juga dibahas oleh 

Gibson (2015) dalam disertasinya dan juga Chrismastianto (2017) namun keduanya 

juga belum ada yang memasukan variabel social enterprise dan falah.  

Penelitian-penelitian terdahulu di atas berkisar pada tahun 2012 hingga 2017, 

namun variabel social enterprise, FinTech, dan Falah belum pernah diteliti menjadi 

satu penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti mencoba menawarkan 

riset terbaru guna melihat kontribusi sebuah social enterprise yang berbasiskan 

FinTech dalam mewujudkan kesejahteraan dunia-akhirat (Falah) dalam konsep 

Ekonomi Islam. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kontribusi 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “kontribusi adalah 1) 

Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2) sumbangan”. Jadi setiap orang 

dapat dikatakan berkontribusi apabila terlibat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan 

baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karena jabatan yang diembannya 

selaku individu. Kontribusi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau 

aktivitas akan tetapi berkelanjutan meskipun tindakan yang dilakukan oleh individu 

tersebut beda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya. 
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Senada dengan pengertian kontribusi menurut Soekanto (2000) mengartikan 

kontibusi “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, 

bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu 

suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Menurut 

Soerjono dan Djoenaesih (1997), kontribusi adalah ikut serta atau memberikan ide, 

tenaga dan lain sebagainya dalam sebuah kegiatan. Sedangkan menurut Gunadi dan 

Djony (2013) yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil 

dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai 

sesuatu yang direncanakan. 

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa kontribusi merupakan 

bentuk bantuan nyata berupa bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, 

bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu 

suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan 

bersama. 

2. Financial Technology 

a. Definisi  

Fintech berasal dari istilah Fintech berasal dari istilah financial technology atau 

teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, 

Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation infinancial services” atau “inovasi 

dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial 

yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini 

meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan 

pembanding produk keuangan (Santi, 2016). 

Industri financial technology (fintech) merupakan salah satu metode layanan 

jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital 

menjadi salah satu sektor dalam industri FinTech yang paling berkembang di 
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Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan 

masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses 

kepada layanan keuangan (Wibowo; Muzdalifa, Rahma, Novalia, 2018). 

b. Peranan Financial Technology 

Fintech dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, mobile payments, dan 

jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Dengan crowdfunding, 

bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang 

belum pernah ditemui sekalipun Fintech juga memungkinkan transfer uang secara 

global atau internasional. Jasa pembayaran seperti PayPal otomatis mengubah kurs 

mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia 

dengan mudahnya, Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan 

ekspektasi konsumen diantaranya (Santi, 2016):  

1. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja  

2. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki 

ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.  

Secara global, industri Fintech terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari 

bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di 

dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik 

perhatian seluruh pebisnis di Indonesia. 

c. Perkembangan Financial Technology  

Fintech secara Global menunjukkan secara pesat Fintech berkembang di 

berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan 

keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitansi, 

riset keuangan, dan lain-lain. Pelaku FinTech Indonesia masih dominan berbisnis 

payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding dan  

lain-lain (Wibowo; Muzdalifa, Rahma, Novalia, 2018). 
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Menurut Siregar (Chrismanto, 2017) pemanfaatan teknologi digital pada 

kehidupan masyarakat sehari-hari ternyata telah mengubah perilaku masyarakat 

hampir pada semua aspek, Seperti jual beli online (e-commerce), transportasi berbasis 

online, buku elektronik, layanan pendukung pariwisata elektronik, dan juga teknologi 

finansial. Penelitian kuantitatif oleh Margaretha (Chrismanto, 2017) telah menyatakan 

bahwa pemanfaatan teknologi informasi digital telah banyak membantu masyarakat 

indonesia dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien dari 

sebelumnya, khususnya pada sektor keuangan. Respon positif masyarakat akan digital 

teknologi menjadi kajian awal bagi dunia perbankan untuk memperbaiki sistem 

informasi teknologi finansial dan menjadi strategi operasional perusahaan. Semakin 

mengikuti era digital teknologi finansial dinilai mampu mendorong kemajuan sistem 

keuangan dan perbankan digital indonesia. Demikian halnya dengan Utojo 

(Chrismanto, 2017) menyatakan teknologi electronic data processing, di mana 

sekarang dikembangkan menjadi teknologi finansial telah banyak membantu bank 

dalam kecepatan dan akurasi pemrosesan data operasi bisnis dan pemasaran produk 

mereka. Senada dengan pendapat di atas, penerapan sistem informasi sangat 

berpengaruh pada industri perbankan, di mana penerapan sistem informasi pada 

industri perbankan mempunyai dampak yang luar biasa mengingat industri perbankan 

merupakan salah satu industri yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada 

aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemprosesan, analisa dan penyampaian laporan 

(informasi) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya 

(Chrismanto, 2017). 

3. Social Enterprise 

a. Definisi Social Enterprise 

Gendron (1996), mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai mekanisme 

yang efektif untuk menghasilkan nilai dalam bentuk kemasyarakatan, ekonomi, dan 

lingkungan. Kewirausahaan sosial melibatkan promosi dan pembangunan perusahaan 

atau organisasi yang menciptakan kekayaan, dengan tujuan menguntungkan 
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masyarakat. Yunus (2009) menggambarkan kewirausahaan sosial sebagai bisnis sosial 

adalah bagian dari sebuah gagasan. 

Perusahaan sosial berbeda dari perusahaan konvensional karena perusahaan 

sosial bertujuan untuk mengoptimalkan nilai untuk tujuan sosial (Mair dan Marti, 

2006). Sebaliknya, konsep ini masih sangat tidak jelas bagi banyak orang karena 

mereka memahaminya sebagai organisasi amal 'nirlaba' (Chell, 2007). Namun, 

kewirausahaan sosial adalah jenis organisasi sukarela yang memberikan layanan 

kepada masyarakat secara gratis (Weerawardena, 2006). 

 

b. Karakteristik-karakteristik Social Enterprise 

Certo dan Miller (2008) mengungkapkan bahwa terdapat tiga cara melihat 

social entrepreneurship: 

1. Misi secara keseluruhan sosial 

Penciptaan nilai sosial dengan profit sebagai efek tidak langsung. 

2. Performa social entrepreneurship 

Sulit melakukan pengukuran performa social entrepreneurship, sebab nilai sosial 

sulit diukur. Performa social entrepreneurship diukur secara ekonomi di mana 

dampak sosial dapat ditelusuri dalam bentuk biaya sosial. Field dan Field (2006) 

mengemukakan bahwa biaya sosial memasukan komponen biaya eksternal yakni 

biaya yang dikeluarkan masyarakat maupun lingkungan sekitar akibat aktivitas 

suatu perusahaan. Social entrepreneurship memberikan nilai sosial dari dampak 

aktivitas-aktivitas usahanya yang berdampak pada masyarakat atau lingkungan 

sekitar. 

3. Pemanfaatan sumber daya 

Memanfaatkan sumber daya secara sukarela. Pemanfaatan sumber daya social 

entrepreneurship adalah transaksional. Sumberdaya dijadikan alat yang digunakan 

sebesar-besarnya untuk tujuan tertentu baik secara ekonomi maupun sosial.  
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4. Falah 

c. Definisi Falah 

Khan (1994) menjelaskan bahwa falah berasal dari Bahasa Arab aflaha-yuflihu 

yang memiliki arti kesuksesan, kemuliaan, kemenangan, atau keberhasilan. Bagi 

kehidupan di dunia, falah memiliki tiga cakupan pengertian, yakni kelangsungan 

hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam 

lingkup kehidupan di akhirat, falah memiliki pengertian kelangsungan hidup yang 

kekal atau abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan yang abadi, serta pengetahuan 

yang abadi. 

Makna keberuntungan dalam falah disikapi oleh Muhtadin (2014) sebagai 

keberuntungan yang abadi di dunia dan akhirat. Keberuntungan di dunia dengan 

keuntungan dalam setiap aktivitasnya, dan juga keberuntungan di akhirat yaitu 

terhindarkan dari siksa api neraka dan meraih kemudahan untuk masuk surga. Al-

Qur’an memberikan pelajaran bahwa dalam suatu keberuntungan terdapat suatu hukum 

sebab-akibat (kausalitas). Terbukti untuk mendapatkan suatu keberuntungan seseorang 

harus mempunyai ketakwaan, keimanan, dan rasa syukur pada Allah SWT. Hal 

tersebut berlaku dalam setiap aspek kehidupan, seseorang yang menginginkan 

kesuksesan tidak bisa terlepas dari usaha dan kegigihan dalam memperolehnya. 

d. Aspek-aspek Falah 

Khan (1994) menjelaskan aspek-aspek falah yang mencakup seluruh aspek 

yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Dalam konteks kehidupan 

duniawi ini  falah adalah konsep multidimensi. Hal ini memiliki implikasi baik untuk 

perilaku individu (tingkat mikro) maupun untuk perilaku kolektif (tingkat makro). 

Tabel berikut ini merangkum makna dari falah pada kedua level tersebut dan aspek-

aspek falah secara pokok meliputi spiritualitas, moralitas, ekonomi, sosial, dan budaya, 

serta politik. 
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Tabel 2.2 Aspek Falah Makro 

Unsur Falah Aspek Makro 

Kelangsungan Hidup 

Keseimbangan ekologi dan lingkungan 

Pengelolaan sumber daya alam. 

Penyediaan kesempatan berusaha untuk 

semua penduduk 

Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik 

antarkelompok. 

Kebebasan Berkeinginan 

Jati diri dan kemandirian. 

Penyediaan sumber daya untuk generasi 

yang akan datang. 

Kekuatan dan Harga Diri 

Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari 

utang. 

Kekuatan militer. 

Sumber: Muhammad Akram Khan (1994) 

 

Aspek-aspek yang tergabung pada aspek falah makro di atas, akan lebih 

memberikan ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan aspek mikro yang pada 

dasarkan akan melibatkan ruang lingkup penelitian yang lebih sempit dan terfokus pada 

individu saja. Aspek makro, menunjukkan sisi keseluruhan dari sebuah objek yang 

akan diteliti secara luas dan kolektif. Untuk mencapai kebahagiaan hidup aspek mikro 

akan memperlihatkan secara kebutuhan biologis serta kesehatan fisik individu, namun 

pada aspek makro akan menuntuk keseimbangan ekologi, lingkungan hegenitas, 

manajemen lingkungan hidup, serta kerjasama antar anggota masyarakat (Khan, 1994). 

Akhirat merupakan kehidupan yang diyakini nyata-nyata ada dan akan terjadi, 

memiliki nilai kuantitas dan kualitas yang lebih berharga dibandingkan dunia. 

Kehidupan dunia akan berakhir dengan kematian atau kemusnahan, sedangkan 

kehidupan akhirat bersifat abadi atau kekal. Kehidupan dunia merupakan ladang bagi 

pencapaian tujuan akhirat. Karena itulah kehidupan akhirat akan diutamakan manusia 

dihadapkan pada kondisi harus memilih antara kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan 

dunia. Meskipun demikian, falah mengandung makna kondisi maksimum dalam 

kebahagiaan di dunia dan akhirat (Khan, 1994). 
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Dalam praktik kehidupan di dunia, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, 

namun perilaku manusia di dunia akan berpengaruh terhadap kehidupan dan 

kebahagiaannya di akhirat. Dalam praktiknya, upaya manusia untuk mewujudkan 

kebahagiaannya di dunia ini sering kali menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, 

kelestarian lingkungan maupun kelangsungan hidup manusiadalam menyeimbangkan 

pemenuhan berbagai kebutuhan di dunia serta keinginan manusia yang sering kali 

berlebihan bisa berakibat pada gagalnya tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di 

dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat (falah) (Khan, 1994). 

 

e. Permasalahan dalam Mencapai Falah 

Khan (1994) menjelasakan permasalahan yang ada dalam pencapaian falah. 

Dalam upaya mencari falah manusia menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan 

ini sangat kompleks dan sering kali terkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. 

Adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia 

serta kemungkinan adanya interdependensi berbagai aspek kehidupan seringkali 

menjadi permasalahan besar dalam upaya mewujudkan falah. Permasalahn lain adalah 

kurangnya sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan 

manusia dalam rangka mencapai falah. Kekurangan sumber daya inilah yang sering 

disebut oleh ekonomi pada umumnya dengan istilah ”kelangkaan”. 

Kelangkaan sumber daya semacam ini tidak hanya terjadi di daerah atau 

negara-negara miskin, namun di seluruh penjuru dunia termasuk di negara-negara 

maju. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia terus berkembang dari waktu kewaktu, 

sementara manusia tidak mampu untuk selalu memenuhinya. 
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f. Mashlahah sebagai Tujuan Perantara untuk Mencapai Falah 

Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Dapat 

terwujud apabila erpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. 

Tercukupinya kebutuhan manusia tersebut akan memberikan dampak yang disebut 

dengan mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun 

non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang 

paling mulia. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, 

sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan 

menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidupseseorang bernilai tinggi. 

Ukuran baik buruk kehidupan seseungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain 

melainkan dari sejauh mana seorang manusiaberpegang teguh kepada kebenaran. 

Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, 

yaitu agama (dien) (Khan, 1994). 

 Seorang muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan 

diridhai Allah. islam telah mencakup seluruh seluruh ajaran kehidupan secara 

komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam 

mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama bukanlah hanya 

ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan 

atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama 

diperlukan oleh manusia kapanpun dan dimanapun dia berada (Khan, 1994).  

Terdapat tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan integral untuk 

mewujudkan mashlahah kehidupan, yakni kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi 

harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai mashlahah yang maksimum 

bagi umat manusia.konsumsi harus berorientasi kepada mashlahah maksimum 

sehingga tetap menjaga keseimbangan kebutuhan antarindividu dan keseimbangan 

kebutuhan antaraspek kehidupan. Produksi dilakukan secara efisien dan adil sehingga 

sumber daya yang tersedia bisa mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Distribusi 

sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga 
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memungkinkan setiap individu untuk memiliki peluang mewujudkan mashlahah 

bagikehidupannya (P3EI UII, 2014).  

Dimungkinkan terjadinya konflik antartujuan hidup seseorang, misalnya tujuan 

jangka pendek (kebahagiaan duniawi) dengan jangka panjang (kebahagiaan dunia-

akhirat) atau benturan kepentingan antarindividu. Adakalanya kebahagiaan akhirat 

hanya dapat diraih dengan mengorbankan kesejahteraan dunia, demikian pula 

sebaliknya. Misalnya, mengambil atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah 

mungkin akan meningkatkankesejahteraan dunia namun menurunkan kesejahteraan di 

akhirat. Jika hal ini dilakukan, maka dapat berakibat kelangkaan sumber daya bagi 

kelompok masyarakat tertentu (Khan, 1994).  

Pada akhirnya, apabila mashlahah dapat tercapai, maka kehidupan manusia 

yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat, atau falah, akan tercapai. Oleh 

karena itu, kesadaran akan pentingnya mashlahah atau falah ini akan mendorong setiap 

individu untuk berperilaku ekonomi yang menuju ke arahnya. Jika manusia menyadari 

pentingnya falah, makai a akan selalu berusaha mengelola sumber daya yang ada untuk 

mencapai falah tersebut. 


