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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis saat ini telah maju sangat pesat. Berbagai bentuk 

bisnis dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis dapat pula dilihat sebagai 

suatu peluang untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Rasulullah SAW 

juga berbisnis sebelum menjadi Nabi dan Rasul dan merupakan seorang pebisnis 

yang sukses. Begitupun dengan para sahabat yang berbisnis dan bisa memperoleh 

kesuksesan karena berbisnis.  

Bisnis terbentuk dari adanya niat dan usaha yang dimiliki seseorang ketika 

melihat peluang yang bisa menambah kesejahteraan. Bisnis sendiri adalah suatu 

kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang 

dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Pada era sekarang seseorang mampu melihat peluang dalam berbisnis. Bisnis atau 

usaha yang dikembangkan bisa berbentuk perorangan atau kelompok dengan banyak 

bidang usaha yang bisa menjadi peluang usaha.   

Zaman modern saat ini terlihat semua sektor memiliki peluang bisnisnya 

sendiri mulai dari sektor makanan, pakaian, mainan, teknologi, minuman dan lain-

lain. Semua hal tersebut memiliki peluang bisnis masing-masing. Tinggal individu 

saja apakah bisa melihat peluang dari berbagai macam kegiatan ekonomi sehari-hari 

atau tidak. Membuat investasi bisnis sama dengan membuka jalan sedikit kepada 

kesuksesan (Afrianto, 2016:1). 

Persaingan di era global di antara sesama pebisnis atau pengusaha sangat 

ketat dan variatif baik persaingan di skala lokal, regional, nasional maupun 
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internasional. Maka pebisnis atau perusahaan menekankan pada inovasi yang penuh 

kreativitas yang akan bisa bersaing, bertahan, unggul, dan mempunyai nilai lebih. 

Nilai lebih tersebut yaitu wirausaha harus memiliki kemampuan dalam hal 

berhubungan dengan masyarakat lainnya (interaksi), kemampuan dalam hal 

memasarkan barang, keahlian mengatur, serta sikap terhadap uang (Syafrizal, 

2017:1). 

Salah satu bisnis yang menjanjikan untuk dijalankan yaitu bisnis barang-

barang elektronik. Barang elektronik merupakan suatu alat yang dibuat atau 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik untuk kebutuhan bekerja, 

komunikasi, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.  

Daya beli dari tahun ke tahun masyarakat terhadap barang elektronik terus 

meningkat misalnya saja barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, kipas angin, 

serta  barang elektronik lainnya. Banyaknya permintaan masyarakat akan barang-

barang elektronik, menyebabkan bisnis elektronik saat ini menjadi pilihan saat ingin 

mendirikan bisnis. Mulai dari bisnis pembuatan barang elektronik, bisnis penjualan 

barang elektronik, bisnis jasa reparasi barang elektronik, sampai bisnis kredit 

elektronik. Tidak sedikit pula bisnis yang sudah dijalankan mengalami kegagalan dan 

terpaksa menutup bisnisnya. Penyebab kegagalan ini bisa berasal dari faktor internal 

atau eksternal. Kegagalan tersebut seharusnya bisa dihindari oleh pelaku bisnis 

karena bukan hanya modal yang tidak akan kembali tetapi juga waktu dan tenaga 

yang akan terbuang sia-sia. Tentu keadaan tersebut sangat tidak diinginkan. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendirikan bisnis perlu diketahui keadaan 

sebenarnya yang terjadi pada perusahaan dengan melakukan sebuah studi kelayakan 

bisnis agar dapat diketahui sejauh mana usaha tersebut dilakukan dan mampu 
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menjalankan segala kegiatan-kegiatannya serta kewajiban dalam usaha tersebut 

untuk prospeknya dimasa yang akan datang. Sehingga pemilik perusahaan dapat 

memutuskan langkah strategis untuk mengembangkan usahanya.  

Studi kelayakan atau juga sering disebut feasibility study merupakan bahan 

pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak 

dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan atau menolaknya. 

Pengertian layak dalam penilaian sebagai studi kelayakan maksudnya adalah 

kemungkinan dari gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan memberikan 

manfaat (benefit), baik dalam arti financial benefit maupun dalam arti social benefit 

(Hamali & Budihastuti, 2017:166). Dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa 

studi kelayakan bisnis sangat penting untuk pelaku bisnis karena dengan melakukan 

studi kelayakan bisnis perorang atau kelompok usaha dapat mengetahui kelayakan 

dari usaha yang dijalankan apakah layak untuk dijalankan atau tidak.  

Kegiatan bisnis yang paling penting dan perlu diperhatikan bagi pengusaha 

muslim pada hakikatnya jangan sampai menghilangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

Islam. pegangan seorang muslim dalam berbisnis adalah aturan dari al-Quran dan 

hadits mengenai bisnis yang akan ditekuni seorang mukmin. Bisnis yang dijalankan 

tersebut apakah layak atau tidak dari sudut pandang Islam. karena hasil dari bisnis 

seseorang bisa mengantarkannya kepada keberkahan apabila tidak menyalahi aturan 

Allah SWT.  
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Islam sendiri mengatur seseorang dalam menjalankan bisnis menurut 

peraturan yang diakui oleh syariat. Yang diterangkan dalam firman Allah dalam 

surah an-Nisa ayat 29 : 

                                

                        

Terjemahnya : 

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

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang 

kepadamu”(Q.S. An-Nisa [4]: 29). 

 

Umat muslim menjalankan bisnis tentunya diperintahkan untuk menjalankan 

bisnis sesuai syariat Islam dan menjauhi perbuatan yang diharamkan seperti dengan 

cara riba, judi, serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut 

dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. 

Puncak elektronik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pengadaan, kontraktor, istaler, service dan penjualan suku cadang AC, kulkas dan 

mesin cuci yang melayani masyarakat, perusahaan dan juga instansi pemerintahan. 

Produk yang ditawarkan ada dua jenis produk yaitu  penjualan suku cadang 

(sparepart) AC, kulkas dan mesin cuci. Serta, jasa service (AC, kulkas dan mesin 

cuci). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan meneliti permasalahan 

tersebut dan mengangkatnya dalam judul “Studi Kelayakan Bisnis Puncak Elektronik 

di Kota Kendari”. Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena penulis ingin 

mengetahui kelayakan dari suatu bisnis, apakah layak atau tidak untuk dijalankan,  

serta untuk mengetahui tinjauan syariah pada suatu bisnis dan untuk mengetahui 
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seperti apa studi kelayakan bisnis di lapangan apakah sesuai dengan teori yang 

diperoleh selama kuliah. 

Sedangkan alasan penulis memilih puncak elektronik sebagai tempat 

penelitian karena peneliti ingin mengetahui kelayakan dari bisnis puncak elektronik 

apakah layak atau tidak untuk dijalankan sebagai bisnis yang bergerak dalam 

kegiatan bisnis elektronik. Peneliti juga tertarik meneliti puncak elektronik karena 

bisnis ini merupakan usaha yang tergolong kecil tetapi keuntungan yang didapatkan 

cukup besar. 

1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada studi kelayakan bisnis ditinjau dari aspek 

legalitas, aspek pemasaran, dan aspek keuangan. Serta tinjauan syariah studi 

kelayakan bisnis puncak elektronik dilihat dari aspek legalitas, aspek pemasaran, dan 

aspek keuangan. Hasil akhir dari analisis ini adalah kelayakan bisnis Puncak 

Elektronik apakah layak atau tidak untuk dijalankan.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kelayakan bisnis puncak elektronik apabila ditinjau dari aspek 

legalitas ? 

2. Bagaimana kelayakan bisnis puncak elektronik apabila ditinjau dari aspek 

pemasaran ? 

3. Bagaimana kelayakan bisnis puncak elektronik apabila ditinjau dari aspek 

keuangan ?  

4. Bagaimana tinjauan syariah pada kelayakan bisnis puncak elektronik ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui kelayakan bisnis puncak elektronik apabila ditinjau dari aspek 

legalitas  

2. Untuk mengetahui kelayakan bisnis puncak elektronik apabila ditinjau dari aspek 

pemasaran 

3. Untuk mengetahui kelayakan bisnis puncak elektronik ditinjau dari aspek 

keuangan 

4.  Untuk mengetahui tinjauan syariah pada kelayakan bisnis puncak elektronik  

1.5 Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait, diantaranya adalah : 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang 

kelayakan suatu bisnis syariah yang ditinjau dari aspek legalitas, aspek 

pemasaran, dan aspek keuangan. Serta dapat dijadikan bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi puncak elektronik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kelayakan 

bisnis yang dijalankan dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan bisnis ini kedepannya 
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b. Bagi peneliti  

Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui kondisi nyata kelayakan 

perusahaan dan sebagai sarana penerapan teori studi kelayakan bisnis yang 

diperoleh selama kuliah 

c. Bagi masyarakat 

Dengan penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk bahan pertimbangan dalam 

memulai suatu bisnis dan mengembangkan bisnis yang sedang dijalankan  

3. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang 

kelayakan suatu bisnis yang ditinjau dari aspek legalitas, aspek pemasaran, dan 

aspek keuangan. Serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya 

4. Manfaat praktis  

a. Bagi puncak elektronik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kelayakan 

bisnis yang dijalankan dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan bisnis ini kedepannya 

b. Bagi peneliti  

Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui kondisi nyata kelayakan 

perusahaan dan sebagai sarana penerapan teori studi kelayakan bisnis yang 

diperoleh selama kuliah 

c. Bagi masyarakat 

Dengan penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk bahan pertimbangan dalam 

memulai suatu bisnis dan mengembangkan bisnis yang sedang dijalankan  
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1.6  Definisi Operasional 

Untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap judul ini, terlebih 

dahulu perlu dijelaskan beberapa istilah dalam judul yang dimaksud “Studi 

Kelayakan Bisnis Puncak Elektronik di Kota Kendari”. 

1. Studi kelayakan  

Studi kelayakan atau juga sering disebut feasibility study merupakan bahan 

pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak 

dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan atau menolaknya. 

Pengertian layak dalam penilaian sebagai studi kelayakan maksudnya adalah 

kemungkinan dari gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan 

memberikan manfaat (benefit), baik dalam arti financial benefit maupun dalam 

arti social benefit (Hamali & Budihastuti, 2017: 166).  

2. Bisnis 

Bisnis dalam arti luas sering didefiniskan sebagai keseluruhan kegiatan yang 

direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan 

cara menciptakan, memasarkan barang maupun jasa, baik dengan tujuan mencari 

keuntungan maupun tidak bertujuan mencari keuntungan (Juminang, 2009:3). 

 

 

 

 

 

 


