
   

9 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Relevan 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian terkait judul yang ingin 

diteliti yaitu “Studi Kelayakan Bisnis Puncak Elektronik di Kota Kendari”. Penulis 

telah melakukan pengamatan penelitian relevan terlebih dahulu. Beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu : 

1. Penelitian Sapmaya Wulan, Andala Rama P. Dan Yosepha Windy A, tahun 2012 

yang berjudul “Analisis Studi Kelayakan Bisnis Guest House Family Di Bandar 

Lampung”.  

Berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha Guest House Family terhadap aspek 

yang digunakan untuk menentukan kelayakan bisnis yaitu aspek teknis, aspek 

pasar dan pemasaran, aspek organisasi, aspek yuridis, aspek manajemen, dan 

aspek ekonomis. Hasil penelitian dari berbagai analisi tersebut menunjukkan 

bahwa Guest House Familly layak untuk dilaksanakan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapmaya Wulan, 

Andala rama P. Dan Yosepha Windy A yaitu sama-sama meneliti tentang 

kelayakan bisnis/usaha. Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek-aspek 

penilain yang digunakan yaitu aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek 

organisasi, aspek yuridis, aspek manajemen, dan, aspek ekonomis. Sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan aspek legalitas, aspek pemasaran dan aspek 

keuangan. Serta peneliti menambahkan tinjauan syariah studi kelayakan bisnis 

pada penelitian ini. 
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2. Penelitian Wahyu Iskandar, Yuniar, dan Alex Saleh, tahun 2015 yang berjudul 

“Analisis Kelayakan Usaha Steak Cafe Di Kota Pekanbaru”. 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha Steak Cafe terhadap aspek pasar, 

aspek teknis, aspek legal dan lingkungan, aspek sumber daya manusia, aspek 

finansial, dan analisis sensivitas, maka usaha Steak Cafe dapat dinyatakan layak, 

karena semua aspek yang dianalisis menyatakan layak. Dengan target pasar 

sebesar 11%, Payback Period (PP) selama 4 bulan 3 hari, Net Present Value 

(NPV) sebesar Rp 1.775.332.187,- dan Interest Rate of Return (IRR) sebesar 

21,67% maka usaha Steak Cafe layak didiri.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Iskandar, 

Yuniar, dan Alex Saleh yaitu sama-sama meneliti tentang kelayakan bisnis/usaha. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek kelayakan bisnis yang akan diteliti  

yaitu aspek pasar, aspek teknik, aspek legal dan lingkungan, aspek sumber daya 

manusia, dan aspek finansial. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan aspek 

legalitas, aspek pemasaran dan aspek keuangan. Serta peneliti menambahkan 

tinjauan syariah studi kelayakan bisnis pada penelitian ini. 

3. Penelitian Dewi Purnamasari dan Bambang Hendrawan, tahun 2013 yang berjudul 

“Analisis Kelayakan Bisnis Usaha Roti Ceriwis sebagai Oleh-Oleh Khas Kota 

Batam”. 

Berdasarkan hasil analisis studi kelayakan usaha meliputi aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis, aspek finansial dan analisis sensitivitas yang digunakan 

untuk menguji dampak kenaikan biaya terhadap kelayakan bisnis tersebut. Hasil 

penelitian ini diperoleh bahwa usaha Roti Ceriwis layak untuk dijalankan dan 

mempunyai prospek yang sangat bagus.  



   

11 
 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Dewi 

Purnamasari dan Bambang Hendrawan yaitu sama-sama meneliti tentang  

kelayakan bisnis/usaha. Sedangkan perbedaanya terletak pada aspeknya yaitu 

menggunakan aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek finansial dan 

analisis sensitivitas. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dari aspek 

legalitas, aspek pemasaran dan aspek keuangan. Serta peneliti menambahkan 

tinjauan syariah studi kelayakan bisnis pada penelitian ini. 

4. Penelitian Risal Rinofah dan IGN Soni Kurniawan, tahun 2016 yang berjudul 

“Analisis Kelayakan Usaha Warung ”Burjo” (Studi Kasus Di Dusun Karang 

Gayam, Catur Tunggal, Depok Sleman, Yogyakarta)” . 

Hasil analisis menunjukkan Warung Burjo di Dusun Karang Gayam, Catur 

Tunggal, Depok Sleman Yogyakarta layak menjadi alternatif bagi calon pemodal. 

Dari aspek finansial menurut tiga metode yang digunakan menunjukkan 

kesimpulan yang layak dan dari aspek pemasaran juga memberikan gambaran 

potensi yang tetap menarik.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Risal Rinofah dan 

IGN Soni Kurniawan yaitu sama-sama meneliti tentang kelayakan bisnis/usaha. 

Sedangkan perbedaanya terletak pada aspeknya yaitu peneliti hanya meneliti 

aspek keuangannya saja sedangkan penelitian ini menggunakan dari aspek 

legalitas, aspek pemasaran dan aspek keuangan. Serta peneliti menambahkan 

tinjauan syariah studi kelayakan bisnis pada penelitian ini. 

5. Penelitian Eko Suwito Handjojo, Rizal Syarief, dan Sugiyono, tahun 2017 yang 

berjudul “Analisis Kelayakan Bisnis Usaha Teh Papua (Vernonia amygdalina)”. 
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Aspek yang diamati adalah aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknik dan 

teknologi, aspek organisasi dan manajemen, aspek keuangan yang diukur meliputi 

Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio 

(Net B/C), dan Pay Back Period (PBP). Hasil penelitian menunjukan analisis 

keuangan Teh Papua mendapatkan hasil yang positif. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Suwito 

Handjojo, Rizal Syarief, dan Sugiyono yaitu sama-sama meneliti tentang 

kelayakan bisnis/usaha. Perbedaannya terletak pada aspek penelitian yaitu 

meneliti aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek 

organisasi dan manajemen, aspek keuangan. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan dari aspek legalitas, aspek pemasaran dan aspek keuangan. Serta 

peneliti menambahkan tinjauan syariah studi kelayakan bisnis pada penelitian ini. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 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).    

Menurut Harmaizar Zaharuddin (2016:307) studi kelayakan adalah suatu seni 

bagaimana cara mengintegrasikan, merangkai, menggabungkan, dan menganalisa 

suatu rencana investasi secara keseluruhan atas faktor-faktor yang mempengaruhi 
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antara multi disiplin ilmu tersebut, sehingga menghasilkan keluaran (output) yang 

diinginkan, yakni layak atau tidak layak investasi tersebut. 

Menurut Juminang (2009:9) studi kelayakan merupakan penilaian yang 

menyuruh untuk menilai keberhasilan suatu proyek, dan studi kelayakan proyek 

mempunyai tujuan menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar 

untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. 

Menurut M. Afiful Ummam (2016:) studi kelayakan adalah sebuah studi 

untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap kelayakan sebuah 

usaha. Layak atau tidak layak dijalankannya sebuah usaha merujuk pada hasil 

pembandingan semua faktor ekonomi yang akan dialokasikan ke dalam usaha atau 

bisnis baru dengan hasil pengembaliannya yang akan diperoleh dalam jangka waktu 

tertentu. 

Menurut Ahmad Subagyo (2016:7) studi kelayakan adalah penelitian yang 

mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk 

dilaksanakan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian studi kelayakan 

adalah sebuah studi yang mengkaji dengan cara mengintegrasikan, merangkai, 

menggabungkan, dan menganalisa suatu rencana investasi secara keseluruhan dan 

mendalam dengan melakukan penelitian yang hasilnya akan menentukan layak atau 

tidaknya investasi tersebut. 

2.2.2 Bisnis 

Kata “Bisnis” berasal dari bahasa Inggris “Busy” yang artinya “Sibuk”, 

sedangkan “Business” artinya “Kesibukan”. Bisnis dalam arti luas sering 

didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh 
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perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan 

barang maupun jasa, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak bertujuan 

mencari keuntungan (Aldy, dkk. 2017:3). 

Bisnis biasanya bergerak dalam berbagai tujuan, baik dalam bentuk usaha 

maupun proyek, hal itu disesuaikan dengan tujuan bisnis yang hendak dilakukan. 

Bisnis sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau istilah 

sederhananya kegiatan berdagang. 

Menurut Husain Umar (2013:3) bisnis merupakan seluruh kegiatan yang 

diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimbung dalam bidang perniagaan dan 

industi yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan 

memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. 

Menurut Gusti Ketut Purnaya (2016:9) bisnis adalah usaha untuk memenuhi 

kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. Manusia bisnis 

(businessman) akan selalu melihat kebutuhan masyarakat dan mencoba untuk 

melayaninya secara baik sehingga masyarakat secara puas dan senang karenanya. 

Menurut Rafsandjani dan Rieza Firdian (2017:1) bisnis adalah serangkaian 

dalam usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang 

dan jasa untuk mendapatkan keuntungan/laba atau bisnis juga dapat dikatakan 

menyediakan barang dan jasa untuk kelancaran sistem perekonomian. 

Menurut Sudaryono (2015:1) bisnis adalah pertukaran barang dan jasa, atau 

uang, untuk saling menguntungkan. Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan 

tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis dilakukan dengan pertukaran barang dan jasa, 

atau uang, untuk saling menguntungkan. 



   

15 
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian bisnis adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan cara membuat atau 

menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, 

ataupun masyarakat luas dengan tujuan memperoleh keuntungan. 

2.2.3 Pengertian Studi Kelayakan Bisnis  

Menurut Kasmir dan Jakfar (2013:7) studi kelayakan bisnis adalah suatu 

kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang 

akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut 

dijalankan. 

Menurut Rochmat Aldy Purnomo, dkk. (2017:9) studi kelayakan bisnis 

adalah suatu kegiatan identifikasi dan merencanakan serta memperdalam seluruh 

aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan maupun sosial dengan menyediakan 

barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian, dengan output berupa 

keputusan penentuan layak atau tidaknya suatu usaha tersebut dijalankan.  

Kegiatan identifikasi di sini memiliki arti bahwa sebelum menerapkan usaha, 

perlu diketahui dan dijabarkan terlebih dahulu ciri-ciri, model kebutuhan dan 

keinginan usahawan yang nantinya akan membentuk pola usaha. Setelah itu, 

direncanakan dan memperdalam, yang artinya bahwa dilakukan analisa secara 

sungguh-sungguh dengan sumber pendukung yang dapat diukur dan dihitung. 

Dengan mengukur dan menghitung rencana usaha, maka dapat diperoleh hasil yang 

maksimal dari analisa tersebut. 

Menurut Jumingan (2009:9) studi kelayakan bisnis, yang juga sering disebut 

studi proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya 

merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil. Istilah “Proyek” 
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mempunyai arti suatu pendirian usaha baru atau pengenalan sesuatu (barang maupun 

jasa) yang baru ke dalam suatu produk mix yang sudah ada selama ini.  

Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, 

baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, pasar dan pemasaran, teknik 

dan tekhnologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangan, yang digunakan 

sebagai dasar penelitian studi kelayakan bisnis dan hasilnya digunakan untuk 

mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan, ditunda, 

atau bahkan dijalankan (Safrida & Yusrita, 2019:6).  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian studi kelayakan 

bisnis adalah suatu kegiatan yang memepelajari secara mendalam tentang suatu 

bisnis yang akan dijalankan atau sedang dijalankan dengan cara meneliti berbagai 

aspek, baik itu dari aspek legalitas, aspek pemasaran, dan beberapa aspek lainnya. 

Kemudian hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah bisnis tersebut 

layak atau tidak untuk dijalankan. 

2.2.4 Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Paling tidak ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek 

dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu (Kasmir & Jakfar, 2013:13) : 

1. Menghindari risiko kerugian 

Untuk mengatasi risiko kerugian di masa yang akan datang, karena di masa yang 

akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat 

diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat 

diramalkan. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan 

risiko yang tidak diinginkan, baik risiko yang dapat kita kendalikan maupun yang 

tidak dapat dikendalikan. 
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2. Memudahkan perencanaan  

Jika pebisnis sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan 

datang, maka akan mempermudah dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa 

saja yang perlu direncanakan. Perencanaan meliputi berapa jumlah dana yang 

diperlukan, kapan usaha atau proyek akan dijalankan, di mana lokasi proyek akan 

dibangun, siapa-siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara 

menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh serta bagaimana 

mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Yang jelas dalam perencanaan sudah 

terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai waktu 

tertentu. 

3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan 

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan 

pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah 

memiliki pedoman yang harus dikerjakan. Kemudian pengerjaan usaha dapat 

dilakukan secara sistematik, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana 

yang sudah disusun. Rencana yang sudah disusun dijadikan acuan dalam 

mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan. 

4. Memudahkan pengawasan 

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuatu dengan rencana 

yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan 

pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar 

pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Pelaksanaan 

pekerjaan bisa sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena merasa ada 
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yang mengawasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat oleh hal-hal 

yang tidak perlu. 

5. Memudahkan pengendalian  

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila 

terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat 

dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah 

untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng ke rel yang 

sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. 

2.2.5 Manfaat Studi Kelayakan Bisnis 

Menurut Harahap (2018:16-17) manfaat studi kelayakan bisnis dapat 

dibedakan berdasarkan pihak yang berkepentingan atas studi kelayakan bisnis, yaitu : 

1. Pihak pertama  

1) Memberi pengetahuan tentang cara berpikir yang sistematis dalam 

menghadapi suatu masalah (problem) dan mencari jawabannya. 

2) Menerapkan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan 

menjadikannya sebagai alat bantu dalam penghitungan/ pengukuran, 

penilaian dan pengambilan keputusan. 

3) Mengerjakan studi kelayakan berarti mempelajari suatu objek bisnis secara 

komprehensif sehingga penyusunannya akan mendapatkan pembelajaran dan 

pengalaman yang sangat berharga. 
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2. Pihak kedua  

1) Calon investor 

Dalam menilai studi kelayakan bisnis, calon investor lebih terkonsentrasi 

pada tingkat pengembalian modal, aliran kas, dan proyeksi laba-rugi. serta 

memperhitungkan return dan resiko yang mungkin dihadapi. 

2) Mitra penyerta modal 

Calon investor biasanya membutuhkan mitra penyerta modal baik 

perseorangan maupun perusahaan. Hasil studi kelayakan ini akan membantu 

calon investor dalam meyakinkan mitranya. 

3) Perbankan 

Dalam proses persetujuan perkreditan dari bank diperlukan rekomendasi yang 

menyatakan bahwa proyek tersebut layak, maka diperlukan studi kelayakan 

bisnis. 

4) Pemerintah  

Penilaian pemerintah terhadap studi kelayakan adalah biasanya yang 

menyangkut pada aspek legalitas dan perizinan. 

5) Manajemen perusahaan 

Studi kelayakan bisnis untuk pengembangan bisnis baru yang  akan 

berhubungan dengan pihak manajemen terutama direksi. 

6) Masyarakat  

Acuan penilaian masyarakat terhadap suatu proyek atau bisnis yang 

menyangkut dampak lingkungan yang ditimbulkan. 
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2.2.6 Aspek – Aspek Penilaian Studi Kelayakan Bisnis 

2.2.6.1 Aspek legalitas 

Aspek legalitas merupakan aspek menganalisis kemampuan pelaku bisnis 

dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk 

menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Dengan menganalisis aspek legalitas, dapat 

dianalisis kelayakan legalitas usaha yang dijalankan, ketepatan bentuk badan hukum 

dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, dan kemampuan bisnis yang akan 

diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan (Purnomo, dkk. 2017:15). 

Jenis-jenis badan hukum usaha menurut kasmir dan jakfar (2013:26-31) : 

1. Perseorangan 

Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh 

perseorangan (hanya seorang). Untuk mendirikan perusahaan perseorangan 

sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus, sebagaimana 

bentuk badan hukum lainnya. Disamping itu, pendirian usaha perseorangan 

tidak memerlukan modal besar. 

2. Firma 

Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan 

menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma terdiri 

dari dua cara. Pertama melalui akta resmi, dan kedua akta di bawah tangan. 

3. Perseroan Komanditer (CV) 

Perseorangan komanditer atau sering disingkat CV, merupakan persekutuan 

yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam perseorangan komanditer 

terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggungjawab atas sekutu 

lainnya. Kemudia ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi 
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modal. Tanggungjawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal 

yang ditanamkan dalam perusahaan. 

4. Perseorangan Terbatas (PT) 

Perseorangan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan 

perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

5. Perusahaan Negara (PN) 

Perusahaan Negara (PN) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan 

undang-undang. Modal untuk mendirikan PN adalah atas kekayaan negara 

yang dipisah da tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dipimpin oleh 

kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara dibagi 

ke dalam beberapa jenis antara lain, perusahaan jawatan (perjan), perusahaan 

umum (perum), dan perusahaan perseroan (persero).   

6. Perusahaan Daerah 

Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu 

peraturan daerah. Modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah 

daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan atau berdasarkan 

undang-undang.  

7. Yayasan 

Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari 

keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal berasal 

dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Yayasan memiliki 

pengurus dan harta milik pengurus dipisahkan dari harta yayasan. 
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8. Koperasi  

Menurut undang-undang No. 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha 

yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.  

Jenis jenis izin usaha (Widra, 2019:390)  : 

1. Tanda daftar perusahaan (TDP) 

TDP merupakan tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor pendaftaran 

perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran 

perusahaannya. 

2. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) 

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 

3. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)  

SIUP adalah surat izin untuk melakukan perdagangan yang wajib dimiliki oleh 

setiap orang maupun badan yang melakukan usaha perdagangan. SIUP berlaku 

selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha. 

4. Surat Izin Gangguan (HO) 

Surat izin gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha kepada 

perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, 

gangguan, atau kerusakan lingkungan. Surat izin gangguan harus diperpanjang 

atau didaftarkan setiap 5 tahun sekali.  

5. Surat izin usaha industri (SIUI) 
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SIUI adalah surat izin yang harus dimiliki ketika ingin mendirikan usaha 

industri. Dengan adanya surat ini, pengusaha kecil dan menengah mendapat 

legalitas atas perusahaannya. 

6. Izin mendirikan bangunan (IMB) 

IMB merupakan produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang 

dikeluarkan kepala daerah setempat yang wajib dimiliki atau diurus pemilik 

bangunan yang ingin membangun. 

7. Surat izin tempat usaha (SITU)  

SITU merupakan surat yang sengaja dibuat untuk memperoleh ijin sebuah 

usaha di sebuah tempat /lokasi usaha agar tidak menimbulkan gangguan atau 

kerugian pada semua pihak yang terkait. SITU harus diperpanjang atau 

didaftarkan setiap 5 tahun sekali. 

2.2.6.2 Aspek pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang manejerial dengan mana 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak 

lain. 

Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan 

menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran 

berusaha menciptakan dan menjual produk baik barang maupun jasa kepada 

konsumen di pasar (Kasmir & Jakfar, 2013:47). 

Memasarkan barang maupun jasa setiap usaha tidak lepas dari strategi 

bauran pemasaran (Marketing Mix). Menurut Suliyanto (2010:83), bauran 

pemasaran merupakan kombinasi dari empat variabel yang merupakan inti dari 
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sistem pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Variabel-variabel 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok utama yang dikenal 

dengan 4P, yaitu product (produk), price (harga), place (lokasi), dan promotion 

(promosi). 

1. Product (Produk)  

Produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi 

keinginan atau kebutuhan yang dapat berupa barang dan jasa (Suliyanto, 

2010: 83).  

produk  yang dihasilan oleh pelaku bisnis dapat dilihat dari jenis-jenis bisnis 

berdasarkan bentuk kegiatannya (Febrianty, dkk. 2020:8-9) : 

1) Bisnis agraris 

Bisnis agraris merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan dibidang 

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lainnya. 

2) Bisnis ekstraktif  

Bisnis ektraktif merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan dibidang 

pertambangan yakni dengan cara menggali/mengeruk bahan-bahan 

tambang yang ada diperut bumi. 

3) Bisnis industri  

Bisnis industri merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan dibidang 

manufaktur. 

4) Bisnis jasa 

Bisnis jasa merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan dibidang jasa yang 

menghasilkan produk non fisik. 
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2. Price (Harga) 

Harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. 

Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk 

mendapatkan suatu  barang atau jasa. Penentuan harga menjadi sangat penting 

untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku 

tidaknya produk yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan 

berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya 

produk tersebut di pasar (Kasmir & Jakfar, 2013:51). 

Metode-metode penetapan harga (Masita & Wahdi, 2020:87-88) : 

1. Metode cost-plus pricing 

Pada metode ini produsen akan menentukan harga jual untuk satu unit 

barang ditambah suatu jumlah tertentu untuk menutup laba yang 

diinginkan. laba yang diinginkan dalam konsep ini desebut margin.  

 Harga Jual = Biaya Total + Margin 

2. Metode mark-up pricing 

Metode mark-up pricing dilakukan dengan menentukan harga jualnya 

dengan cara menambah harga jual produk dengan sejumlah mark up. 

Mark up sendiri merupakan kelebihan harga jual di atas harga belinya. 

Dalam menentukan mark up juga perlu diperhatikan biaya penjualan, 

biaya kirim dan biaya lainnya. 

 Harga Jual = Harga Beli + Mark up 

3. Metode harga break even  

Penetapan dengan metode ini artinya harga jual produk adalah sama 

besarnya dengan biaya yang diluarkan untuk membuat produk. Pada 
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metode ini perusahaan dapat memperoleh laba jika jumlah penjualannya 

bisa melebihi di atas titik break even. 

4. Penetapan harga dalam hubungan dengan pasar 

Dalam metode ini harga tidak ditentukan berdasarkan biaya produksi, 

tetapi justru harga yang menentukan biaya bagi perusahaan. Harga atas 

suatu barang ditentukan dari melihat harga barang produksi lain yang ada 

di pasaran. Perusahaan akan menentukan harga sama dengan perusahaan 

lain, lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari harga pesaingnya. 

3. Place (Lokasi atau distribusi) 

Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung 

menjadi sangat penting, hal ini disebabkan agar konsumen mudah 

menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang dan jasa. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi 

adalah dengan pertimbangan sebagai berikut (Aldy, dkk. 2017: 160): 

1) Dekat dengan kawasan industri 

2) Dekat dengan lokasi perkantoran 

3) Dekat dengan lokasi pasar 

4) Dekat dengan pusat pemerintahan 

5) Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat 

6) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi  

7) Sarana dan prasarana (jalan, pelabuhan, listrik dan lain-lain) 

4. Promotion (Promosi) 

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Dalam kegiatan 

ini perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa 
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yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Paling tidak ada 

empat macam sarana promosi yang digunakan oleh setiap perusahaan 

dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya. Keempat macam 

sarana promosi itu adalah: 

1) Periklanan (advertising), yaitu komunikasi nonindividu menggunakan 

berbagai media seperti brosur, iklan melalui televisi, radio, dan media 

sosial lainnya. 

2) Promosi penjualan (sales promotion), yaitu kegiatan periklanan yang 

dapat dilakukan melalui pameran, demonstrasi dan lain-lain. 

3) Publisitas (publicity), yaitu kegiatan periklanan yang dilakukan secara 

tidak langsung oleh perusahaan melainkan oleh pihak lain. 

4) Penjualan pribadi (personal selling), yaitu kegiatan penjualan dengan 

tenaga penjualan (wiraniaga) yang memperkenalkan produk agar 

masyarakat terbujuk untuk memberi produk tersebut. 

2.2.6.3 Aspek keuangan  

Menurut Kasmir dan Jakfar (2013:101) aspek keuangan merupakan aspek 

yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini 

merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. 

Menurut suliyanto (2010:185) suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek 

keuangan jika sumber dana untuk membiayai ide bisnis tersebut tersedia. Serta bisnis 

tersebut mampu memberikan tingkat pengembalian yang menguntungkan dengan 

berdasarkan asumsi-asumsi yang logis. 

 

 



   

28 
 

Aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk:  

1. Menganalisis sumber dana untuk menjalankan usaha. 

2. Menganalisis besarnya kebutuhan biaya investasi yang diperlukan.  

3. Memproyeksikan arus kas dari usaha yang akan dijalankan.  

4. Menganalisis tingkat pengembalian investasi yang ditanamkan dengan 

berdasarkan beberapa analisis kelayakan investasi, seperti Payback Period 

(PP) dan Average Rate of Return (ARR). 

Aspek keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut (Kristian 2019:384) : 

1. Laporan keuangan 

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari 

proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data 

keuangan aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan data-data aktivitas tersebut. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi adalah laporan mengenai penghasilan, beban, dan laba rugi 

yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi 

dibuat untuk memberikan informasi kepada pemilik mengenai kinerja 

perusahaan pada periode tertentu. 

3. Neraca 

Neraca adalah laporan mengenai posisi keuangan perusahaan terdiri dari 

aktiva, hutang, dan modal pada suatu periode tertentu. 

4. Investasi awal 

Investasi awal merupakan arus kas keluar yang dipertimbangkan pada saat 

mengevaluasi pengeluaran modal. 
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5. Laporan arus kas 

Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang utama 

dari suatu perusahaan selama satu periode.   

Ada beberapa alat/metode dalam menganalisis suatu usaha. Alat/metode tersebut 

diantaranya  : 

1) Payback Period/Periode Pengembalian (PP) 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2013:101) Payback Period (PP) merupakan 

teknik penilaian terhadap jangka waktu (periode) pengembalian investasi 

suatu proyek atau usaha. 

Dengan rumus :  

𝐏𝐏 =  
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢

𝐊𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡/𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧
 𝐱 𝟏 𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 

Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback 

period adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback 

period lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum atau periode 

yang diharapkan. Sebaliknya, jika payback period suatu investasi lebih 

panjang dari pada periode payback maka investasi tersebut dinyatakan tidak 

layak. 

Metode payback period (PP) sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat 

pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai 

berikut (Suliyanto, 2010) : 

Kelebihan Payback Period (PP) : 

1. Mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. 

2. Berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. 
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3. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk 

beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. 

4. Dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan 

dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk (tidak 

menguntungkan). 

5. Menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode 

pengembalian lebih cepat. 

Kekurangan Payback Period (PP) : 

1. Tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas 

investasi. 

2.  Tidak memperhitungkan nilai wkatu uang. 

3. Sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih 

yang memmiliki umur ekonomis yang tidak sama. 

4. Tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu 

payback period.  

2) Average Rate of Return/Tingkat Pemngembalian Rata-Rata (ARR) 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2013:102) Average Rate of Return (ARR) 

merupakan cara untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu 

investasi dengan cara membandingkan antara rata-rata laba setelah pajak 

(Earning After Tax/EAT) dengan rata-rata investasi. 
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Rumus untuk menghitung ARR sebagai berikut : 

𝑨𝑹𝑹 =  
𝐑𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐄𝐀𝐓 

𝐑𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢
 

Dimana : 

 Cara mencari rata-rata EAT adalah  

𝐑𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚  𝐄𝐀𝐓 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐀𝐓

𝐔𝐦𝐮𝐫 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢
  

 Cara mencari rata-rata investasi 

𝐑𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢 =  
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢

𝐔𝐦𝐮𝐫 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐬
  

Average Rate of Return dinyatakan layak jika tingkat keuntungan yang 

didapatkan sama atau lebih besar dari nilai keuntungan yang diinginkan atau 

yang ditargetkan. 

Metode Average Rate of Return (ARR) sebagai alat analisis untuk 

menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan 

kekurangan sebagai berikut (Suliyanto, 2010) : 

Kelebihan Average Rate of Return (ARR) : 

1. Sederhana dan mudah dimengerti. 

2. Metode ini dalam perhitungannya menggunakan data accounting yang 

sudah tersedia sehingga tidak memerlukan perhitungan tambahan. 

Kekurangan Average Rate of Return (ARR) :  

1. Tidak memperhatikan time value of money. 

2. Menitikberatkan pada masalah accounting dan kurang memperhatikan 

data cash flow dari investasi yang bersangkutan. 

3. Kurang memperhatikan panjangnya jangka waktu investasi. 
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2.2.7 Tinjauan Syariah Studi Kelayakan Bisnis 

Secara bahasa, syariat (al-syari‟ah) berarti sumber air minum (mawrid al-

ma‟li al istisqa) atau jalan lurus (at-thariq al-mustaqim). Sedangkan secara istilah 

syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah SWT melalui 

Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah 

ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi sesama 

manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat. 

Bisnis syariah merupakan implementasi/perwujudan dari aturan syari’at Allah. 

Sebenarnya bentuk bisnis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, 

yaitu upaya memperoduksi/mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi 

kebutuhan konsumen. Namun,  syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis 

pada umumnya. Sehingga selain mengusahakan bisnis pada umumnya, juga 

menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah (Harahap, 2018:).  

Tinjauan syariah ini mencakup beberapa aspek penilaian studi kelayakan bisnis yaitu, 

aspek legalitas, aspek pemasaran, dan aspek keuangan : 

2.2.7.1 Aspek legalitas  

Islam menganjurkan kepada manusia untuk berkerja dan memperoleh 

penghasilan, baik dengan cara bertani, berindustri, berniaga atau dalam bentuk 

lainnya. Islam juga memberikan hak kepada penguasa/pemerintah dalam menjaga 

kemaslahatan masyarakat terhadap orang-orang yang tunduk di bawah kekuasaanya, 

untuk kepentingan bersama.  

Pengusaha yang tidak mengikuti dan melalaikan peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah maka jelaslah itu suaru perbuatan yang salah. Sedangkan pengusaha yang 
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memperhatikan dan melaksanakan peraturan perdagangan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, maka pengusaha tersebut telah taat dan membantu kepentiingan negara 

yang bertujuan ke arah kebahagiaan bersama dan diharapkan dapat terciptanya 

keamanan dan ketentraman bersama. Adapun Firman Allah SWT yang menyuruh 

untuk taat kepada pemerintah dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 59 : 

                                      

                                   

Terjemahnya : 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (sinnahnya), jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnnya” (Q.S. An-Nisa [4]: 59). 

 

Ayat di atas menjelakan tentang taat kepada Allah dan Rasul, serta ulil amri. 

Dalam hal ini ulil amri selaku pembuat undang-undang yang mesti dipatuhi dan 

diterapkan di dalam pengadian.  

Sedangkan syarat usaha dalam Islam ada dua :  

1. Dalam setiap usaha tidak melupakan hak Allah dan tidak boleh menyimpang 

dari peraturan-peraturan. 

2. Setiap usaha harus dilakukan menurut peraturan yag berlaku, agar tidak ada 

individu atau kelompok yang dirugikan. 

Usaha yang dijalankan tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan 

umum yang berlaku dalam negeri dan dilarang oleh Islam. 

Dengan adanya ketentuan syariat maka tujuan perdagangan akan mudah diwujudkan 

kemaslahatannya bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus menjunjung dan 
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menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah 

berlangsungnya hukum negara.  

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat maka usaha wajib dilakukan 

dengan cara yang jujur, serta diharamkan adanya penipuan dan melanggar peraturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengusaha yang tidak memiliki surat izin usaha 

akan dikenakan sanksi hukum (Ta‟zir). Ta‟zir adalah hukuman yang tidak ditentukan 

oleh syara tentang kadar berat atau ringannya hukuman, tetapi diserahkan kepada ulil 

amri (penguasa) atau hakim (Hakim, 2011:54-59). 

2.2.7.2 Aspek pemasaran 

Penerapan bauran pemasaran dalam perspektif Islam akan kembali merujuk 

pada konsep dasar kaidah fiqih yakni “Al-ashlu fil-muamalah illa ayyadulla dalilun 

„ala tahrimiha” yang berarti bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Mursal, 2016:21).  

Bauran pemasaran marketing mix jika ditinjau dari syariat Islam adalah sebagai 

berikut : 

1. Product (Produk) 

Kepuasan pelanggan dalam pemasaran Islam tidak hanya produk yang 

ditawarkan berkualitas, tetapi juga produk tersebut halal. Indonesia yang 

sebagian besar beragama Islam, akan merasa puas jika produk yang diinginkan  

halal. Nabi Muhammad SAW dalam praktik elemen produk selalu menjelaskan 

kualitas barang yang dijualnya. Kualitas produk yang dipesan oleh pelanggan 

selalu sesuai dengan barang yang diserahkan (Afrianto, 2016: 41-42). 

Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan menciptakan 

lingkungan yang jujur. Rasulullah selalu berlaku jujur kepada siapapun, beliau 
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selalu menghindari adanya unsur manipulasi, curang dan kebohongan. 

Kejujuran dinilai dari kandungan yang terdapat didalam produk atau jasa. 

Apabila terdapat kandungan-kandungan yang memiliki zat keharaman maka 

sudah jelas produk/jasa tersebut akan menjadi haram. Sebagai seorang pebisnis 

syariah yang berkulitas hendaknya menghindara produk/jasa yang didalamnya 

mengandung aspek keharaman (Afrianto, 2016:44). 

Dalam Al-Qur’an, keharusan bersikap jujur dalam dunia bisnis seperti 

berdagang, berniaga atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan 

tegas antara lain firman Allah SWT.  

Dalam Q.S. Asy - Syu’araa ayat 181-183 : 

                               

                        

Terjemahnya : 

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang 

yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan 

janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 

kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (Q.S. Asy-

Syu’araa [26]: 181-183). 

Maksud dari ayat tersebut adalah jika berjualan, maka takarlah pembelian 

mereka dengan sempurna, dan janganlah  merugikan hak orang lain dengan 

memberikan timbangan yang kurang. Timbanglah dengan timbangan yang 

lurus atau sesuai. Manusia dalam ayat tersebut dilarang malakukan kerusakan 

dimuka bumi, seperti membunuh, memerangi, merampas dan sebagainya yang 

dapat merusak bumi (http://tafsir.com). 

 

 

http://tafsir.com/
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2. Price (Harga) 

Ditinjau dari syariat Islam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam menetapkan harga suatu produk/jasa. Islam telah mengatur perniagaan 

sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penetapan 

harga dilakukan atas dasar suka-sama suka atau saling ridho seperti yang 

terdapat  pada 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). 

 

Penjelasan dari ayat di atas bahwa Allah SWT. Melarang hamba-hambanya 

yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain 

dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, 

seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke 

dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan 

pengelabuan. Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya  (Misbach, 2017).  

3. Place (Lokasi) 

Pemilihan lokasi secara terminologi adalah memilih untuk menghindari 

sebanyak mungkin seluruh segi-segi negatif dan mendapatkan lokasi (tempat) 

dengan paling banyak faktor-faktor positif. Pemilihan lokasi bagi pengusaha 

muslim  haruslah menjauhi tempat-tempat yang haram karena dapat 

mengandung berbagai macam bahaya. Tempat-tempat yang diharamkan adalah 
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tempat-tempat yang dijadikan sarana perbuatan maksiat, atau diperjual 

belikannya barang-barang yang haram baik secara terang-terangan maupun 

ilegal, seperti tempat prostitusi, perjudian atau penyewaan barag-barang yang 

diharamkan dan sejenisnya (https://tarbawiyah.com). 

4. Promotion (Promosi) 

promosi harus dijelaskan secara nyata apa yang ditawarkan dari produk – 

produk atau jasa-jasa perusahaan. Promosi yang tidak sesuai dengan kualitas 

atau kompetensi seperti menampilkan imajinasi yang terlalu tinggi bagi 

konsumennya, adalah termasuk dalam praktik penipuan dan kebohongan 

(Mursal, 2016: 29).  

Seorang pengusaha dianjurkan memiliki sifat shiddq. Siddiq merupakan sifat 

jujur, selalu menjauhi unsur manipulasi, curang dan kebohongan. Bagi seorang 

pembisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain 

mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang dinginkan dengan 

cara menjelaskan kelemahan, kekurangan serta kelebihan barang yang 

diketahui kepada orang atau mitranya. Baik yang terlihat maupun yang tidak 

terlihat oleh orang lain (Ristiana, 2018). 

Dalam Al-Qur’an, keharusan bersikap jujur dalam dunia bisnis seperti 

berdagang, berniaga atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan 

tegas antara lain firman Allah SWT. dalam Q.S. Asy - Syu’araa : 181-183 : 

                               

                        

Terjemahnya : 

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang 

yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan 

https://tarbawiyah.com/
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janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 

kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (Q.S. Asy-

Syu’araa [26]: 181-183). 

Maksud dari ayat tersebut adalah jika berjualan, maka takarlah pembelian 

mereka dengan sempurna, dan janganlah  merugikan hak orang lain dengan 

memberikan timbangan yang kurang. Timbanglah dengan timbangan yang 

lurus atau sesuai. Manusia dalam ayat tersebut dilarang malakukan kerusakan 

dimuka bumi, seperti membunuh, memerangi,  merampas dan sebagainya yang 

dapat merusak bumi (http://tafsir.com). 

Ada dua macam bentuk yang bisa dikategotrikan dalam promosi yang 

mengandung penipuan (www.rumahfiqih.com) : 

1) Penipuan terang-terangan terhadap konsumen, yaitu dengan 

mempromosikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada 

pada produk. 

2) Penipuan secara samar terhadap konsumen, yaitu dengan memberikan 

informasi kepada konsumen  mengenai produk dengan bahasa-bahasa 

yang bisa mengandug unsur penipuan seperti berusaha menutupi aib atau 

menggunakan bahasa yang bisa mengelabui konsumen. 

2.2.7.3 Aspek keuangan 

Keuangan dalam Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-

Qur’an dan hadist, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu 

tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah 

peradaban yang tidak berubah. Struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah 

satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, 

http://tafsir.com/
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dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa 

mendatang. 

Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu (Arafah, 2019: 58) : 

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka 

dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah 

2. Bebas  dari maysir (judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik 

dalam sistem keuangan) gharar (penipuan atau ketidak jelasan) dan riba 

(mengambil tambahan dengan cara batil) 

3. Bebas dari upaya mengendalikan dan merekayasa harga. 

4. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya 

5. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai dan 

akurat, agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Gambar 2.1  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Data Diolah di Lapangan, 2020) 
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