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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Sebagai penelusuran penelitian yang kajiannya berhubungan 

dengan tema Pengembangan Usaha Eknomi Kreatif Dodol Labu 

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam yang akan dibahas 

dalam penelitian ini, oleh karena itu dalam penelitian relevan ini 

dipaparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan 

penelitian ini, diantara lain yaitu:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin Zuhri 2013 dengan 

judul “Analisis Pengembangan Usaha kecil Home Industri 

Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan”. 

Hasil dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

bagaimana mengembangkan usaha kecil home industri 

sangkar ayam dalam rangka pengentasan kemiskinan di Desa 

Kebomlati Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan 

analisis SWOT. Hasil dari imlementasi dari matrik SWOT 

ini adalah dengan memproduksi sangkar ayam lebih banyak 

dan khusus di pasarkan ke derah yang belum pernah 

dimasuki, lebih memaksimalkan jumlah produksi sangkar 

saat kemarau yang terjadi pelonjakan permintaan, 

memperhalus rautan bambu pada sangkar sehingga hasilnya 

lebih menarik, memaksimalkan pemasaran, 

mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan 

mempertahankan karakteristik dan kualitas produk. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah terletak pada sub sektor ekonomi kreatif, sub 

sektor ekonomi kreatif yang digunakan dalam penelitian 

terdahulu adalah Kerajinan dan menggunakan analisis 

SWOT. Sedangkan penelitian saya menggunakan ekonomi 

kreatif subsektor Kuliner tanpa menggunakan analisis 
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SWOT. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama 

mengarah pada Pengembangan Usaha ekonomi kreatif. 

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Miftahkhurrizal 

Kurniawan, Novi Haryati 2017 dengan judul “Analisis 

Strategi Pengembangan Usaha Minuman Sari Buah Sirsak”. 

Hasil dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan 

penyusunan suatu strategi yang sesuai dengan kondisi 

UMKM minuman sari buah sirsak dalam mengembangkan 

usaha. Pengembangan yang dapat dilakukan yaitu dengan 

pengembangan pasar, produk dan fungsi lain-lain.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah terletak pada hasil penyusunan suatu strategi 

sesuai dengan kondisi UMKM, sedangkan penelitian saya 

tidak menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi 

UMKM. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama 

mengarah pada pengembangan Usaha subsektor ekonomi 

kreatif kuliner dengan pengembangan pasar, produk dan lain-

lain.  

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Heru Susanto 2016 

dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor 

Kerajinan dan Fashion di Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

Penelitian ini bertujuan untul mengetahui penerapan strategi 

pengembangan usaha usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) pelaku ekonomi kreatif subsektor kerajinan dan 

fashion di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan metode 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah terletak pada subsektor ekonomi kreatif, 

penelitian ini menggunakan subsketor ekonomi kreatif 

fashion dan kerajinan sedangkan penelitian saya 

menggunakn subsektor ekonomi kreatif Kuliner. 
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Persamaannya adalah sama-sama mengarah pada 

pengembangan usaha ekonomi kreatif dengan menggunakan 

metode pengumpulan data observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

4. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Leni Saleh 2020 

Program Studi Agribisnis dan Agroindustri Fakultas 

Pertanian Universitas Lakidende dengan judul “Prospek 

Usaha Kewirausahaan Dodol Sagu Menjadi Salah Satu 

Kuliner Khas Oleh-Oleh Khas Kendari”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis besarnya keuntungan dan 

prospek pengembangan usaha kewirausahaan dodol sagu 

menjadi salah satu kuliner khas oleh-oleh Kendari. Dan 

stategi pengembangan usaha pengolahan dodol sagu dapat 

dilakukan dengan strategi yang diharapkan lebih agresif 

yaitu dengan meningkatkan produksi, mutu kualitas produk, 

inovasi rasian rasa, kemasan dan penjualan untuk 

memperbesar keuntungan dengan cara meningkatkan akses 

pasar yang lebih luas.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah terletak pada prospek usaha kewirausahaan 

sedangkan penelitian saya adalah fokus pada pengembangan 

usaha ekonomi kreatif. Persamaannya adalah sama-sama 

membahas tentang dodol dengan strategi meningkatkan 

produksi dan meningkatkan akses pasar yang lebih luas.  

5. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Endah Djuwendah 

dan Anwar Mujaddid 2019 Program Studi Agribisnis 

Universitas Padjajaran UNPAD dengan judul 

“Pengembangan Strategi Bisnis Dodol Garut Menggunakan 

Kanvas Model Bisnis (Studi Kasus Pada PD Katineung 

Kabupaten Garut)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

memetakan model bisnis dan merumuskan alternatif strategi 

pengembangan bisnis yang paling utama bagi PD. Katineung 

. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis 
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studi kasus. Analisis data dilakukan secara deskriptif 

menggunakan model kanvas dan analisis SWOT.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah penelitian ini menggunakan kanvas model 

bisnis dan analisis SWOT sedangkan penelitian saya 

menggunakan subsektor ekonomi kreatif dan tidak 

menggunakan analisis SWOT. Persamannya adalah sama-

sama membahas tentang strategi pengembangan usaha dodol 

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. 

6. Penelitian keenam yang dilakukan oleh Muhammad 

Syahwildan 2020 Universitas Pelita Bangsa Cikarang 

dengan judul “Pengembangan Kualitas Manajemen UKM 

Dodol Dalam Upaya Peningkatan Kuliner Tradisional Khas 

Kabupaten Bekasi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

membantu mengembangkan strategi pembuatan dodol dan 

pemasarannya dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa penjualan dodol dikalangan masyarakat meningkat 

dari sebelumnya melalui berbagai inovasi yang dibuat dalam 

hal cita rasa, kemasan, dan target pemasaran yang 

didapatkan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah terletak pada Kualitas Manajemen UKM 

Dodol Dalam Upaya Peningkatan Kuliner  sedangkan 

penelitian saya adalah pengembangan usaha ekonomi kreatif 

dodol labu. Persamaannya adalah sama-sama 

mengembangkan strategi pemasarannya dimasyarakat.  

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Ekonomi Kreatif  

Ekonomi kreatif secara konsep pertama kali 

diperkenalkan oleh John Howkins pada tahun 2001 dalam 

bukunya Creative Economy, How People Make Money From 
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Ideas. Ekonomi kreatif didefisinikan sebagai kegiatan ekonomi 

yang menjadikan kreativitas, warisan budaya dan lingkungan 

sebagai tumpuan masa depan. Proses penciptaan nilai tambah 

berdasarkan kreativitas, budaya, dan lingkungan inilah yang 

memberikan nilai tambah pada suatu perekonomian. Intinya 

adalah produktivitas yang bersumber kepada orang-orang 

kreatif yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya (Carunia Mulya Firdausy, 2017).  

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang 

memadukan informasi dengan kreatifitas yang mengandalkan 

ide, pengetahuan dan gagasan sumberdaya manusia sebagai 

faktor sumber produksi (I Gusti, 2016).   

Ekonomi kreatif pada dasarnya ialah merupakan kegiatan 

ekonomi yang mendahulukan pada kreatifitas berpikir untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda serta memiliki nilai 

dan bersifat komrsial. Hasil kreatifitas berfikir melahirkan 

inovasi yang menjadi bagian dalam menentukan kesejahteraan 

dan kinerja perekonomian dalam jangka panjang sebagaimana 

inovasi tersebut menjadi pengaruh dalam kinerja sebuah 

perusahaan (Suryana, 2013). 

Sebenarnya membicarakan kreatifitas dan ekonomi 

merupakan sesuatu yang bertujuan meningkatkan daya saing 

dengan menggunakan gagasan individu pada segala aspek 

dengan pandangan ekonomi. Artinya kreatifitas dilakukakan 

adalah untuk ekonomi yang perlu dipenuhi haknya. Apa sajakah 

hak ekonomi, Pastinya adalah berhubungan dengan aktivitas 

produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. 

Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi sangat dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia.  

2.2.2. Tujuan Ekonomi Kreatif 

a. Mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan 

b. Memberikan kontribusi pendapatan (income) 

c. Terciptanya iklim bisnis positif 
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d. Terbangunnya citra dan identitas bangsa 

e. Terperhatikannya sumber daya 

f. Terciptanya kreatifitas dan inovasi 

 

2.2.3. Sektor-sektor Ekonomi Kreatif 

Bersumber dari hasil studi pemetan industri kreatif yang 

telah dilakukan oleh Dapartemen Perdagangan RI pada tahun 

2007 mengklasifikasikan ekonomi kreatif menjadi subsekktor, 

diantaranya adalah:  

a. Periklanan 

Merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa 

periklanan yang meliputi kreasi, produksi dan distribusi 

dari iklan yang dihasilkan. Misalkan: Riset pasar, 

perencanaan iklan, kampanye relasi publik, promosi, 

tampilan iklan dimedia cetak dan elektronik, pasangan 

berbagai poster dan gambar, penyebaran selembaran, 

pamphlet, edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi 

dan delivery advertising materials atau samples, serta 

sewaan kolom iklam. 

b. Arsitektur 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain 

bangunan, perencanaan biaya kontruksi, konservasi 

bangunan warisan, pengawasan kontruksi secara 

menyeluruh dari level makro sampai ke level mikro 

(misalnya: arsitektur taman, desain interior, dan lainnya).  

c. Kuliner 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan masak-memasak 

atau mengolah bahan baku yang dapat dijadikan makanan 

yang siap dikonsumsi dan menghadirkan nilai jual. 

d. Desain 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain grafis, 

desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi 
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identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta 

produksi kemasan dan jasa pengepakan.  

e. Pasar Barang Seni 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan 

barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai 

estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, 

pasar, swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, 

percetakan, kerajinan, automobile, film, seni rupa, dan 

lukisan.  

f. Kerajinan 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi 

dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh 

tenaga pengrajin mulai dari desain awal sampai dengan 

proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi 

barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat 

alam maupun buatan, kulit rotan, bamboo, kayu, logam 

(emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, 

porselin, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan 

ini umumnya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil 

(bukan produksi massal).  

g. Musik 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, 

pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman 

suara.  

h. Fashion 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain 

pakaian, alas kaki, dan aksesoris mode lainnya.  

i. Permainan Interaktif 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produkai, 

dan distribusi permainan computer dan video yang 

bersifat hiburan, ketankasan, edukasi. Subsector 

permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan 
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semata-mata, tetapi juga alat bantu pembelajaran atau 

edukasi.  

j. Video, Film dan Fotografi 

Kegiatan yang terkait dengan kreasi video, film, dan jasa 

fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. 

Termasuk didalamnya penulisan skripsi, dubbing film, 

sinematogrfi, sinetron, dan eksibisi film.  

k. Seni Pertunjukan 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha 

pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: 

pertunjukan balet, tari-tarian, drama, music tradisional, 

music teater, opera, termasuk tur music etnik), desain dan 

pembuatan busana petunjukan, tata panggung dan tata 

pencahayaan.  

l. Layanan Komputer dan Piranti Lunak 

Kegiatan yang terkait dengan pengembangan teknologi 

informasi termasuk jasa layanan computer, pengolahan 

data, pengembangan database, pengembangn piranti 

lunak, integrasi sitem, desain dan analisis sistem, desain 

arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan 

piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.  

m. Riset dan Pengembangan 

Kegiatan yang terkait dengan usaha inovatif yang 

menwarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan 

ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk 

dan kreasi produk baru, proses baru yang dapat memenuhi 

pasar, termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti 

penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni, 

serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.  

n. Penerbitan dan Percetakan 

Kegiatan yang terkait dengan penulisan konten dan 

penerbitan buku, jurnal, Koran, majalah tabloid, dan 

konten digital, serta kegiatan, kantor berita dan pencari 
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berita. Subsector ini juga mencangkup penerbitan 

perangko, materai, uang kertas, blangko cek, giro, surat 

andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, 

passport tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus, 

lainnya. Juga mencangkup penerbitan foto-foto, grafir 

(engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, 

percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk 

rekaman mikro film.  

o. Televisi dan Radio 

Kegiatan kreatif berkaitan dengan usaha kreasi, produksi 

dan pengemasan acara televise (seperti games, kuis, 

reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan 

transmisi konten acara televis dan radio, termasuk 

kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio 

dan televis (Mauled Moelyono, 2010).  

2.2.4. Indikator Keberlangsungan Ekonomi Kreatif 

Indikator keberlangsungan ekonomi kreatif pada industri 

kreatif menurut Deni Dwi Hartomo dan Malik Cahyadin adalah 

sebagai berikut:  

a. Produksi 

Menurut adiwarman disebutkan teori produksi ditujukkan 

untuk memberikan pemahaman tentang perilaku 

perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan 

(input) untuk produksi dan menjual keluaran atau produk. 

Lebih lanjut ia menyebutkan teori produksi juga 

memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam 

memaksimalkan keuntungannya maupun 

mengoptimalkan efisiensi produksinya.  

Menurut Al-Syaibani sebagaimana bahwa usaha 

produktif (al-iktisab) adalah usaha untuk menghasilkan 

harta melalui cara-cara yang diperbolehkan atau 

dihalalkan syariat ( Fordeby, Adesy, 2016).  
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Berproduksi merupakan ibadah, karena suatu 

aktivitas seorang muslim ketika ada perintah dari Allah 

SWT dan nada contoh atau persetujuan dari Rasulullah 

SAW, maka aktivitas tersebut termasuk kategori 

“ibadah”. Sebagai seorang muslim, berproduksi sama 

artinya dengan mengaktualisasi salah satu ilmu Allah 

yang telah diberikan kepada manusia, sebagaimana 

Firman Allah SWT dalam Qs An-Naba: [78] ayat 11 : 

َجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاًشا    وَّ

Terjemahnya:  

“Dan Kami jadikan siang untuk mencari 

penghidupan”. (Qs An-Naba:[78]: 11) 

 

Islam menganjurkan dan mendorong proses 

produksi mengingat pentingnya kedudukan produksi 

dalam menghasilkan sumber-sumber kekayaan (Lukman 

Hakim, 2012).  

b. Pasar dan Pemasaran 

Pasar adalah tempat fisik dimana pembeli dan 

penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. 

Para ekonom mendeskripsikan pasar sebagai sekumpulan 

pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk 

atau kelas produk tertentu (Kotler & Keller, 2008).  

Menurut Djaslim S. bahwa pasar adalah pelanggan 

potensial dengan kebutuhan dan keinginan trtentu yang 

bersedia dan mampu mengambil bagian dalam jual beli 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan (Nana 

Herdiana, Abdurrahman, 2015).  

c. Manajemen dan Keuangan 

Menurut Mary Parker Follet dalam Isnaeni 

Rokhayati ialah manajemen adalah sebagai suatu seni 

dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Stoner 

mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu 
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definisi yang lebih kompleks dari suatu seni, bahwasanya 

manajemen adalah suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-

usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan (Isnaeni Rokhayati, 2014).  

Manajemen keuangan merupakan penggabungan 

dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan 

menganalisis tentang bagaimana seorang manajer 

keungan dengan mempergunakan seluruh sumber daya 

perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan 

membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit 

atau kemakmuran bagi para pmegang saham dan 

sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan 

(Irham Fahmi, 2014).  

Dalam Islam, manajemen keuangan dapat dilihat 

pada Firman Allah surah Al-Baqarah [2] ayat 282 : 

ى فَاْكتُبُْوهُُۗ َولْ  َسمًّ ى اََجٍل مُّ
ا اِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْيٍن اِٰلٰٓ يَْكتُْب بَّيْنَكُْم َكاتِب ٌۢ ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ

 بِاْلعَدِْلِۖ 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya 

dengan benar”. (Qs. Al-Baqarah: [2] : 282). 

 

d. Kebijakan Pemerintah 

Pemerintah didefinisikan sebagai sebuah 

organisasi yang memiliki otoritas untuk mengelola suatu 

Negara. Sebagai sebuah kesatuan politik, atau aparat/alat 

Negara yang memiliki badan yang mampu 

memfungsingkan dan menggunakan otoritas/kekuasaan. 
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Dengan ini pemerintah memiliki kekuasaan untuk 

membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang 

diwilayah tertentu.  

Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan 

pengembangan ekonomi kreatif, baik keterkaitan dalam 

subtansi, maupun keterkaitan administrasi. Hal ini 

disebabkan karena pengembangan industri kreatif bukan 

hanya pembangunan industri, tetapi juga meliputi 

pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya 

(Mauled Moelyono, 2010).  

Islam membahas kebijakan pemerintah, 

sebagaimana Firman Allah Swt surah An-Nisa [4] ayat 59.  

 ُ سُْوَل َواُوِلى اْْلَْمِر ِمْنكُْم  فَِاْن تَنَاَزْعت َ َواَِطْيعُوا الرَّ ا اَِطْيعُوا ّٰللاه ْم ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ

ِخِرُۗ ٰذِلَك َخْير  فِيْ  ِ َواْليَْوِم اْْلٰ سُْوِل اِْن كُْنتُْم تُْؤِمنُْوَن بِاّٰلله ِ َوالرَّ  َشْيٍء فَُردُّْوهُ اِلَى ّٰللاه

اَْحَسُن تَأِْوْيًًل   ٥٩ ࣖوَّ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 

di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Qs. An-

Nisa [4] :59) 

 

e. Kondisi Ekonomi  

Pembangunan ekonomi daerah pada masa yang akan 

datang harus berbeda dari wujud perekonomian daerah 

sebelum terjadinya krisis. Wujud perekonomian yang 

akan datang hendaknya dibangun lebih adil dan merata, 



K a j i a n  P u s t a k a  | 19 

 

 

mencerminkan peningkatan peran daerah dan 

pemberdayaan seluruh rakya, berdaya saing dengan basis 

efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jika demikian 

halnya menurut Syamsul Bahri, diperlukan beberapa 

ketentuan sebagai dasar berpijak dan landasan bagi 

kerangka pembangunan ekonomi daerah, yaitu:  

1. Dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan 

untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, 

merata, dan berkeadilan. 

2. Berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran 

serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten.  

3. Menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh 

peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan 

teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan 

berkelanjutan dan meningkatkan daya saing. 

4. Berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi 

internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan 

ekonomi daerah.  

5. Dalam skala makro, perekonomian daerah dikelola secara 

hati-hati, disiplin dan bertanggung jawab dalam rangka 

menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses 

globalisasi. 

6. Berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan 

dan bertanggung gugat baik dalam pengelolaan publik, 

pemerintah daerah perlu bersikap tidak memihak serta 

menjaga jarak dengan perusahaan-perusahaan dan 

asosiasi-asosiasi (Sulistyo, 2010).  

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surah Al-

Isra [17] ayat 26:  

ْر تَْبِذْيًرا   ٢٦َوٰاِت ذَا اْلقُْرٰبى َحقَّٗه َواْلِمْسِكْيَن َواْبَن السَّبِْيِل َوَْل تُبَذ ِ
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Terjemahnya :  

“Dan berikanlah kepada keluarga-

keluarga yang dekat akan haknya, kepada 

orang miskin dan orang yang dalam 

perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) 

secara boros”. (Qs. Al-Isra [17]: 26). 

 

f. Lingkungan  

Perusahaan didirikan dengan harapan untuk dapat 

bertumbuh secara berkelanjutan. Agar terus bertumbuh, 

perusahaan harus memiliki kemampuan untuk hidup. 

Kemampuan ini dapat dilihat dari kemampuan sosial 

perusahaan, seperti kemampuan perusahaan untuk 

mengendalikan dampak lingkungan menggunakan tenaga 

kerja dan lingkungan sekitar lokasi pabrik, aktif 

melakukan sosial, memberikan perhatian pada 

peningkatan kepuasan konsumen, dan memberikan 

pertumbuhan laba yang layak bagi investor.  

Tanggung jawab perusahaan terhadap pelaku yang 

berkepentingan dalam lingkungan sekitar meliputi 

penanggulangan limbah, penanggulangan polusi udara 

dan tanah, serta penghijauan (Abdurrahman, h. 459). 

Menjaga lingkungan dapat dilihat pada Firman 

Allah Swt pada Surah Al-A’raf [7] ayat 56: 

َطَمعًاُۗ  ِ قَِرْيب   َوَْل تُْفِسدُْوا فِى اْْلَْرِض بَْعدَ اِْصًَلِحَها َوادْعُْوهُ َخْوفًا وَّ اِنَّ َرْحَمَت ّٰللاه

َن اْلُمْحِسنِْيَن   ٥٦م ِ

Terjemahnya:  

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di 

muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya 

dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan 

(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 
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Allah Amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik”. (Qs. Al-A’raf [7]: 56). 

 

g. Kemitraan Usaha 

Pengertian kemitraan menurut undang-undang 

nomor 9 tahun 1995 dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil 

dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai 

pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau 

usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat, dan saling 

menguntungkan, ini merupakan suatu landasan 

pengembangan usaha (I. G Rai Widjaja, 2000). 

Kemitraan juga bisa didefinisikan sebagai suatu 

strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih 

dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan 

bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 

membesarkan (Tutut Adi Kusumadewi, dkk, h. 955).  

Menurut hukum perniagaan islam, kemitraan dan 

semua bentuk organisasi bisnis lainnya yang didirikan 

dengan satu tujuan yaitu pembagian keuntungan melalui 

partisipasi bersama. Prinsip kerjasama tau kemitraan ini juga 

sudah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 2:  

 َ َ ُۗاِنَّ ّٰللاه ثِْم َواْلعُدَْواِن َِۖواتَّقُوا ّٰللاه  َوتَعَاَونُْوا َعلَى اْلِبر ِ َوالتَّْقٰوىِۖ َوَْل تَعَاَونُْوا َعلَى اْْلِ

 ٢َشِدْيدُ اْلِعقَاِب 

Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya”. (Qs. Al-Maidah [5]: 2) 
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Ayat tersebut menunjukkan perkenan dan pengakuan 

Allah SWT akan adanya perserikatan atau kemitraan dalam 

kepemilikan harta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa kemitraan yang hakiki yakni kemitraan yang 

mengandung prinsip saling membutuhkan, saling 

memperkuat, dan saling menguntungkan (Zulkarnain, 2003).  

 

2.3. Pengembangan Usaha  

2.3.1. Pengertian Pengembangan Usaha 

Pengembangan usaha adalah tanggung jawab dari setiap 

pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan 

kedepan, motivasi, dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh 

setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan 

usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi 

sebuah usaha besar (Anoraga, 2007).  

Kegiatan bisnis dapat dimulai dari merintis usaha, 

membangun kerjasama ataupun dengan membeli usaha orang lain 

atau yang lebih dikenal dengan franchising. Namun yang perlu 

diperlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan 

dibawa. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengembangan dalam 

memperluaskan dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat 

berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengembangan bisnis 

dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi 

dan pengolahan, pemasaran, SDM, teknologi dan lain-lain.  

Adapun definisi tentang pengembangan usaha menurut 

para ahli diantaranya Brown dan Petrello yang mengatakan 

Pengembangan Usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan 

barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan 

masyarakat yang meningkat, maka lembaga bisnispun akan 

meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, sambil memperoleh laba. Adapun Hughes dan Kapoor 

mengatakan Pengembangan usaha ialah suatu kegiatan usaha 
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individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual 

barang jasa guna mendapatkan keuntungan.  

2.3.2. Unsur-Unsur Mengembangkan Usaha 

Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha 

ada dua unsur yaitu, yang pertama unsur berasal dari dalam (pihak 

internal) dan unsur yang kedua yaitu unsur dari pihak dari luar 

(pihak eksternal).  

Unsur dari dalam (pihak internal):  

a. Adanya niat dari pengusaha/wirausaha untuk 

mengembangkan usaha menjadi lebih besar 

b. Mengetahui teknik memproduksi barang seperti berapa 

banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus 

digunakan untuk mengembangkan barang/produk lain-lain. 

c. Membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar 

pemasukan dan pengeluaran produk 

Unsur dari luar (pihak eksternal) 

a. Mengikuti Perkembangan informasi dari luar usaha 

b. Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam 

seperti meminjam dari luar 

c. Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik dan 

kondusif untuk usaha 

d. Harga dan kualitas adalah unsur strategi yang paling umum 

ditemui. Strategi ini bisa digunakan untuk menghasilkan 

produk atau jasa berkualitas prima dan harga yang sesuai 

atau menghasilkan barang berbiaya rendah dan menjualnya 

dengan harga murah. 

e. Cakupan jajaran produk. 

 

2.3.3. Jenis-jenis Pengembangan Usaha 

Menurut (Subagyo, 2008), secara umum pengembangan 

usaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu:  

a. Pengembangan Vertikal. Pengembangan vertikal adalah 

perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru 
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yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis 

utamanya.  

b. Pengembangan Horizontal. Pengembangan horizontal adalah 

pengembangan usaha baru yang bertujuan memperkuat 

bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan kompratif, 

yang secara line produk tidak memiliki hubungan dengan 

core bisnisnya.  

Menurut (Humaizar, 2010), berdasarkan cara 

pengembangan usaha dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:  

a. Perluasan ke hulu atau ke hilir. Arah pengembangan usaha 

disesuaikan dengan posisi usaha pada saat ini, jika usaha 

tersebut berada dihilir, maka pengembangnnya kearah hulu 

ataupun sebaliknya.  

b. Diversifikasi Usaha. Diversifikasi Usaha adalah 

mengembangkan usaha ke jenis usaha yang baru. 

c. Menjual bisnis (franchise). Arti dari menjual bisnis adalah 

menjual hak patennya. Ini dilakukan ketika usaha tersebut 

sudah memiliki hak paten atas produk atau jasa dan konsep 

pemasarannya.  

 

 

2.3.4. Aspek-aspek Pengembangan Usaha 

Pengembangan usaha yang terdiri dari aspek strategi, 

manajemen pemasaran, dan penjualan, seperti:  

a. Aspek strategi 

Meneliti jenis usaha baru dengan penekanan pada 

mengidentifikasi kesenjangan (yang ada/diharapkan) oleh 

konsumen, menciptakan pasar baru, menciptakan produk 

baru dengan karakteristik yang menarik konsumen.  

b. Aspek manajemen pemasaran 

Menembus dan menguasai pangsa pasar, mengolah situasi 

atau peluang pasar yang ada dengan teliti, memasarkan 

produk dengan jaringan yang luas seperti impor ke luar 
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negeri, membuat strategi pemasaran yang dapat membuat 

konsumen membeli produk kita, seperti memasang brosur, 

iklan, dan lain-lain. 

c. Aspek penjualan 

Menyusun dan merancang strategi penjualan, menentukan 

produk yang akan dijual, tinkat keamanan dalam proses 

penjualan barang, dan menjual produk dengan harga yang 

sesuai dengan kualitas (Soekarwati, 2012).  

 

2.3.5. Strategi Pengembangan Usaha 

Strategi pengembangan usaha diantaranya:  

a. Mengembangkan Strategi produk 

Pengembangan produk adalah sebuah strategi yang 

mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara 

memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada 

saat ini. pengembangan produk biasanya membutuhkan 

pengeluaran yang sangat besar untuk penelitian dan 

pengembangan.  

b. Pengembangan Pasar 

Pengembangan pasar adalah memperkenalkan produk atau 

jasa saat ini ke wilayah geografis baru. Dalam hal ini 

kegiatan yang ditingkatkan adalah penambahan saluran 

distribusi dan cabang perusahan. Pengembangan pasar 

adalah suatu keputusan stratejik dari suatu perusahaan. 

Keputusan stratejik itu diarahkan untuk dapat memanfaatkan 

peluang pasar bagi pertumbuhan perusahaan secara 

berkelanjutan (Assauri, 2013). 

c. Strategi penetapan harga 

Dalam arti sempit harga (price) adalah jumlah yang 

ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi harga 

adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan 

untuk mendapat keuntungan dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk atau jasa. Sepanjang sejarahnya, 
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harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi 

pilihan para pembeli. Harga adalah salah satunya elemen 

dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan.  

d. Promosi Penjualan  

Promosi adalah berhubungan dengan semua cara yang 

mendorong penjualan produk, termasuk periklanan dana 

penjualan langsung yang terdapat didalam konsep pemasaran 

dan pengertian dari konsep pemasaran adalah perusahaan 

sudah mulai mengenal bahwa pemasaran merupakan faktor 

yang paling penting untuk mencapai sukses usahanya, agar 

mengetahui adanya cara dan falsafah baru terlibat 

didalamnya. Dan sebagai usaha yang baru, tentu belum 

dikenal masyarakat. Oleh sebab itu harus direncanakan 

apakah usaha itu perlu diperkenalkan atau dipromosikan atau 

tidak (David Obsorne & Ted Gaebrel, 1992). 

 

2.3.6. Tahapan Pengembangan Usaha 

Menurut Budiarta (2009), seseorang pengusaha untuk 

melakukan pengembangan usaha umumnya melalui tahap-

tahap pengembangan usaha sebagai berikut:  

a. Memiliki Ide Usaha 

Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. 

Ide usaha yang memiliki seorang wirausaha dapat berasal 

dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah 

melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan dengan 

pengamatan. Selain itu ide usaha juga dapat timbul karena 

adanya sense of bisiness yang kuat dari seseorang. 

b. Penyaringan Ide/Konsep Usaha 

Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide 

usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut 

ide usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam 

bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha 

akan dilakukan melalui suatu aktivita penilaian kelayakan 
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ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara 

formal.  

c. Pengembangan Rencana Usaha (business plan) 

Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan 

sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka 

kompoen utama dari perencanaan usaha yang dikembangkan 

oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi laba-

rugi dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba-rugi 

merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan 

bisnis yang operasional. Dalam menyusun rencana usaha 

(business plan), para wirausahawan memiliki perbedaan 

yang dalam membuat rincian rencana usaha.  

d. lmpementasi Rencana Usaha dan Pengendalian Usaha 

Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun 

global, tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya akan 

diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha 

akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang 

akan dilakukan seorang wirausaha dalam kegiatan 

implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan 

mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti 

modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan 

usahanya. 

 

2.4.  Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Ekonomi   

         Islam 

Sejak zaman Rasulullah SAW umat Islam telah menggeluti 

dunia bisnis dan berhasil. Banyak diantara para sahabat yang 

menjadi pengusaha besar dan mengembangkan jaringan bisnisnya 

melewati batas territorial Mekkah ataupun Madinah. Dengan 

berlandaskan ekonomi syariah dan nilai-nilai ekonomi keislaman, 

mereka membangun kehidupan bisnisnya. Tak terkecuali dalam hal 

transaksi dan hubungan perdagangan, halam hal manajemen 

perusahaan pun mereka berpedoman pada nilai-nilai keislaman. 
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Demikian juga dalam seluruh pengambilan keputusan bisnisnya, 

pengembangan sangat diperlukan guna mencapai tujuan bisnis 

(Muhammad Ismail Yusant, 2002). 

 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. 

Menurut Hughes dan Kapoor pengembangan usaha suatu kegiatan 

usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan laba atau 

menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat (Muhammad & Lukman Fauroni, 

2002).  

 Namun harus dipahami, bahwa praktek-praktek bisnis 

seharusnya dilakukan setiap manusia, sesuai ajaran Islam yang telah 

ditentukan batas-batasnya. Oleh karena itu, ajaran Islam yang yang 

mendasari cara mengembangkan usaha menurut syariah, antara lain:  

 

2.4.1. Niat yang Baik 

Niat yang baik adalah pondasi dari amal perbuatan. Jika 

niatnya baik usaha amalnya juga baik. Sebaliknya jika niatnya 

rusak, maka amalnya juga rusak, sebagaimana apa yang dikatakan 

Rasulullah bukan hanya untuk urusan ibadah saja, tetapi juga 

berlaku untuk urusan muamalah seperti kegiatan berwirausaha. 

Oleh karena itu, semua wirausaha muslim dituntut agar aktivitas 

ekonomi yang ditekuninya selalu berorientasi para mencari ridha 

Allah semata (Ma’ruf Abdullah, 2011),  

Semakin berkualitas keikhlasan seseorang wirausaha muslim 

dalam menghadirkan niat untuk semua aktivitasnya, maka 

pertolongan dan bantuan Allah akan semakin mengalir. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa bantuan Allah berjalan seiring 

dengan persiapan kita (niat) yang terkandung didalam hati.  

 

2.4.2. Berinteraksi dengan Akhlak 
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Akhlak menempati posisi puncak dalam rancang bangun 

ekonomi Islam, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dalam 

dakwah para nabi, yaitu menyempurnakan akhlak. 

Beberapa akhlak dasar yang harus dimiliki oleh seorang 

wirausaha muslim antara lain:  

a. Jujur  

Dalam mengembangkan harta seorang wirusaha muslim 

harus menjunjung tinggi kejujuran, karna kejujuran 

merupakan akhlak utama yang merupakan sarana yang dapat 

memperbaiki kinerja bisnisnya, menghapus dosa, dan bahkan 

dapat mengantarkannya masuk ke dalam surga (Ma’ruf 

Abdullah, 2011), sebagaimana firman Allah Q.s Al-Ahzab 

[33] ayat 70-71: 

َ َوقُْولُْوا قَْوًْل َسِدْيدًۙا   يُّْصِلْح لَكُْم اَْعَمالَكُْم َويَْغِفْر لَكُْم  ٧٠ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُوا اتَّقُوا ّٰللاه

َ َوَرسُْولَٗه فَقَدْ فَاَز فَْوًزا َعِظْيًما   ٧١ذُنُْوبَكُْمُۗ َوَمْن يُِّطعِ ّٰللاه

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kamu kepada Allah dan 

Katakanlah Perkataan yang benar, niscaya 

Allah memperbaiki bagimu amalan-

amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-

dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan 

Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah 

mendapat kemenangan yang besar” . (Qs. Al-

Ahzab [33]: 70:71) 

 

Pencerminan dari sifat jujur ini dapat dilihat ketika seorang 

wirausaha mempromosikan barang dagangannya. Apakah ia 

mempromosikan/menjelaskan dengan sejujurnya atau 

keterangan/sumpah palsu yang dapat menyesatkan seperti 

marak yang terjadi dalam iklan produk/jasa yang banyak 

ditayangkan lewat televisi. Mayoritas iklan yang dimuat tidak 

sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 
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Bila kita jujur, semua orang juga akan menyukai kita, bila 

kita jujur karena setiap orang membutuhkan informasi yang 

akurat untuk mengambil keputusan apapun. Misalnya: sebagai 

penjual kita akan disukai pelanggan , sebagai karyawan akan 

disukai juragan, sebagai juragan akan disukai karyawan (Rizka 

Abdullah, 2015). 

b. Amanah 

Amanah berarti kedudukan atau kewajiban orang yang 

dipercaya (al-amin). Namun amanat secara umum merupakan 

menjaga sesuatu, tidak harus harta yang mesti dijaga dan 

disampaikan kepada seseorang. Seperti amanat untuk menjaga 

rahasia perusahaan, amanat dalam pekerjaan tertentu ataupun 

amanat untuk memberikan informasi kepada pihak tertentu. 

Dasar hukum menjaga amanat terdapat dalam Q.S Al-Anfal 

[8] ayat 27. 

ا اَٰمٰنتِكُْم َواَْنتُْم  سُْوَل َوتَُخْونُْوٰٓ َ َوالرَّ ٰيٰٓاَيَُّها ٢٧تَْعَلُمْوَن ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َْل تَُخْونُوا ّٰللاه

ا اَٰمٰنتِكُْم َواَْنتُْم تَْعلَُمْوَن  سُْوَل َوتَُخْونُْوٰٓ َ َوالرَّ  ٢٧الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َْل تَُخْونُوا ّٰللاه

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu mengkhianati Allah dan Rasul 

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui”. (Qs. Al-Anfal [8]: 27) 

 

Islam mengajarkan agar seorang wirausaha muslim 

selalu menghidupkan mata hati mereka dengan selalu 

menegakkan sikap amanah. Dan dengan sikap amanah, itu 

pula mereka dapat menjaga hak-hak Allah dan hak-hak 

manusia, sehingga ia tidak lalai dalam melaksanakan 

kewajibannya (Dwi Suwiknyo, 2010).  

c. Toleransi 
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Sikap toleransi akan memudahkan seseorang dalam 

menjalankan bisnisnya. Ada beberapa manfaat yang 

didatangkan oleh sikap toleran dalam berbisnis, diantaranya: 

mempermudah terjadinya transaksi, mempermudah 

hubungan dengan calon pembeli, dan mempercepat 

perputaran modal. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah [5] 

ayat 2 : 

َ َوتَعَاَونُْوا َعلَى اْلبِر ِ َوال َ ُۗاِنَّ ّٰللاه ثِْم َواْلعُدَْواِن َِۖواتَّقُوا ّٰللاه تَّْقٰوىِۖ َوَْل تَعَاَونُْوا َعلَى اْْلِ

 ٢َشِدْيدُ اْلِعقَاِب 

 

Terjemahnya:  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksanya”. (Qs. Al-Maidah [5]: 2) 

 

d. Menepati Janji 

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan 

penganutnya untuk menepati janji dan semua bentuk 

komitmen yang telah disepakati dalam hubungan muamalah 

antar manusia. Allah berfirman Q.s Al-Baqarah [2] ayat 282: 

ى فَاْكتُبُْوهُُۗ  َسمًّ ى اََجٍل مُّ
ا اِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْيٍن اِٰلٰٓ  ٢٨٢ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 282) 

 

Semua petunjuk yang diberikan Al-Qur’an dan Rasul 

dalam hadist itu merupakan sarana yang akan membantu 

wirausaha muslim untuk merealisasikan janji yang 
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dibuatnya, sehingga akan terhindar dari kategori orang 

munafik yang dibenci Allah.  

 

2.4.3. Percaya Takdir dan Ridha 

Seorang wirausaha muslim wajib 

mengimani/percaya pada takdir, baik atau buruk. Tidak 

sempurna keimanan seseorang tanpa mengimani takdir 

Allah. Setelah percaya dengan takdir, maka ia pun harus 

berdzikir bila menerima keuntungan dalam hartanya dan 

tidak akan bergembira secara berlebih-lebihan, sebagaimana 

diingatkan Allah dalam firmannya Q.s Al-A’raf [7] ayat 69. 

 ِ َء ّٰللاه ا ٰاَْلۤ فَاذْكُُرْوٰٓ  ٦٩ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحْوَن ۚ 

Terjemahnya:  

“Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan”. (Qs. Al-

A’raf [7]: 69) 

 

Begitu pula jika sebaliknya, maka tetap ridha dan 

sabar menghadapi dan menjalaninya, karena dalam setiap 

keadilan pasti ada hikmah yang tersembunyi. 

 

2.4.4. Bersyukur 

Wirausaha muslim adalah wirausaha yang selalu bersyukur 

kepada Allah. Bersyukur merupakan konsekuensi logis dari 

bentuk rasa terimakasih kita atas nikmat-nikmat yang sudah 

Allah berikan selama ini, hal ini selalu diingatnya karena 

Allah mengingatkannya dalam QS. Ibrahim [14] ayat 7. 

 ٧َواِذْ تَاَذََّن َربُّكُْم لَىِْٕن َشَكْرتُْم َْلَِزْيدَنَّكُْم َولَىِْٕن َكفَْرتُْم اِنَّ َعذَابِْي لََشِدْيد  

Terjemahnya:  

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 

memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
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mengingkari (nikmat-Ku), Maka 

Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (Qs. 

Ibrahim [14]: 7) 

 

Rasa syukur kepada Allah yang dimaksudkan di sini 

bukan hanya diucapkan saja, tetapi juga harus diiringi 

dengan perbuatan terutama bagi yang sudah berkecukupan 

dari hasil usahanya, yaitu dengan berzakat, berinfak, dan 

bersedekah. 

 

2.4.5. Kerja Sebagai Ibadah 

Islam memposisikan bekerja sebagai kewajiban 

kedua setelah sholat. Oleh karena itu apabila dilakukan 

dengan ikhlas, maka bekerja nilai ibadah dan mendapat 

pahala. Dengan bekerja kita tidak saja menghidupi diri kita 

sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam 

tanggungan kita bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat 

memberikan sebagian dari hasil kita untuk menolong orang 

lain yang memerlukan.  

 

2.4.6. Menjaga Aturan Syariah 

Islam memberikan keleluasaan kepada kita untuk 

menjalankan usaha ekonomi, perdagangan atau bisnis 

apapun sepanjang bisnis (perdagangan) itu tidak termasuk 

yang diharamkan oleh syariah Islam. Oleh karena itu agar 

wirausaha merasa aman dalam menjalankan bisnis 

(perdagangan) nya, maka ada baiknya kita ajak kembali 

untuk melihat batasan-batasan syari;ah yang berkenaan 

dengan praktik bisnis ini. 

Pantangan moral bisnis yang harus dihindari: 

a. Masyir 

Kata masyir dalam bahasa arab berarti memperoleh 

sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau 
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mendapat keuntungan tanpa bekerja. Termasuk dalam 

jenis masyir adalah bisnis yang dilakukan dengan sistem 

pertaruhan/judi. Perilaku judi dalam proses maupun 

pengembangan bisnis dilarang secara tegas oleh Al-

Qur’an, Allah berfirmsn QS. Al-Baqarah [2] ayat 219. 

َمنَافُِع ِللنَّاِسِۖ   َواِثُْمُهَمآٰ ۞ يَْسـَٔلُْونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِرُۗ قُْل فِْيِهَمآٰ اِثْم  َكبِْير  وَّ

 َويَْسـَٔلُْونََك َماذَا يُْنِفقُْوَن 
ٰيِت  ەُۗ اَْكبَُر ِمْن نَّْفِعِهَماُۗ ُ لَكُمُ اْْلٰ قُِل اْلعَْفَوُۗ َكٰذِلَك يُبَي ُِن ّٰللاه

 ٢١٩تَتَفَكَُّرْوَنۙ  كُمْ لَعَلَّ 

Terjemahnya:  

“Mereka bertanya kepadamu tentang 

khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 

keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan 

mereka bertanya kepadamu apa yang 

mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih 

dari keperluan." Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 

supaya kamu berfikir”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 

219) 

 

Ayat di atas secara jelas menerangkan bahwa semua 

bentuk perjudian atau taruhan dilarang dan dianggap 

sebagai perbuatan zalim dan sangat dibenci (Kuat 

Ismanto, 2000). 

b. Asusila (zalim) 

Zalim berarti merugikan diri sendiri dan orag lain. 

kezaliman merupakan kebalikan dari prinsip keadilan. 

Pelaku bisnis Islam sepatutnya tidak menyakini rekanan 

bisnisnya. Landasan syari’ah dalam Q.S An-Nisa [4] ayat 

29. 

ٰٓ اَْن تَكُْوَن تَِجاَرةً َعْن ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َْل تَ  ا اَْمَوالَكُْم بَْينَكُْم ِباْلَباِطِل اِْلَّ أْكُلُْوٰٓ

َ َكاَن بِكُْم َرِحْيًما  ا اَْنفَُسكُْم ُۗ اِنَّ ّٰللاه ْنكُْم ُۗ َوَْل تَْقتُلُْوٰٓ  ٢٩تََراٍض م ِ
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Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

(Qs. An-Nisa [4]: 29) 

 

Konsep zalim dalam bisnis berkaitan erat dengan 

batil, yang menyatakan bahwa memakan harta orang lain 

dengan cara yang batil adalah suatu kezaliman. Mezalimi 

orang lain didalam ekonomi berarti merusak dan 

membunuh kehidupannya. Oleh karena itu, Allah 

mengaitkan larangan memakan harta dengan batil 

dengan larangan membunuh diri kamu. Maka lakukanlah 

perdagangan yang fair, tidak zalim, yang disebut Al-

Qur’an dengan istilah suka sama suka. 

c. Gharar (penipuan) 

Gharar pada arti asalnya adalah al-Khatar, yaitu 

sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. 

Bisnis gharar adalah jual beli yang tidak memenuhi 

perjanjian yang tidak dapat dipercaya, dalam keadaan 

bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, kodisi, 

serta waktu memperolehnya. Dengan demikian antara 

yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas 

hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Contoh 

jual beli yang mengandung ghrar adalah membeli ikan 

dalam kolan, membeli buah-buahan yang masih mentah 

dipohon. Praktik gharar ini, tidak dibenarkan karena 

ketidakjelasan pada kualitas, kuantitas, harga dan waktu.  
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d. Haram 

Termasuk pula kemungkaran yang dilarang oleh 

Allah dan Rasul-Nya dalam perilaku bisnis adalah 

melakukan hal-hal yang diharamkan. Karena semua yang 

dilarang itu berarti haram dan jika masih dikerjakan itu 

berdosa. Selain itu, pada umumnya setiap pelarangan 

berarti perbuatan tersebut harmful (berbahaya) ataupun 

materinya impurity (tidak suci atau najis) (Faisal 

Badroen, 2006). 

e. Riba 

Menurut Syaikh Muhammad Abduh dalam Hendi 

Suhendi menyatakan bahwa riba merupakan 

penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang 

yang memiliki harta kepada orang yang meminjam 

hartanya (uangnya), karena pengunduran janji 

pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah 

ditentukan (Hendi Suhendi, 2008). Sesuatu yng 

mengandung riba, dilarang keras dalam Islam, karena 

akan merugikan salah satu pihak, yaitu peminjam. 

Dengan itu Allah memperjelas hokum riba dengan 

firmannya QS. Ar-Rum [30] ayat 39. 

بًا ل ِيَْربَُو۟ا فِْيٰٓ اَْمَواِل النَّاِس فًََل يَْربُْوا عِ  ْن ر ِ ْن َوَمآٰ ٰاتَْيتُْم م ِ ِ  َوَمآٰ ٰاتَْيتُْم م ِ ْندَ ّٰللاه

ىَِٕك هُمُ اْلُمْضِعفُْوَن 
ۤ
ِ فَاُوٰل  ٣٩َزٰكوةٍ تُِرْيدُْوَن َوْجهَ ّٰللاه

Terjemahnya:  

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu 

berikan agar Dia bertambah pada harta 

manusia, Maka Riba itu tidak menambah 

pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan 

berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, Maka (yang 

berbuat demikian) Itulah orang-orang yang 

melipat gandakan (pahalanya)”. (Qs. Ar-

Rum [30]: 39). 
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f. Iktinaz atau Ikhtikar 

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis, 

namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar 

yaitu orang dengan sengaja membeli bahan makanan 

yang dibutuhkan manusia, lalu ia menahannya dengan 

bermaksud untuk mendongkrak harga jualnya terhadap 

mereka. Rasulullah SAW bersabda, “Ia yang menimbun 

adalah orang yang berdosa”. (HR. Muslim) (Lukman 

Hakim, 2012). 

g. Batil 

Menurut An-Nadawi dalam Kuat Ismanto, batil 

adalah segala sesuatu yang tidak dihalalkan syari’ah 

seperti riba, judi, korupsi, penipuan dan sgala yang 

diharamkan Allah. Mengenai batil ini, Allah berfirman 

QS. An-Nisa [4] ayat 29. 

ٰٓ اَْن تَكُْوَن تَِجاَرةً َعْن  ا اَْمَوالَكُْم بَْينَكُْم بِاْلبَاِطِل اِْلَّ ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َْل تَأْكُلُْوٰٓ

َ َكاَن بِكُ  ا اَْنفَُسكُْم ُۗ اِنَّ ّٰللاه ْنكُْم ُۗ َوَْل تَْقتُلُْوٰٓ  ٢٩ْم َرِحْيًما تََراٍض م ِ

 

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

(Qs. An-Nisa [4]: 29) 

 

Memakan harta dengan batil ini mencakup dua 

pengertian, yaitu memakan harta sendiri dan memakan 

harta orang lain. memakan harta sendiri dengan cara batil 

misalnya menggunakannya untuk kepentingan maksiat. 

Sedangkan memakan harta orang lain dengan batil 
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adalah memakan harta hasil riba, judi, kecurangan, dan 

perdagangan barang dan jasa yang haram misalnya 

khamr, babi, bangkai, pelacuran (mahr Al-bagh), para 

normal, dukun (hilwan al-khanin) dan sebagainya. 

Aktivitas terlarang yang harus dihindari: 

a. Transaksi bisnis yang diharamkan Islam, seperti: 

minuman keras narkoba, dan pelacuran 

b. Memperoleh dan menggunakan harta secara tidak 

halal, seperti: menipu, riba, dan spekulasi.  

c. Persaingan yang tidak adil, seperti monopoli 

d. Pemalsuan dan penipuan, seperti: testimoni fiktif, 

iklan yang tidak sesaui dengan kenyataan, ekploitasi 

wanita dalam bisnis kosmetik dan perawatan tubuh.  

 

2.4.7. Bersikap Rendah Hati dan Menghindari Kesombongan 

Siapapun yang bergaul dengan kita sebagai pembeli, 

pegawai, pemberi kerja, dan sebagainya-tidak menyukai 

orang yang sombong karena ketika disombongi, ia akan 

merasa direndahkan harga dirinya. QS. Al-Hijr [15] ayat 88. 

 ٰٓ ْنُهْم َوَْل تَْحَزْن َعلَْيِهْم َواْخِفْض َجنَاَحَك َْل تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك اِٰلى َما َمتَّْعنَا بِه  اَْزَواًجا م ِ

 ٨٨ِلْلُمْؤِمنِْيَن 

Terjemahnya:  

“Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan 

pandanganmu kepada kenikmatan hidup 

yang telah Kami berikan kepada beberapa 

golongan di antara mereka (orang-orang 

kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati 

terhadap mereka dan berendah dirilah kamu 

terhadap orang-orang yang beriman”. (Qs. 

Al-Hijr [15]: 88) 

 

2.4.8. Selalu tepat waktu karena terlatih dalam Shalat 
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َ قِيَاًما وَّ  ٰلوةَ فَاذْكُُروا ّٰللاه َعٰلى ُجنُْوبِكُْم   فَِاذَا اْطَمأْنَْنتُْم فَاَقِْيُموا فَِاذَا قََضْيتُُم الصَّ قُعُْودًا وَّ

ْوقُْوتًا  ٰلوةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِْيَن ِكٰتبًا مَّ ٰلوةَ   اِنَّ الصَّ  ١٠٣الصَّ

Terjemahnya:  

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan 

shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, 

di waktu duduk dan di waktu berbaring. 

kemudian apabila kamu telah merasa aman, 

Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana 

biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah 

fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-

orang yang beriman”. (QS. An-Nisa [4]: 103) 

 

Kedisiplinan akan membuat kita selalu 

memperhitungkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaaan-

pekerjaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bila 

kita selalu disiplin, siapapun yang berkepentingan dengan 

kita, termasuk pelanggan, akan senang bekerja sama dengan 

kita karena mereka bisa membuat perhitungan dengan baik 

dalam urusan mereka (Rizka Abdullah, 2015). 

 

2.5.  Kerangka Pikir 

Pada saat melakukan penelitian pasti diperlukan adanya 

sebuah kerangka pikir yang dapat digunakan sebagai pedoman 

dalam menentukan arah dari penelitian, hal ini perlu agar penelitian 

tetap terfokus pada kajian yang ingin diteliti. Adapun alur kerangka 

pikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
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