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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lahirnya pasar global membawa peluang sekaligus tantangan bagi 

para pengusaha maupun industri. Industri adalah suatu kelompok 

perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang dapat saling 

menggantikan. Definisi ini mengindikasikan pentingnya lingkungan 

persaingan dalam suatu industri untuk ditelaah sebagai salah satu dasar 

terpenting dalam penyusunan strategi menghadapi persaingan 

(Sampurno, 2013: 142).  

Pembangunan dan pertumbuhan industri mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam memakmurkan perekonomian negara (Afzalur 

Rahman, 1995:1). Industri harus berusaha keras untuk memahami pola 

persaingan dalam industrinya jika ingin menjadi pengusaha yang 

efektif. Sebagai akibatnya, industri masa kini mulai menaruh perhatian 

pada upayanya mengintai pesaing mereka (Philip Kotler, 1988: 312).  

Konsep pasar untuk persaingan menunjukkan jumlah pesaing aktual 

dan potensial yang lebih besar dibandingkan persaingan yang hanya 

didefinisikan dalam istilah kategori produk. Rayport dan Jaworski 

menyarankan untuk menentukan profil pesaing langsung dan tidak 

langsung perusahaan dengan memetakan tahap-tahap pembelian dalam 

memperoleh dan menggunakan produk. Jenis analisis ini memberikan 

penekanan pada peluang dan tantangan yang dihadapi pengusaha. 

Pertumbuhan yang tinggi melalui inovasi nilai menggambarkan 
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bagaimana pengusaha dapat memasuki pasar baru yang meminimalkan 

persaingan dari pengusaha lain (Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, 

2008: 322).  

Sebenarnya salah satu tujuan esensial penegakan etika dalam bisnis 

adalah agar seluruh perusahaan memahami dengan baik bagaimana 

berbisnis sebenarnya bukan hanya berorientasi pada profit semata 

(Irham Fahmi, 2013: 280). Sebagaimana bisnis tidak terpisah dari etika 

dikarenakan bisnis tidak bebas nilai dan bisnis merupakan bagian dari 

sistem sosial (Muhammad dan Lukman Faironi, 2002: 102). Islam 

mengkombinasikan nilai-nilai spiritual dan material dalam kesatuan 

yang seimbang. Tetapi persoalan kemudian bahwa konsep materialistis 

yang berkembang di alam modern sekarang ini telah membawa 

manusia pada kondisi dimana nilai-nilai spiritual telah terpinggirkan 

(Faisal Badroen, 2006: 3-5).  

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya 

tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan 

penangkapan Gurita maupun budidaya.  Mereka pada umumnya tinggal 

di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan 

lokasi kegiatanya (Mulyadi, 2007: 7).  

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan 

berkembang di kawasan pesisir, yaitu suatu kawasan transisi antara 

wilayah darat dan laut. Kehidupan nelayan bisa diidentikkan dengan 

kehidupan masyarakat golongan menengah ke bawah, bahkan sebagian 

besar berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini ditunjukkan 

banyaknya masyarakat pesisir khususnya nelayan yang belum mampu 
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memenuhi kebutuhan harian, baik itu kebutuhan sandang, pangan, 

maupun papan, sehingga sering didapatkan masyarakat nelayan yang 

kurang gizi, pendidikan, dan kesehatan serta berdampak pada 

produktivitas nelayan yang rendah.  

Bagi penduduk Desa Samarengga, sumber daya laut merupakan 

potensi utama yang menggerakkan perekonomian desa karena sangat 

bergantung pada tinggi rendahnya produktivitas perikanan. Jika 

produktivitasnya tinggi, tingkat penghasilan nelayan akan semakin 

meningkat, sebaliknya jika produktivitas rendah maka tingkat 

penghasilan nelayan akan menurun, sehingga tingkat daya beli 

masyarakat rendah (Bahrin, Nelayan wawancara :18 februari 2018). 

Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda (kaki hewan 

terletak di kepala). Ordo Octopoda dengan terumbu karang di samudra 

sebagai habitat utama. Gurita terdiri dari 289 spesies yang mencakup 

sepertiga dari total spesies kelas Cephalopoda. Gurita dalam bahasa 

Inggris disebut Octopus (Yunani: oktapous, delapan kaki) yang sering 

hanya mengacu pada hewan dari genus Octopus. Gurita memiliki 8 

lengan (bukan tentakel) dengan alat penghisap berupa bulatan-bulatan 

cekung pada lengan yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan 

menangkap mangsa. Lengan gurita merupakan struktur hidrostat 

muskuler yang hampir seluruhnya terdiri dari lapisan otot tanpa tulang 

atau tulang rangka luar.  

Tidak seperti hewan Cephalopoda lainnya, sebagian besar gurita 

dari Subordo Incirrata mempunyai tubuh yang terdiri dari otot dan 

tanpa tulang rangka dalam. Gurita tidak memiliki cangkang sebagai 
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pelindung di bagian luar seperti halnya Nautilus dan tidak memiliki 

cangkang dalam atau tulang seperti sotong dan cumi cumi.  

Gurita adalah makhluk laut yang paling terkenal karena memiliki 

delapan lengan dan kepala bulat. Beberapa fakta menyenangkan 

lainnya: Mereka memiliki tiga hati dan darah biru, mereka 

menyemprotkan tinta untuk mencegah predator, dan tanpa tulang, 

mereka bisa masuk ke dalam (atau di luar) ruang yang sempit. Mereka 

cukup cerdas dan telah diamati dengan menggunakan alat bantu. 

Indonesia termasuk 10 besar eksportif gurita global dengan volume 

ekspor indonesia sekitar 19 ribu ton per tahun dengan nilai rata-rata 

USD 98 juta per tahunnya, yang diekspor ke Italia, Amerika Serikat, 

dan China. Perikanan gurita di indonesia belum bersertifikasi 

berkeanjutan dari MSC karena sulitnya data stok nasional, padahal 

lebih dari 60% gurita indonesia diekspor ke negara yang mensyaratkan 

isu berkelanjutan. Saat ini sejumlah pihak dan lembaga bekerja sama 

mempraktikkan konsep pengelolaan perikanan gurita berkelanjutan 

tingkat nelayan seperti di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, di 

Minahasa Utara Sulawesi Utara, dan Wakatobi Sulawesi Tenggara. 

Saat ini nelayan gurita mengeluhkan turunnya harga jual gurita yang 

terdampak pandemi karena komoditas ini dibeli dan diolah terutama 

direstoran dan hotel. 

 Gurita, sumber daya perikanan ini disebut bernilai ekonomis tinggi. 

Namun saat ini harga anjlok (menurun dratis) terdampak pandemi, dan 

indonesia masih kekurangan stok untuk menuju perikanan 

berkelanjutan. Garis pantai Kabupaten Morowali kurang lebih 500 
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kilometer, dengan luas perairan laut sekitar 29.962,88 kilometer persegi 

memiliki potensi biotik yang jenis dan jumlahnya cukup banyak. 

Terdiri dari berbagai jenis ikan, kepiting, cumi-cumi,gurita, rumput laut 

dan kerang mutiara. Sedangkan untuk perikanan budidaya antara lain 

tambak dan kolam denga jenis potensi udang windu, bandeng, ikan 

mas, nila, dan udang gajah. Selama ini jenis ikan pelagis ekonomi 

rendah seperti kembung, teri, dan layang yang banyak di tangkap 

nelayan. Hasil tangkapan dalam bentuk segar dan kering umumnya 

untuk konsumsi lokal atau luar daerah. Pada tahun 2009 produksi 

perikanan tangkap laut dan umum mencapai 6.741,41 ton. Produksi 

perikanan tambak mencapai 3.703,10 ton, produksi perikanan budidaya 

laut mencapai 216.960 ton, dan produksi perikanan jaring apung 

mencapai 90,50 ton. Potensi budidaya rumput laut juga menjadi 

primadona di Morowali, dalam pengelolaan budidaya rumput laut, 

pemerintah daerah telah menyediakan dana bagi kelompok petani dan 

saat ini telah ada 200 kelompol petani budidaya rumput laut. Area 

pengembangan rumput laut terbesar terdapat di kecamatan Menui 

Kepulauan dan dan Bungku Selatan dengan luas 3 ribu hektar. Selain 

itu terdapat pula potensi budidaya teripang dengan lahan yang tersedia 

189 hektar yang siap di manfaatkan dan tersebar di kecamatan Bungku 

Selatan, Bungku Tengah, dan Menui Kepulauan.  

Pengusaha Gurita di Desa Samarengga merupakan pengusaha kecil 

di bagian Kecamatan Menui. Jumlah pengusaha yang ada sebanyak 9 

pengusaha. Karena sudah banyak pengusaha yang membeli hasil laut, 

perkembangan yang pesat ini menimbulkan banyaknya pesaing yang 



6 PENDAHULUAN 

 

 

kemudian akan mengancam perkembangan masing-masing baik 

persaingan dalam bentuk harga, produk, tempat bahkan penjualannya. 

Pernah terjadi, pengusaha gurita membeli gurita seharga Rp. 

35.000,- Per Kg. Padahal harga pada umumnya sebesar Rp. 25.000,- 

Per Kg. Persaingan harga yang seperti ini dapat mematikan harga bagi 

pengusaha lain. Dan dengan munculnya pengusaha baru menjadikan 

pengusaha yang sudah lama terus meningkat ciri khas strategi yang 

dilakukannya. Mulai dari pembelian hasil laut, penetapan harga bahkan 

sampai penjualan.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut. Pasar 

gurita sangat potensial untuk dinkembangkan sebagai salah satu 

pendapatan berdasarkan hasil tersebut penyusun tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengusaha Bisnis Gurita 

Di Desa Samarengga Dalam Menghadapi Persaingan Perspektif Etika 

Bisnis Islam. 

1.2 Fokus Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti mengemukakan 

fokus penelitian pada Strategi Bisnis Pengusaha Gurita Di Desa 

Samarengga Dalam Menghadapi Persaingan. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada uraian 

sebelumnya maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu : 

1. Bagaimana Strategi Bisnis pengusaha Gurita di Desa Samarengga 

dalam menghadapi persaingan? 
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2. Bagaimana Strategi Bisnis pengusaha Gurita di Desa Samarengga 

dalam menghadapi persaingan perspektif Etika Bisnis Islam? 

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi bisnis pengusaha gurita di 

Desa Samarengga dalam menghadapi persaingan .  

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi bisnis pengusaha gurita di 

Desa Samarengga  dalam menghadapi persaingan perspektif 

Etika Bisnis Islam. 

1.5 Manfaat Penelitian  

a. Secara teori, bahwa temuan penelitian ini diharapkan:  

1. Dapat menambah wawasan agar mampu berfikir secara kritis 

dan sistematis dalam menghadapi permasalahan.  

2. Dapat mengetahui strategi dari pengusaha industri gurita 

dalam bersaing di Desa Samarengga dengan teori Etika Bisnis 

Islam. 

b.  Secara praktis, penelitian ini menjadi bentuk kontribusi yang 

positif dan referensi sebagai:  

1. Bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun strategi 

untuk  menganalisis persaingan usaha dari para pengusaha 

industri.  

2. Bahan informasi bagi para pengusaha industri gurita di Desa 

Samarengga agar mampu mempertahankan kualitas produk, 

dan  penetapan harga. 



8 PENDAHULUAN 

 

 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di 

atas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut : 

1. Strategi  

 Strategi adalah fondasi tujuan organisasi untuk mencapai suatu 

sasaran khusus (Sukarto Reksohadiprodjo, 1987: 11). adapun 

strategi dalam penelitian ini merupakan suatu rencana yang 

dilakukan oleh suatu industri dalam bersaing di bidang industri 

Gurita di Desa Samarengga ini. 

2. Pengusaha  

Orang persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri (Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, 2005: 

255). Pengusaha dalam penelitian ini adalah para pengusaha 

industri Gurita yang ada di desa Samarengga. Persaingan 

Persaingan merupakan suatu usaha memperlihatkan keunggulan 

masing masing yang dilakukan oleh perorangan (perusahaan, 

negara) pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan lain 

sebagainya (Tim Penyusun, 767).  

Apabila dihubungan maka persaingan merupakan usaha yang 

dilakukan oleh pengusaha industri Gurita untuk mencapai posisi 

yang unggul dibandingkan dengan yang lain.  

3. Etika Bisnis Islam  

Etika bisnis islam merupakan nilai dalam menentukan 

kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena 

kepercayaan terhadap kemahakuasaan tuhan. Hanya saja kebebasan 
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manusia itu tidak mutlak dalam arti kebebasan yang terbatas 

(Muhammad Djakfar, 2012: 20).  

Dalam memahami persaingan yang ada di Desa Samarengga 

maka akan dapat dilihat dari dua sisi yaitu etika dan bisnis dimana 

keduanya memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang 

diharapakan. 


