
 

10 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penulis skripsi ini ditunjang dengan kajian pustaka terdahulu, 

sebagai berikut: 

1. Lutfia Putri Pangestuti dengan judul “Strategi Pedagang Kecil 

Muslim untuk Menghadapi Persaingan antar Pedagang Perspektif 

Sosiologi Ekonomi” sangat membantu dalam penelitian ini. 

Pada penelitiannya ini peneliti memfokuskan pada strategi yang 

digunakan dalam pandangan sosiologi ekonominya (Lutfia Putri 

Pangestu, 2015: 20). Sedangkan pada penelitian ini penyusun 

mengambil strategi yang digunakan dengan menggunaan pandangan 

dari sisi Etika Bisnis Islam. 

Hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 

disimpulkan bahwa Strategi Pedagang Kecil Muslim dalam 

Persaingan antar Pedagan yang ada di Pasar Wage Purwokerto 

Perspektif Sosiologi Ekonomi dilakukan dengan memahami struktur 

sosial dan perubahan sosial pedagang kecil muslim di Pasar Wage 

Purwokerto. 

Struktur sosial sebagai strategi pedagang kecil muslim dalam 

persaingan antar pedagang di Pasar Wage purwokerto yaitu dalam 

bentuk menjalin relasibaik dengan pedagang, pembeli maupun 

petugas pasar dan juga membentuk sebuah paguyuban agar di Pasar 
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Wage Purwokerto tidak ada monopoli dan praktek distorsi pasar 

lainnya.  

Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai strategi untuk 

menghadapi persaingan. Perbedaan yaitu lokasi penelitian dan fokus 

penelitian. 

2. Arlina Nurbaiti Lubis dengan judul “Strategi Pemasaran Dalam 

Persaingan Bisnis” cukup membantu pada penelitian di lapangan.  

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi pemasaran 

yang di gunakan dalam wilayah persaingan antar perusahaan dalam 

mempertahankan pelanggannya. Sedangkan pada penelitian ini 

penyusun lebih memfokuskan pada strategi dalam menghadapi 

persaingan dalam wilayah industri perspektif Etika Bisnis Islam 

(Arlina Nurbaiti Lubis, 2004: 12). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa 

sudah layaknyalah perusahaan memiliki Strategi Pemasarannya 

sendiri sebelum mereka menjalankan ataupun memasarkan 

produk/jasanya.  

Strategi pemasaran yang dibuat hendaknya haruslah 

mempertimbangkan situasi dan keadaan perusahaan baik keadaan 

intern perusahaan itu sendiri atau lingkungan mikro perusahaan, 

maupun keadaan ekstern perusahaan atau yang dikenal dengan 

lingkungan makro perusahaan.  

Persamaan yaitu sama membahas mengenai strategi untuk 

menghadapi persaingan. Perbedaan yaitu lokasi penelitian dan 

tujuan penelitian  
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3. Fajar Hendro Utomo dengan judul “Analisis Tipe Strategi Industri 

kecil dan Menengah Dalam Membangun Sustainable Comparative 

Advantange”, mengkhususkan pada tipe strategi yang digunakan 

untuk industri kecil dan menengah (Fajar Hendro Utomo, 2014: 

116). Sedangkan pada penelitian ini penyusun memfokuskan 

menggunakan strategi untuk menghadapi persaingan antar 

pengusaha. 

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 Tipe strategi analyzer sebanyak 51 responden, dengan 

karakteristik produk yang berkesinambungan, penganalis tren 

pasar dan penganalis persaingan 

 Tipe strategi prospektor sebanyak 21 responden, dengan 

karakteristik produk baru yang pertama, pemimpin pasar, dan 

fleksibilitas 

 Tipe strategi defender sebanyak 21 responden, dengan 

karakteristik efisiensi, pasar yang terfokus, dan produk yang 

terfokus 

 Tipe strategi reaktor sebanyak 6 responden, dengan 

karakteristik produk sesuai dengan tekanan lingkungan, 

kurang baik dalam strategi persaingan, dan pasar sesuai 

dengan persaingan 

Persamaan yaitu sma-sama membahas mengenai strategi untuk 

menghadapi persaingan. Perbedaan yaitu lokasi penelitian dan fokus 

penelitian. 
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4. Skripsi Daniel Dimas Adiatma berjudul “Struktur Pasar dan 

Strategi Bersaing Perusahaan Kayu Hilir Pasca Krisis Ekonomi 

2008” mengenai pasar persaingan monopolistik dimana dalam 

strategi ini peneliti menitikberatkan pada inovasi kualitas produk 

dan pengalihan lokasi pemasaran (Daniel DimasAdiatma, 2010: 11). 

Sedangkan dalam strategi ini peneliti mengambil dari sudut pandang 

islam dalam menghadapi strategi antar pengusaha. 

Berdasarkan hasil penelitian di lokasi penelitian dan 

pembahasan yangtelah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pendekatan metode rasio konsentrasi empat 

perusahaan dengan pangsa pasar tertinggi (CR4), Struktur 

pasar industri pengolahan kayu hilir di Indonesia pada tahun 

2009-2010 adalah pasar persaingan monopolistik 

(monopolistik competition).  

2. Strategi bersaing berdasarkan 5 faktor porter diterangkan 

sebagai berikut: 

Ancaman pendatang baru Dalam menghadapi ancaman 

pendatang baru, PT. Sunwood memfokuskan keunggulan yang 

dimiliki oleh perusahaan. Ancaman produk substitusi Perusahaan ini 

tidak terlalu mengkhawatirkan produsen-produsen produk substitusi.  

 Ancaman produk substitusi Perusahaan ini tidak terlalu 

mengkhawatirkan produsen-produsen produk substitusi. Dalam 

mengantisipasi pengaruh produsen substitusi, Sunwood 
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melakukan hubungan baik dengan konsumen serta memberikan 

harga yang terbaik bagi konsumen. 

 Daya tawar-menawar pembeli Pemasaran yang dilakukan di 

Asia menjadi orientasi sementara perusahaan. Perusahaan juga 

memproduksi produk yang kualitasnya di bawah kualitas 

internasional untuk dijual di pasar domestik. 

 Daya tawar menawar pemasok Perusahaan melakukan 

penggunaan bahan baku yang lebih efisien. Bahan baku yang 

berkualitas tinggi akan digunakan secara lebih terkontrol. Bahan 

baku utama akan dicampur dengan bahan baku lain untuk 

menghasilkan produk yang lebih murah. Stok bahan baku yang 

berkualitas tinggi dapat disimpan untuk digunakan pada saat 

perekonomian kembali stabil. Persaingan antar perusahaan yang 

ada Selama masa krisis, PT. Sunwood bersaing dengan 

produsen lain dari segi pangsa pasar.  

 Persaingan antar perusahaan yang ada Selama masa krisis, PT. 

Sunwood bersaing dengan produsen lain dari segi pangsa pasar. 

Dampak krisis yang dialami produsen-produsen dalam negri 

mengalihkan pangsa pasar penjualan ke sektor Asia dan 

domestik. 

Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai strategi untuk 

menghadapi persaingan. Perbedaan yaitu lokasi penelitian, fokus 

penelitian, dan tujuan penelitian.  

5. Nurul Hidayati dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Bisnis 

Usaha Mikro kecil Menengah Dalam Mengembangkan Usahanya”, 



15 KAJIAN PUSTAKA 

 

 

membahas mengenai upaya dan strategi yang dilakukan untuk 

mengembangkan usaha dan memfokuskan pada penggunaan tenaga 

kerja yang menjadi strategi pengembangan usahanya ini agar dapat 

bersaing dengan produk lainnya (Nurul Hidayati, 2011: 13). 

Sedangkan dalam penelitian ini membahas strategi untuk 

menghadapi persaingan antar pengusaha menurut Etika Bisnis Islam. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Strategi bisnis yang dilakukan oleh usaha kecil dalam 

mempertahankan dan mengembangkan usahanya dilihat dari 

strategi dibidang produksi, strategi di bidang pemasaran, 

strategi di bidang manajemen sumber daya manusia dan 

strategi di bidang keuangan. 

 Strategi di bidang pemasaran, dalam pemasaran usaha kecil 

grubi langgeng sari memperhatikan strategi 4P yaitu Product, 

Price, Place, dan Promotion.  

Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai strategi 

untik menghadapi persaingan. Perbedaan yaitu lokasi penelitian, 

tujuan penelitian, dan fokus penelitian. 

 

2.2 Kajian Teoritis  

2.2.1 Strategi Bisnis Syariah  

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” yang diartikan 

sebagai the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya 

digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah 
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cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi 

pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan 

mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan sebelumnya (Solihin, Ismail, 2012: 23). Sedangkan secara 

terminologi menurut Chandler (1962) mendefinisikan bahwa strategi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya 

dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas 

alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Porter (1985), strategi 

merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan 

bersaing (Umar, Husain, 2010: 17). 

Strategi dipahami bukan hanya sebagai berbagai cara untuk 

mencapai tujuan, melainkan mencakup pula penentuan berbagai tujuan. 

Strategi di pahami pula sebagai pola yang mencakup di dalamnya baik 

strategi yang di rencanakan maupun strategi yang pada awalnya tidak 

dimaksudkan perusahaan tetapi menjadi strategi yang di pertimbangkan 

bahkan di pilih oleh perusahaan untuk di implementasikannya. Strategi 

bisnis selalu dikaitkan dengan uang, barang dan jasa dan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia (M. Ismail 

Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, 2002: 16). Bisnis adalah 

suatu usaha bisnis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang 

terorganisasi agar bisa mendapatkan laba dengan cara memproduksi 

dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

(Fadlilah Ibnu Sidiq Al-Qadiri,  2009: 1).  

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 
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organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat dicapai (stephanie K. Marrus) (Sedarmayanti, 

2004: 16). 

Strategi merupakan parameter-parameter sebuah organisasi dalam 

pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bisnis untuk bersaing. 

Strategi menunjukan arahan umum yang hendak di tempuh oleh suatu 

organisasi (perusahaan) untuk mencapai tujuannya. 

Kata “Bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata 

“Business” dari bahasa inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan 

secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/ keuntungan. 

Menurut Buchari Alma, (2007: 5), pengertian bisnis ditujukan pada 

sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang 

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau 

sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan 

keuntungan. Kata “Bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan, 

tergantung skupnya-penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk 

pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan 

ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Bisnis dalam 

arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan 

institutusi yang memproduksi barang/ jasa dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Strategi bisnis adalah sebuah dokumen yang jelas mengartikulasikan 

arah bisnis akan mengejar dan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mencapai tujuannya (Pengertian Definisi Strategi Bisnis, 2013: 10). 

strategi bisnis itu adalah dalam satu kata, keunggulan bersaing. Satu-

satunya maksud perencanaan strategi adalah untuk memungkinkan 

suatu perusahaan memperoleh, seefisien mungkin, kedudukan paling 

akhir yang dapat dipertahankan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya 

(Ibid, hlm. 339).  

Bisnis selalu dikaitkan dengan uang, barang dan jasa dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia (M. 

Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma,  2002: 16).Bisnis 

adalah suatu usaha bisnis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang 

terorganisasi agar bisa mendapatkan laba dengan cara memproduksi 

dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

(Fadlilah Ibnu Sidiq Al-Qadiri, 2009:1). 

Bisnis islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai 

bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya 

(barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi cara perolehan dan 

cara pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Setiap 

manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhannya. Karenanya 

manusia berusaha untuk memperoleh harta kekayaan itu, salah satunya 

melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah 

berbisnis (Ibid h:17). 
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Dengan kendali syariat, bisnis dalam islam bertujuan untuk 

mencapai empat hal utama, yaitu ( Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, 

Faisal Ananda Arfa,2012: 14).  

a. Target hasil profit materi dan benefit non materi  

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (qimah 

maddiyah) nilai materi tetapi juga harus dapat memperoleh dan 

memberikan keuntungan atau manfaat (non materi), baik bagi si 

pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, 

seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan 

sebagainya. Disamping mencari qimmah maddiyah masih ada 

dua orientasi lainya yaitu, Qimmah khuluqiyah adalah nilai-nilai 

akhlak mulia yang menjadi kemestian yang muncul dalam 

kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang 

islami baik antara majikan dengan buruh, maupun antara 

penjual dan pembeli (bukan hanya sekedar hubungan fungsional 

maupun profesional semata) sedangkan qimah ruhiyah adalah 

perbuatan tersebut dimaksutkan untuk mendekatkan diri kepada 

Allah. 

b. Pertumbuhan  

Jika profit materi dan benefit non materi telah diraih, maka 

diupayakan pertumbuhan atau kenaikan akan terus menerus 

neningkat setiap tahunya dari profit dan benefit tersebut. 

Pertumbuhan ini tentunya harus tetap berada dalam koridor 

syariah.  
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c. Keberlangsungan  

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan 

keberlangsungannya dan kurun waktu yang cukup lama.  

d. Keberkahan  

Faktor keberkahan atau upaya mencapai ridho Allah, 

merupakan puncak kebahagiaan hidup muslim. Para pengelola 

bisnis harus mematok orientasi keberkahan menjadi visi 

bisnisnya, agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada 

dalam kendali syariat dan diraihnya keridhoan Allah.  

Menurut Hamel dan Prahalad, Strategi merupakan tindakan 

yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, 

serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, 

strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan 

dimulai dari apa yang terjadi (Husein Umar, 2008: 31).  

Menurut Griffin strategi merupakan suatu rencana komprehensif 

untuk mencapai tujuan organisasi. Namun tidak sekedar mencapai 

akan tetapi strategi juga dimaksutkan untuk mempertahankan 

keberlangsungan organisasi dilingkungan organisasi tersebut 

menjalankan aktivitasnya. Menurut organisasi dalam dunia bisnis, 

strategi dimaksutkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis 

perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen (Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan 

Saefullah, 2010: 132).  
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Strategi digunakan dalam segala hal untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi. 

Menurut Hisyam Alie, strategi yang disusun, dikonsentrasikan dan 

dikonsepsikan dengan baik dapat membuahkan pelaksanaan yang 

disebut strategis. Menurutnya, untuk mencapai strategi yang 

strategis harus memperhatikan hal-hal berikut (Nur Siti Aliyah, 

2008).  

a. Kekuatan, yaitu memperhitungkan kekuatan yang dimiliki dan 

biasanya menyangkut manusia dana, dan seberapa piranti yang 

dimiliki.  

b. Kelemahan, yaitu memperhitungkan kelemahan-kelemahan 

yang dimiliki yang menyangkut aspek-aspek sebagaimana 

kekuatan.  

c. Peluang, melihat seberapa besar peluang yang mungkin 

tersedia diluar hingga peluang yang sangat kecil sekaliput 

dapat diterobos.  

d. Ancaman, yaitu memperhitungkan kemungkinan adanya 

ancaman dari luar.  

Tujuan pengembangan strategi dan taktik adalah agar perusahaan 

mampu bersaing dalam setiap keadaan. Untuk itu perusahaan harus 

memiliki keunggulan bersaing. Menurut Kotler pengertian keunggulan 

bersaing adalah keunggulan atas pesaing yang didapat dengan 

menyampaikan nilai pelanggan yang lebih besar melalui harga yang 

lebih murah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang 
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sesuai dengan penetapan harga yang lebih tinggi. Senada dengan itu 

Porter menyatakan ada tiga strategi generik yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing. Yaitu : (Jatmiko, 

2004: 143).  

a. Strategi kepemimpinan biaya rendah ( the cost of leadership)  

Strategi kepemimpinan biaya rendah (cost leadership) yaitu 

serangkaian tindakan untuk memproduksi dan menawarkan barang 

dan jasa pada biaya paling rendah terhadap para pesaing dengan 

ciri-ciri yang dapat diterima oleh para pelanggan. Apabila 

perusahaan menawarkan produk atau jasa dengan kualitas standar, 

tetapi biaya jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya-biaya 

industri maka organisasi akan superior dalam biaya dan/atau harga. 

Perusahaan yang memiliki keunggulan biaya menyeluruh dapat 

memanfaatkan keunggulan ini untuk menetapkan harga rendah 

atau mengambil margin laba yang lebih tinggi. Hal ini 

memungkinkan perusahaan berada dalam posisi yang lebih baik 

yaitu :  

1. Memungkinkan perusahaan bertahan dalam situasi persaingan 

perang harga dan menghalangi pesaing dengan biaya lebih 

tinggi melakukan perang harga (untuk bertahan dari perang 

harga, menyerang dari sudut harga, menikmati laba yang 

tinggi)  

2. Laba yang lebih tinggi dapat direinvestasikan untuk 

memperbaiki kualitas dan efisiensi.  

3. Menghalangi masuknya pesaing baru.  
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4. Kenaikan bahan baku dari suplier dapat diredam oleh 

keunggulan dalam biaya.  

b. Strategi diferensiasi  

Strategi diferensiasi yaitu serangkaian tindakan integratif yang 

dirancang untuk memproduksi dan menawarkan barang/jasa yang 

dianggap oleh para pelanggan berbeda dalam hal-hal penting dan 

unik bagi mereka.  

c. Strategi  

Strategi fokus yaitu serangkauan tindakan integratif yang 

dirancang untuk memproduksi dan menawarkan barang atau jasa 

yang melayani kebutuhan segmen persaingan tertentu atau pasar 

wilayah geografi tertentu 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan 

bahwa pengertian strategi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

kesatuan keputusan atau tindakan yang di rumuskan berdasarkan 

tinjauan terhadap faktor internal maupun eksternal untuk mencapai 

tujuan. 

2.2.2  Pengusaha 

a. Pengertian Pengusaha 

Pengusaha adalah yang menjalankan perusahaannya baik milik 

sendiri ataupun bukan. Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah 

seorang pengusaha dalam hubungan pekerja atau buruh. Pekerja atau 

buruh bekerja di dalam suatu hubungan kerja dengan pengusaha 

sebagai pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 
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bentuk lain. Pengusaha dapat di simpulkan adalah orang yang 

mempekerjakan orang untuk dirinya dengan memberikan upah sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.  

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 

angka (5) menyebutkan bahwa pengusaha adalah: 

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri 

2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya 

3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada 

di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang 

berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan 

dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu 

maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk 

mencapai suatu maksud (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 1254). 

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar 

perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan 

apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap 

pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau 

laba (Ismail Solihin, 2006: 27).  
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b. Tujuan Usaha 

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup 

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan 

berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, 

mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan 

agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam 

tiga kategori daruriat (primer) yaitu kebutuhan yang secara mutlak 

tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang 

sangat mendasar, yang bersifatelastis bagi manusia, bajiat 

(sekunder) dan kamaliat ( tersier ataupelengkap) (Muh. Said HM, 

2008: 75).  

2. Untuk kemaslahatan keluarga 

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga 

sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha 

dan bekerja, baik laki- laki maupun perempuan sesuai dengan 

profesi masing-masing (Muh. Said HM, :75). 

3. Usaha untuk bekerja 

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk 

berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat 

dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha 

dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri 

kepadanya (Ibid, h. 75).  
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4. Untuk memakmurkan bumi 

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha 

sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. 

Memakmurkan bumi adalah tujuan dari muqasidus syari’ah yang 

ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al- Quran serta 

diperhatikan oleh para ulama. 

c. Pengertian Gurita 

Gurita adalah hewan bertulang belakang adalah makhluk di bumi 

yang mampu berlari paling cepat, berenang dengan baik dan terbang 

paling tinggi. Semua ini karena keberadaan kerangka yang terbuat dari 

bahan keras dalam tubuh mereka, misal berupa tulang-belulang yang 

kokoh. Tulang berfungsi sebagai penyangga kuat bagi otot-otot yang 

menegang dan mengendur, yang dapat melakukan gerakan terus 

menerus melalui persendian yang dapat berputar. Hewan tak bertulang 

belakang bergerak dengan kecepatan lebih rendah dibanding hewan 

bertulang belakang. Ini dikarenakan struktur tubuh mereka yang tidak 

bertulang. 

Gurita bukanlah perenang sejati, gurita menghabiskan sebagian 

besar waktunya dengan berjalan melintasi bebatuan dan lembah curam 

di laut dalam. Kulit bagian dalam gurita tersusun atas banyak lapisan 

otot yang saling bertumpukan. Susunan otot yang saling memperkuat 

dan saling menyeimbang ini memungkinkan gurita melakukan beragam 

gerakan. 
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Kata invertebrata berarti binatang tanpa tulang belakang. Namun, 

tidak semua invertebrata sepenuhnya bertubuh lunak atau tak 

berpenyangga. Ada yang berkulit luar keras. Kulit ini bukan hanya 

berperan sebagai pelindung tetapi juga dapat membentuk semacam 

kerangka di luar tubuh, seperti siput dan remis besar. Sebagian besar 

binatang tanpa tulang belakang berukuran kecil. Banyak yang hidup di 

air, yang mendukung mereka. Pada lahan yang kering, binatang besar 

tak akan 6 dapat membawa cangkang beratnya yang diperlukan untuk 

perlindungan (Harun,et.al.2007: 150). 

Gurita adalah hewan mollusca yang habitatnya di terumbu karang. 

Hewan yang kakinya terdapat di kepala ini memiliki 8 lengan dengan 

alat penghisap yang digunakan untuk bergerak dan menangkap mangsa. 

Lengan pada gurita berupa lapisan otot tanpa tulang, gurita ini tidak 

memiliki cangkang namun memiliki paruh yang digunakan sebagai 

rahang. Paruh adalah bagian terkeras dari tubuh yang digunakan 

sebagai rahang untuk membunuh mangsa dan menggigitnya menjadi 

bagian-bagian kecil. Pada kulit gurita terdapat kromatofora berupa 

lapisan kantung-kantung pewarna yang lentur dan bisa mengubah 

warna, opasitas dan refleksitas jaringan epidermis. Otot-otot di 

sekeliling kromatofora bisa membuat kantun-gkantung pewarna 

menjadi kelihatan atau hilang. 

Kromatofora berisi pigmen berwarna kuning, oranye, merah, 

coklat, atau hitam. Sebagian besar spesies gurita memiliki 3 warna dari 

seluruh pilihan warna kromatofora yang ada, walaupun ada juga 

spesies yang memiliki 2 atau 4 warna. Sel-sel lain yang bisa berubah 
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warna adalah sel iridophore dan sel leucophore (warna putih). 

Kemampuan berganti warna digunakan gurita untuk berkomunikasi 

atau memperingatkan gurita lain. 

Gurita mempunyai masa hidup yang relatif singkat dan beberapa 

spesies hanya hidup selama 6 bulan. Spesies yang lebih besar seperti 

gurita raksasa di Pasifik Utara yang beratnya bisa mencapai 40 

kilogram bisa hidup sampai 5 tahun di bawah kondisi lingkungan yang 

sesuai. Reproduksi merupakan salah satu sebab kematian 7 pada hewan 

gurita, pada gurita jantan hanya bisa hidup beberapa bulan setelah 

proses reproduksi dan gurita betina akan mati tidak lama setelah 

bertelur dikarenakan tidak makan selama sekitar satu bulan sewaktu 

menjaga telur-telur gurita yang belum menetas. Darah gurita 

mengandung protein Hemosianin (Pigmen pernafasan ganti HB dalam 

darah Arthropoda dan Mollusca) (Wildan Yantin, 1999: 442). 

Hemosianin yang kaya dengan tembaga untuk mengangkut oksigen.  

Dibandingkan dengan Hemoglobin yang kaya dengan zat besi, 

Hemosianin kurang efisien dalam mengangkut oksigen. Hemosianin 

larut dalam plasma dan tidak diikat oleh sel darah merah sehingga 

darah gurita berwarna biru pucat. Gurita bernafas dengan menyedot air 

ke dalam rongga mantel melalui kedua buah insang dan disemburkan 

keluar melalui tabung siphon. Gurita memiliki insang dengan 

pembagian yang sangat halus, berasal dari pertumbuhan tubuh bagian 

luar atau bagian dalam yang mengalami vaskulerisasi 

Gurita tidak dilindungi kulit, tetapi badannya lentur sehingga 

dapat masuk dalam lubang kecil untuk menyelamatkan diri dari musuh 
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seperti belut, ular. Bagian utama badan gurita adalah kantong kulit dan 

otot. Di dalamnya terdapat insang dan bagian-bagian lunak lain. Pada 

ujung muka, kepalannya menjadi satu dengan salah satu sisi kantong. 

Jika mulut kantong dibuka, air mengalir masuk untuk memberikan 

oksigen pada insang. Kantong lalu diikat di leher dan air keluar melalui 

pipa. Air yang mengalir cukup kuat sehingga gurita mempunyai 

pendorong jet dan dapat bergerak sangat cepat (Harun, et.al.2007: 78- 

79). 

2.2.3Persaingan Bisnis 

a. Pengertian Persaingan Bisnis 

Seiring dengan adanya perebutan di antara para pengusaha 

dalam memperebutkan pengaruhnya kepada konsumen maka akan 

timbulah persaingan. Semakin banyak pengusaha yang terjun dan 

bersaing dalam suatu produk atau bisnis tertentu akan semakin 

mempertinggi atau mepertajam tingkat persaingan yang terjadi. 

Sebaliknya apabila sedikit jumlah pengusaha yang bersaing tentu 

saja akan memperingan taraf persaingannya. 

Persaingan sering juga disebut dengan “Perang Harga”. Perang 

harga ini yang pada umumnya tidak disenangi oleh para pengusaha 

karena dengan semakin menurunnya harga jual tentu saja tingkat 

margin keuntungannya juga akan semakin kecil. Bahkan apabila 

sudah terjadi perang harga yang semakin menghebat maka 

pengusaha banyak yang berani menjual produknya dengan harga 
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jual di bawah harga pokok atau biaya produksinya (Indriyo 

Gitosudarmo, 2012: 144). 

Berdasarkan uraian tersebut persaingan adalah keadaan ketika 

pengusaha berperang atau berlomba untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan oleh konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau 

sumber daya yang dibutuhkan sehingga bisa dikatakan dengan 

persaingan bisnis.  

Dalam mengenal bisnis kita perlu memahami definisi bisnis itu 

sendiri, oleh sebab itu penting untuk diketahui apa yang dimaksud 

dengan bisnis tersebut. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual 

barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk 

mendapatkan laba (Indriyo Gitosudarmo, 2013: 2). Dalam arti luas 

bisnis adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas 

dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berikut definisi bisnis menurut para ahli: 

Menurut Skinner sebagaimana dikutip oleh Francis Tantri, 

bisnis merupakan sebagai pertukaran barang, jasa maupun uang 

yang saling menguntungkan satu sama lain antara pengusaha dan 

konsumennya serta dapat memberikan manfaat. 

Menurut Raymond E. Glos et.al, sebagaimana dikutip oleh 

Francis Tantri, bahwa bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang 

organisasi oleh banyak orang bergerak dalam bidang perdagangan, 

menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan 
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dan memperbaiki standar ekonomi serta kualitas hidup mereka 

(Francis Tantri, 2009: 4).  

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa bisnis adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan seseorang maupun lebih yang 

terorganisasi dalam mencari keuntungan melalui penyediaan produk 

yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Persaingan bisnis dapat disebabkan oleh kesalahan strategi yang 

mana kesalahan tersebut dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh pelaku 

bisnis lainnya sebagai peluang yang mampu mencuri perhatian 

konsumen. Akan tetapi, diluar itu semua persaingan menjadi hal yang 

wajar dalam dunia bisnis dan pelaku bisnis pun sudah sadar penuh akan 

resiko tersebut. Untuk itu, tidak heran jika sudah sewajarnya pelaku 

bisnis mengerti, memahami dan menyusun strategi dengan hati-hati 

serta bijak. Dengan demikian, persaingan bisnis dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan bersama atau bertanding diantaranya pengusaha atau 

pebisnis yang satu dengan pengusaha atau pebisnis yang lain di dalam 

memenangkan pangsa pasar dan mencari keuntungan, dalam upaya 

melakukan, menawarkan produk barang dan jasa kepada konsumen 

dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkan. 

b. Persaingan Bisnis Islam 

Strategi bersaing atau persaingan dalam pandangan Islam dibolehkan 

dengan kriteria bersaing secara baik. Salah satunya dijelaskan dalam 

Al-Qur’an Surat Al-Mulk ayat 15: (Departemen Agama RI, Al-Mulk: 

15).  
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اًۡلَۡرَضلَـُكُمَجَعََللَِّذۡىهُى ۡسقِٖهِمۡىَىُكلُۡىاَمَىبِكبِهَبفِۡىَفبۡمُشۡىاَذلُۡىًلا  الىُُّشۡىُرَواَِلۡيِهزِّ

Terjemahnya:“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-

Mulk:15) 

 

Setelah ditegaskan bahwa Allah adalah Maha luas pengetahuan-

Nya, kini diuraikan kembali tentang Kuasa-Nya. Dialah Allah yang 

menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi untuk melakukan 

aneka aktifitas yang bermanfaat, maka jelajahilah di segala penjurunya, 

berkelanalah ke seluruh pelosoknya, dan makanlah sebagian dari 

rezeki-Nya yang disediakan untuk kamu, serta bersyukurlah dengan 

segala karunia-Nya itu. Dan karena pada akhirnya, hanya kepada-

Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan (Departemen Agama RI, 

Al-Qur’an dan Tafsirnya: 2010).  

Keyakinan bahwa rezeki semata mata dari Allah SWT akan 

menjadi kekuatan dasar bagi seorang pebisnis muslim. Keyakinan ini 

menjadi landasan sikap tawakal yang kokoh dalam berbisnis. Selama 

berbisnis, ia akan senantiasa menyandarkan segala sesuatunya hanya 

kepada Allah semata. Bila bisnisnya mengalami kemenangan dalam 

persaingan, ia akan bersyukur. 

Sebaliknya jika sedang mengalami kegagalan dalam bersaing, ia 

akan bersabar. Intinya, segala keadaan ia hadapi dengan sikap positif 
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tanpa meningggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah perintahkan 

kepadanya. 

Dalam hal ini, seorang muslim akan memandang berbisnis sebagai 

pelaksanaan perintah Allah untuk bertebaran di muka bumi dalam 

mencari karunia-Nya. Karena itu, tidak terpikir olehnya untuk 

menghalalkan segala cara untuk sekedar memenangkan persaingan. 

Baginya, yang disebut dengan persaingan adalah berebut menjadi yang 

terbaik. Terbaik di hadapan Allah yang dicapai dengan sekuat tenaga 

untuk tetap setia menaati setiap aturan-Nya dalam berbisnis, sedangkan 

terbaik di hadapan manusia dengan menjalankan bisnis dengan produk 

yang bermutu, harga bersaing, dan dengan pelayanan total. 

2.2.4 Etika Bisnis Islam 

a. Pengertian etika bisnis  

1. Etika  

Istilah etika dan moral sering kali dipergunakan secara bergantian 

untuk maksud yang sama (Faisal Badroen, 2006: 35). Istilah Etika, 

secara teoritis dapat dibedakan dalam dua hal pengertian. Pertama, 

etika berasal dari kata Yunani ethos yang artinya kebiasaan atau 

karakter (Irham Fahmi, 2014: 199). Dalam pengertian ini, etika 

berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik-baik pada diri 

seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok 

masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang lain. Kedua, 

secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang tingkah 

laku konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain 
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sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan untuk 

mengaplikasikan atas apa saja. Etika dapat dimaknai sebagai dasar 

moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya 

dalam berperilaku. 

2. Bisnis 

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah 

terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. 

Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit 

atau keuntungan. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga 

yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang berarti 

usaha. Bagian dari kegiatan ekonomi, bisnis merupakan aspek 

penting dalam kehidupan yang pasti semua orang mengenalnya 

(Muhammad Ismail Yusanto, 2002: 17).  Jadi, bisnis merupakan 

segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam produksi, 

menyalurkan, memasarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh 

manusia, baik dengan cara berdagang maupun bentuk lain dan tidak 

hanya mengejar laba. 

3. Etika Bisnis Islam 

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk 

mengetahui hal-hal benar dan salah yang selanjutnya tentu 

melakukan hal benar berkenaan dengan produk, pelayanan pelaku 

bisnis dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan pelaku 

bisnis. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep 

umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku 
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penuh tanggung jawab dan bermoral (Faisal Badroen, :70). Artinya 

etika bisnis Islam merupakan  suatu kebiasaan atau budaya moral 

yang berkaitan dengan kegiatan pelaku bisnis. 

ي اًِلَّ  ٰٓ َمْه َجۤبَء بِبْلَحَسىَِت فَلَٗه َعْشُز اَْمثَبلِهَب َۚوَمْه َجۤبَء بِبلسَّيِّئَتِ فَََل يُْجش 

 ِمْثلَهَب َوهُْم ًَل يُْظلَُمْىن

Terjemahnya: “Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka 

baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan 

Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat 

Maka Dia tidak diberi pembalasan melainkan 

seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka 

sedikitpun tidak dianiayah (dirugikan).”(QS.Al-

An’am :160).(Departemen Agama RI, Al-Na’am : 

160).  

 

Pada ayat ini diterangkan dengan jelas, bahwa siapa berbuat amal 

baik, maka Allah akan memberikan pahala balasannya di hari akhirat 

dengan sepuluh kali lipat amalnya. Barang siapa berbuat kejahatan 

hanya dibalas setimpal dengan kejahatannya, sebab Allahtidak akan 

menganiaya sedikitpun atau merugikan mereka. Yang dimaksud 

dengan orang yang beramal baik disini ialah orang-orang mukmin, 

karena amal baik orang kafir sebelum masuk Islam tidak akan 

bermanfaat bagi mereka di akhirat, seperti yang diterangkan didalam 

firman Allah (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsir).  
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Bedasarkan ayat di atas dalam berniaga haruslah disertakan dengan 

akhlak yang baik tanpa adanya unsur penipuan di dalamnya karena 

allah pasti akan membenci perbuatan yang tidak berdasarkan dengan 

syariat Islam. Tanpa adanya unsur penipuan di dalamnya maka akan 

mendapatkan banyak keuntungan yang diperoleh. Serta,  jika berniaga 

dari awal sudah terdapat hal yang tidak baik maka akan mendapatkan 

kehancuran.  

b. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam 

Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu 

Al-Qur’an dan sunnah Nabi.Dua sumber ini merupakan sumber dari 

segala sumber yang ada, yang membimbing, mengarahkan semua 

perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan 

atau aktivitas umat Islam. Maka etika bisnis dalam Islam menyangkut 

norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan 

individu dan atau institusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan 

usaha atau bisnis, dimana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan 

dalam Islam. 

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 

ٰٓ اَْن  ا اَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِبْلبَبِطِل اًِلَّ َمىُْىا ًَل تَأُْكلُْىٰٓ ٰٓبَيُّهَب الَِّذْيَه ا  ي 

 َ
ا اَْوفَُسُكْم ۗ اِنَّ ّللّا  ْىُكْم ۗ َولَتَْقتُلُْىٰٓ َكبَن بُِكم تَُكْىَن تَِجبَرةا َعْه تََزاضٍ مِّ

بْ ا  َرِحْيما

Terjemahnya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
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kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-sukadi antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa: 29) (Departemen 

Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , An-nisa : 29).  

 

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang 

batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar 

kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau 

berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu 

paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah 

walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan 

kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu 

atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya, 

mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi 

timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Selanjutnya allah melarang 

membunuh diri, karena perbuatan ini termasuk perbuatan putus asa , 

dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada 

rahmat dan pertolongan Allah (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Tafsirnya).  

Dalam berbisnis, Islam memberikan pedoman berupa norma-

norma atau etika untuk menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar-

benar konsisten dan memiliki rasa responsibilitas yang tinggi. Maka 

dengan adanya norma-norma atau etika spiritual yang tinggi, iman dan 
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akhlak yang mulia, merupakan kekayaan yang tidak habis dan sebagai 

pusaka yang tidak akan pernah sirna. 

 

c. Etika Persaingan 

Dalam dunia bisnis kepercayaan sangat penting artinya tanpa 

didasari atas rasa saling percaya, maka transaksi bisnis tidak akan bisa 

terlaksana. Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berbisnis 

maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan sebagai berikut: 

1) Melakukan persaingan yang sehat  

Baik itu dalam bentuk tidak diperbolehkan menawar barang 

yang sedang ditawar oleh orang lain, tidak diperbolehkan 

membeli barang pedagang yang dari kampung yang belum tau 

harga pasar, tidak diperbolehkan pura-pura menawar barang 

dengan harga tinggi untuk mengelabui pembeli yang lain. Selain 

itu juga, di dalam ajaran Islam dalam mengambil keuntungan di 

atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit 

barang untuk harga yang lebih tinggi. 

2) Kejujuran 

Salah satu faktor utama untuk menjadi pebisnis yang sukses 

adalah dengan memiliki sifat yang jujur. Dengan bersikap jujur 

maka akan lebih dipercaya oleh konsumen. Ketika pelaku bisnis 

menaruh sifat jujur, maka konsumen akan menaruh kepercayaan 

pada pelaku bisnis dan konsumen tidak perlu terlalu khawatir 

berbisnis dengan pelaku bisnis. 
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3) Keterbukaan 

Keterbukaan dapat berarti informasi yang cukup berkaitan 

dengan kinerja pelaku bisnis tersedia dan disajikan dalam 

bentuk atau media yang mudah dipahami konsumen. 

4) Keadilan 

Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang 

berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah atau 

mengurangi berat timbangan dalam jual beli (Faisal Badroen, 

2006 :35) 

Melalui penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa 

keterbukaan dalam etika persaingan merupakan salah satu aspek 

mendasar bagi terwujudnya tujuan pelaku bisnis tersebut. 

 


