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ABSTRAK 

Berkembangnya suatu kawasan atau wilayah, membuat usaha 

dalam bidang industri berkembang dengan pesat. Sehingga usaha 

kuliner yang sejenis akan banyak yang bermunculan, dan 

mengakibatkan komersial berkembang semakin kompetitif. Dalam 

persaingan yang semakin tinggi, maka para pelaku usaha harus 

memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk dapat terus mengatasi 

ancaman dalam persaingan, khususnya dalam usaha yang sejenis. 

Setiap usaha harus dapat memanfaatkan peluang atau harus memiliki 

strategi peluang untuk mendapatan kekuatan dalam keunggulan 

kompetitif. Inovasi penjualan sendiri merupakan metode dalam 

penjualan yang baru atau peningkatan yang signifikan dalam promosi 

di berbagai media, memberikan potongan harga atau diskon, 

pemberian label pada produk yang menarik, dan memberikan fitru-

fitur dalam fasilitas yang menarik dan bervariasi. Pada tahun 2017 

terdapat fenomena tentang perkembangan transportasi online oleh 

perusahaan Gojek yang melonjak dengan cepat setelah di luncurkan 

pada tahun 2015 di Indonesia.sehingga maraknya transaksi online 

seperti e-commerce. Dan dengan adanya fenomena tersebut maka 

industri kuliner mendapatkan keuntungan dalam hal pelayanan, karena 

perusahaan Gojek memperkenalkan Inovasi terbarunya yaitu Go-

Food. Berkat adanya Go-Food, para pelaku usaha kuliner 

mendapatkan keuntungan dalam jasa layanan pesan antar makanan. 

Go-Food merupakan solusi bagi konsumen yang sedang dalam 

kesibukan sehingga dapat memesan makanan/minuman melalui 

layanan Go-Food, dan keuntungan bagi para pelaku usaha yaitu dapat 

melakukan jual/beli tanpa harus adanya dapur.   

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Data yang di peroleh dalam penelitian 

ini berupa hasil wawancara dengan pelaku usaha Rumah Makan 

Ayam Geprek King di kecamatan sukarame dan observasi atau 

pengamatan. Adapun untuk menganalisis data dalam analisis data 

kualitatif di lakukan dengan menggunakan analisis SWOT sehingga 

dapat menarik kesimpulan. 

Berdasarkan hasil yang di dapat dari wawancara dan observasi 

mengenai Inovasi Penjualan Usaha Rumah Makan dalam Pemanfaatan 

Aplikasi Go-Food kepada Owner Usaha Rumah Makan Ayam Geprek 

King di Kecamatan Sukarame, dapat di simpulkan bahwasannya 

memiliki dalam melakukan usaha kita harus paham akan hal yang 

sedang berkembang atau keinginan konsumen, salah satunya yaitu 
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dengan  memanfaatkan aplikasi Go-Food sangatlah bermanfaat dalam 

menjalankan usaha ataupun sedang merintis, karena dengan adanya 

Go-Food kita tidak perlu lagi mempromosikan usaha, dan dengan Go-

Food dapat menjangkau konsumen dengan luas. 

Kata Kunci : Inovasi Penjualan, Aplikasi Go-Food 
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ABSTRACT 

The development of an area or region makes business in the 

industrial sector grow rapidly. So that there will be many similar 

culinary businesses that have sprung up, and resulting in a more 

competitive commercial development. In the increasingly high 

competition, business actors must have strong enough strength to be 

able to continue to overcome threats in competition, especially in 

similar businesses. Every business must be able to take advantage of 

opportunities or must have an opportunity strategy to gain strength in 

competitive advantage. Sales innovation itself is a method of selling 

new or significant improvements in packaging or product design, 

product placement, product promotion, price advantage, or in service. 

. In 2017 there was a phenomenon about the development of online 

transportation by the Gojek company which jumped rapidly after 

being launched in 2015 in Indonesia. And with this phenomenon, the 

culinary industry gets an advantage in terms of service, because the 

Gojek company introduces its newest innovation, Go-Food. Thanks to 

Go-Food, culinary business actors benefit from food delivery services. 

Go-Food is a solution for consumers who are busy so they can order 

food/drinks through Go-Food services, and the advantage for business 

actors is that they can buy/sell without having a kitchen. 

The type of research used in this research is descriptive 

qualitative research. The data obtained in this study are the results of 

interviews with business actors of the Geprek King Chicken 

Restaurant in Sukarame District and observations. As for analyzing 

the data in qualitative data analysis is done using SWOT analysis so 

that conclusions can be drawn. 

Based on the results obtained from interviews and 

observations regarding Restaurant Business Sales Innovation in 

Utilization of Go-Food Applications to Geprek King Chicken 

Restaurant Business Owners in Sukarame District, it can be 

concluded that in doing business we must understand things that are 

developing or consumer desires, one of which is by utilizing the Go-

Food application, it is very useful in running a business or being 

pioneering, because with Go-Food we no longer need to promote 

business, and with Go-Food we can reach consumers widely. 

Keywords: Sales Innovation, Go-Food Application 
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MOTTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami isi proposal ini. Maka 

perlu adanya uraian terhadap penguasaan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan tinjauan yang menjadi judul 

skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak 

akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul 

daribeberapa istilah yang di gunakan, di samping itu langka awal 

ini merupakan proses penekanan terhadap permasalahan yang 

akan di bahas. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah 

ANALISIS INOVASI PENJUALAN USAHA RUMAH 

MAKAN DALAM PEMANFAATAN APLIKASI GO-FOOD 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA RUMAH 

MAKAN DI SUKARAME).  

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan,perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan 

yang seharusnya (sebab-musabab,duduk perkaranya dan 

sebagainya). Dan penguraian salah satu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan.
1
 

Inovasi Penjualan adalah sebuah  penerapan metode 

penjualan yang baru atau peningkatan yang signifikan pada 

kemasan produk, penempatan produk, promosi produk dan harga
2
   

Rumah Makan merupakan sebagai salah satu pengelola 

makanan yang menyediakan tempat yang dimana terdapat 

                                                             
  1 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2003), h. 43  

2 The University of Indonesia is a public university in Depok, Direktorat 

Inovasi dan Inkubator Bisnis, West Java and Salemba, Jakarta, Indonesia, h. 11 
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peralatan dan perlengkapan yang digunakan proses untuk 

membuat, menyimpan dan menyediakan makanan.
3
 

Go-food adalah suatu  layanan yang menawarkan jasa pesan 

antar makanan. Go-Food merupakan layanan pesan antar dalam 

aplikasi Go-Jek yang menawarkan informasi tentang layanan 

yang ditawarkan oleh penyedia layanan, jenis layanan yang dapat 

diminta melalui aplikasi salah satunya adalah Go-Food.
4
 

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah 

cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan 

sifat spasial atau dimensinya dan posisi mata relative terhadap 

objek. Dengan demikian, akan menambah wawasan serta 

pengetahuan seseorang dengan cara pandang yang luas. 

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha 

manusia mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

mencapai falah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-

nilai al-qur’an dan sunnah. 

  

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul ini, adalah: 

1. Alasan Objektif 

Karena teknologi yang semakin berkembang menjadi 

salah satu penndorong perkembangan dunia industry saat ini. 

Tidak hanya sektor jasa dan industry manufaktur yang 

meningkat. Industry kuliner juga berkembang dengan pesat. 

Dengan berkembangnya suatu kawasan pasti akan 

bermunculan usaha yang  sejenis, begitu juga dalam dengan 

usaha rumah makan yang menyebabkan  persaingan usaha 

semakin ketat, semakin kompetitif. Untuk menghadapi 

pesaingan yang semakin kompetitif, suatu usaha harus 

memiliki strategi untuk terus bersaing dengan pengusaha 

lainnya, terutama usaha yang sejenis. Setiap usaha selalu 

                                                             
3 Eko Prasetya, Hygiene dan Fasilitas Sanitasi Rumah Makan di Wilayah 

Kota Gorontalo, (Terdapat Dalam Jurnal Saintek, 2012), h. 1-9 
4 http://www.go-jek.com/terms-and-conditions/ (diakses pada tanggal 04 

april 2019, pukul 07.36 WIB) 

http://www.go-jek.com/terms-and-conditions/
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memiliki pemikiran yang kreatif dan memiliki strategi yang 

memiliki inovasi. Salah satunya terdapat pada usaha KING 

AYAM GEPREK yang terlihat memiliki strategi yang di 

padukan dengan inovasi penjualan untuk bersaing dengan 

usaha lain. 

2. Alasan Subjektif   

Karena menurut penulis, kajian tentang inovasi penjualan  

Geprek King dalam pemanfaatan aplikasi go-food belum 

banyak yang menyajikannya, dan terjadinya bahan-bahan atau 

literature yang diperlukan dalam  penelitian ini 

memungkinkan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian 

ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Dengan berkembangnya suatu  kawasan, maka usaha akan 

banyak bermunculan  yang sejenisnya. Hal ini terjadi pada industrI 

kuliner yang mengakibatkan komersial yang berkembang semakin 

kompetitif. Dalam  persaingan yang semakin ketat, perusahaan  

harus memiliki daya saing yang cukup kuat untuk dapat terus 

bersaing dengan perusahaan lain, khususnya usaha yang sejenis. 

Setiap perusahaan harus memiliki strategi yang berbeda guna untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetiti adalah 

kemampuan entitas bisnis untuk menilai produknya dari pada 

pesaingnya sehingga nilai tersebut membawa manfaat bagi 

pelanggan. Kotler and Amstrong mendefiniskan keunggulan 

kompetitif sebagai keunggulan atas yang di capai usaha dengan 

memberikan nilai baik melalui harga yang lebih rendah atau 

dengan menawarkan keuntungan yang mendukung pendapatan 

tinggi.   

Keunggulan kompetitif  menurut Porter adalah kemampuan 

suatu perusahaan yang memperoleh manfaat ekonomi yang 

melebihi keuntungan sehingga dapat memperoleh pesaing di pasar 

untuk sektor yang sama. Menurut studi yang di lakukan oleh 

porter, cara yang berbeda untuk mendapatkan keunggulan 

kompetitif termasuk menawarkan produk atau layanan dengan 
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harga minimum (keunggulan biaya), menawarkan  produk atau  

layanan dengan unik di bandingkan pesaing (diferensiasi), atau 

berfokus pada sendiri di segmen tertentu (focus). Keunggulan 

kompetitif adalah kunci kelangsungan hidup di era global. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan kenggulan dalam 

besaing, salah satunya adalah Inovasi produk.   

Lingkungan dalam dunia usaha merupakan faktor yang 

mempengaruhi kelangsungan usaha, baik dari dalam dan di luar 

perusahaan. Perubahan lingkungan positif yang terjadi mendukung 

kelangsungan kegiatan perusahaan, sedangkan perubahan 

lingkungan negative merupakan sebuah gangguan dalam 

kelangsungan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

perlu menganalisis perubahan lingkungan yang terjadi di sekita 

mereka. Membaca apa yang terjadi di lingkungan internal 

perusahaan dapat di lakukan dengan focus pada kekuatan dan 

kelemahan. Factor internal perusahaan meliputi kekuatan dan 

kelemahan, yang di tinjau dari segi kekuatan perusahaan dapat di 

lihat apakah perusahaan tersebut memiliki produk yang berkualitas, 

harga yang terjangkau oleh konsumen, dan struktur perusahaan 

yang baik. Dan sisi kelemahan perusahaan dapat di lihat dari 

apakah perusahaan tersebut memiliki produk yang berkualitas 

rendah, harga yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau, dan 

struktur organisasi yang tidak jelas.  

Dalam kondisi persaingan kompetitif, maka para pelaku usaha 

untuk dapat lebih meningkatkan daya analisa terhadap kondisi 

eksternal, sehingga dapat menciptakan strategi yang memiliki daya 

saing yang kuat. Mengenai factor eksternal, Porter menjelaskan 

bahwa terdapat lima kekuatan persaingan yaitu ancaman pendatang 

baru, kekuatan tawar menawar pemasok, kekuatan tawar menawar 

pembeli, produk pengganti dan ancaman persaingan di industry. 

Inti dari pendekatan ini semakin besar kelemahan factor persaingan 

industry berdampak pada perusahaan , maka akan lebih besar 

kemungkinan profitabilitas yang dapat di capai oleh perusahaan.  

Inovasi adalah sebuah kata yang tidak asing lagi bagi kita dan 

merupakan kunci dunia bisnis. Di era millennium baru dimana 

pasar  jual mulai bergeser ke arah pembeli, nampaknya inovasi 
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sangat penting dan sangat menentukan untuk memenangkan 

persaingan. Sedangkan dalam abad ke-21, yang dapat di anggap 

sebagai era globalisasi yang sebenarnya, peran inovasi tentu lebih 

penting dan menentukan, meskipun formatnya sedikit berbeda 

karena perpindahan dari lokal dan pasar regional ke pasar global.
5
 

Perusahaan berharap agar mampu menciptakan suatu produk yang 

menyempurnakan produk yang sudah ada dengan berinovasi. 

Konsumen tidak membatasi diri untuk meneliti fungsi suatu produk 

yang mereka butuhkan, konsumen juga menunjukkan apakah 

produk yang mereka pilih memiliki tambahan manfaat di 

bandingkan produk lain dengan mengkonsumsi produknya. 

Pengembangan inovasi yang sukses, memiliki strategi yang tepat 

untuk mempertahankan posisi pasar, karena sebagian besar produk 

yang bersaing statis dari tahun ke tahun.
6
 . Hills (2008) 

mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktik atau objek yang di 

anggap baru oleh individu atau unit pengguna lainnya. Inovasi 

produk akan menciptakan berbagai desain produk, sehingga 

meningkatkan pilihan alternative, meningkatkan manfaat atau nilai 

yang di terima pelanggan, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kualitas produk seperti yang di harapkan oleh pelanggan.
7
 

Perusahaan dapat mewujudkan  berbagai inovasi dengan membuat 

berbagai desain produk dan menambahkan nilai guna suatu barang,  

selain itu perusahaan juga dapat melakukan inovasi di dalam 

bidang; 1) inovasi produk  seperti barang, jasa, ide dan tempat, 2) 

inovasi manajerial seperti proses kerja, proses produksi, keuangan 

pemasaran 

Tetapi, banyak orang seperti pemilik usaha kecil menengah 

(UKM), beranggapan bahwasannya dengan menggunakan inovasi 

itu berlebih-lebihan bagi mereka yang memiliki usaha kecil. 

Mereka beranggapan yang dapat melakukan  inovasi hanya 

                                                             
5Ellitan Lena dan Lina Anatan, Manajemen Inovasi Transformasi Menuju 

Organisasi Kelas Dunia, Cet. 1, (Bandung:Alfabeta, 2009), h. 1 
6Heri Setiawan, Pengaruh Orientasi Pasar, Orientasi Teknologi dan Inovasi 

Produk Terhadap Keunggulan Bersaing Usaha Songket Skala Kecil di Kota 

Palembang, Dalam Jurnal Orasi Bisnis Vol 8 No 2 (2012), h. 12 
7 Prajogo dan Sohal, The relationship between TQM practices, quality 

performance, and innovation performance: an empirical examination. International 

Journal of Quality and Reliability Management, 20 (8)(2003): 901-18. 
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perusahaan-perusahaan besar. Bahkan tak sedikit beranggapan 

yang layak melakukan inovasi adalah perusahaan-perusahaan yang 

berbasis teknologi tinggi. Anggapan ini timbul karena adanya 

pemberitaan media massa yang selalu mengkaitkan dengan produk 

yang memakai teknologi canggih. Inovasi sangat penting bagi 

sebuah perusahaan atau bagi pelaku bisnis kecil. Inovasi juga 

merupakan salah satu dampak dari pesatnya perubahan teknologi 

dan tingginya tingkat persaingan  mengharuskan semua perusahaan 

untuk terus melakukan inovasi pada produknya, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan keunggulan kompetitif pada bisnis. 

Meningkatkan manfaat atau nilai yang di terima pelanggan, 

sehingga inovasi produk merupakan salah satu cara bagi sebuah 

perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. 

Dengan melalui inovasi yang terbilang sudah melesat baik, mereka 

berharap dapat membuat produk yang sama dan terlihat baru atau 

berbeda dari yang lama, atau membuat produk yang merupakan 

penyempurnaan dari produk yang sudah ada. Di tambah dengan 

kondisi saat ini yang di mana segala aktivitas masyarakat di batasi 

karena adanya pandemi COVID-19, maka seluruh para pelaku 

usaha harus dapat mempertahankan bisnis mereka dengan 

mengharuskan para pelaku bisnis untuk memutar otak agar tidak 

gulung tikar. Maka dari itu pentingnya inovasi yang di balut 

dengan kreativitas untuk menarik kembali para konsumen, 

misalnya melibatkan teknologi seperti saat ini yaitu Food Service.  

Dan pada tahun 2017 di Indonesia terjadi fenomena tentang 

pembangunan transportasi online yang melonjak sangat cepat 

setelah di luncurkannya pada tahun 2015. Hal tersebut 

menimbulkan reaksi berbeda dari masyarakat lainnya adalah 

pelaku komersial dan konsumen. Masalah ini di terima dengan 

baik, karena efesiensi di tingkatkan sehingga memudahkan 

komunitas untuk menggunakan media online ini. Fenomena ini 

juga sangat mempengaruhi pada usaha catering atau kuliner, 

karena dengan adanya teknologi ini sangat membantu untuk 

menjangkau konsumen yang dekat maupun yang jauh dengan 

lokasi usaha makanan mereka.   
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Berkat adanya aplikasi Go-Food, sebelum hadirnya Grab, 

Gojek adalah salah satu aplikasi pengiriman online di Indonesia. 

Usaha makanan atau kuliner tidak perlu menghabiskan banyak 

uang untuk mendapatkan layanan pengiriman sendiri, layanan Go-

Food menjadi solusi yang sangat membantu bisnis kuliner. Bahkan 

dengan adanya aplikasi ini pelaku niaga makanan tidak perlu 

memiliki toko fisik sebagai tempat usaha, perusahaan dapat 

memaparkan menu melalui aplikasi ini dan membawa produk 

makanan ke tempat konsumsi melalui layanan pesan antar Go-

Food. Cara mendaftar menjadi mitra Go-Food juga relative mudah, 

sehingga semua menu dan produk makanan yang di jual oleh food 

house otomatis masuk kedalam menu Go-Food. 

Zaman  sekarang, kegiatan dalam bisnis kuliner tidak hanya 

menghadirkan cita rasa dari produk, tetapi juga menjadi kebutuhan 

aktualisasi diri. Hal ini dapat di lihat ke dalam pelayanan yang di 

sediakan, peralatan yang di sediakan, berbagai menu yang di 

sajikan dan pemilihan lokasi bisnis. Karena pertumbuhannya 

sangat cepat, yang akan mengakibatkan persaingan. Persaingan 

inilah yang mendorong bisnis untuk menawarkan sesuatu yang 

berbeda kepada konsumen. Tak terkecuali yang di lakukan rumah 

makan King Ayam Geprek yang berlokasi di pulau sebesi 

kecamatan sukarame. Biasanya para pelaku bisnis akan memilih 

lokasi di tengah perkotaan yang ramai dan strategis untuk 

mendirikan usaha mereka. King ayam geprek berdiri pada bulan 

maret 2018 dengan hanya menawarkan thai tea king lalu 

melebarkan sayap ke olahan ayam di antaranya ayam geprek 

original, geprek lada hitam, geprek sambal matha, geprek mozarela 

dan geprek sambal ijo.  

Kemudian untuk menarik konsumen  maka para pelaku  usaha 

mencoba dengan memanfaatkan aplikasi Go-Food. Dengan adanya 

layanan Go-Food dapat mempermudah para konsumen dalam  

menyantap kuliner atau dapat memenuhi kebutuhan maupun 

keinginan konsumen dalam memenuhi kebutuhan kuliner. Tujuan 

lain yaitu untuk menambah pendapatan suatu usaha dan 

eksistensinya. Selain dalam berinovasi dalam layanan pesan antar, 

King ayam geprek juga berinovasi dalam lokasinya yaitu seperti 
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tempat angkringan terdapat pula live music dan WIFI. Tak kalah 

dengan King ayam geprek.  

Di dalam islam, moralitas juga merupakan hal yang terpenting 

dalam memproduksi. Meskipun cakupan hukamnya sangat luas, 

keserakahan dan harta benda biasanya menguasai sebagian besar 

orang. Mereka tidak memiliki cukup karena mereka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan mereka tanpa melihat konsekuensi 

apapun yang merugikan atau mungkin merugikan orang lain. 

Seorang produsen muslim harus menghasilkan produk halal yang 

tidak merugikan diri sendiri atau pihak lain dan mempertahankan 

akhlak mulia. Dengan mengkonsumsi suatu produk, konsumen 

tidak hanya memperhatikan nilai atau fungsi dari produk yang di 

butuhkan, akan tetapi juga harus memperhatikan apakah produk 

yang di hasilkan memiliki nilai tambah atau keunggulan di 

bandingkan dengan produk lain yang sejenis.
8
 Dan dalam 

memperkenalkan produk dan layanan baru secara efisien dan 

efektif adalah salah satu cara yang memungkinkan suatu usaha 

untuk mengambil keuntungan dalam pesaingan.      

                          

                        

       

Artinya:  

―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[287]; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.S 

An-Nisa’:29]
9
 

                                                             
8Resa Irawan, Pengaruh Inovasi Produk dan Citra Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Makanan Ringan Yagi Yagi  di Easy Café Bandung, Dalam 

Jurnal No 2 Vol 3/2017, h. 1 
9 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Bandung: Syamil Quran), h. 83 
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Ayat di atas menjelaskan larangan Allah SWT mengkonsumsi 

harta dengan cara-cara yang bhatil. Dalam konteks ayat di atas, 

sesuatu di sebut bhatil dalam jual beli jika di larang oleh syar’a. 

Adapun perdagangan yang bhatil jika di dalamnya terdapat unsur 

―MAGHRIB‖ yang merupakan singkatan dari maisir (judi), gharar 

(penipuan), riba dan bhatil itu sendiri.     

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian barang dan jasa. Hal ini penting untuk 

mempelajari dan menganalisis perilaku dari segi minat dan 

keputusan pembelian, karena dengan pengetahuan dasar yang baik 

tentang perilaku konsumen mampu memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap pemasaran strategi. Perilaku konsumen terkait 

dengan proses produk yang akan di beli, yang terkandung dalam 

pembelian, teori perilaku konsumen atas dasar dari pertimbangan 

ekonomi, menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk 

melakukan pembelian adalah  hasil perhitungan ekonomi rasional 

yang sadar, sehingga mereka akan memilih suatu produk yang 

dapat memberikan utilitas terbesar, sehingga tergantung pada 

selera, biaya relative.
10

 Jadi, sangat penting bagi pelaku usaha 

untuk mengetahui seperti apa yang diinginkan para konsumen.  

Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), jumlah 

usaha kuliner di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 5,55 juta unit 

atau 67,66% dari total 8,20 juta usaha ekonomi kreatif. Rata-rata 

tingkan pertumbuhan usaha ekonomi kreatif selama 7 tahun 

terakhir ini 9,82%. Di sisi lain, sekitar 60% usaha kuliner di 

Indonesia telah terkena pukulan pandemic COVID-19 yang saat ini 

sedang terjadi.
11

 Bisnis usaha kuliner dan minuman di kota Bandar 

Lampung  khususnya di kecamatan sukarame, merupakan salah 

satu potensi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi karena 

makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan yang 

mendasar untuk semua orang dari berbagai kalangan. Berdasarkan 

data badan ekonomi kreatif (Bekraf), Bandar lampung menjadi 

                                                             
10Muazzinur, Perilaku Konsumsi Trend Pakaian di Kalangan Mahasiswi 

(Studi Pada Mahasiswi Sosiologi Fisip UNRI, Dalam Jurnal No, 2, Vol 1/2014, h. 3 
11https://www.grab.com/id/food-blog/cloud-kitchen-solusi-pertumbuhan-

usaha-kuliner-indonesia/ (Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2020, Jumat) 

https://www.grab.com/id/food-blog/cloud-kitchen-solusi-pertumbuhan-usaha-kuliner-indonesia/
https://www.grab.com/id/food-blog/cloud-kitchen-solusi-pertumbuhan-usaha-kuliner-indonesia/
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kota dengan kontribusi jumlah unit usaha sekaligus pelaku 

ekonomi kreatif terbanyak di provinsi lampung. Yaitu sebanyak 

20,23% atau 36.113 dari total 178.511 unit usaha ekonomi kreatif, 

dengan pelaku usaha ekonomi kreatif 58,05% atau 447 dari total 

770. Pelaku ekonomi kreatif di dominasikan oleh mahasiswa yaitu 

43,29% dari total 770 para pelaku ekonomi kreatif.
12

 Berdasarkan 

data tersebut para penduduk pribumi sukarame berlomba-lomba 

untuk membuka usaha kuliner karena adanya kehadiran mahasiswa 

di lingkungan sekitar, tak sedikit pelaku usaha rumah makan yang 

berada di kecamatan sukarame adalah 217 rumah makan dan 27 

café. Di dalam fenomena tersebut maka penulis ingin meneliti 

apakah usaha rumah makan di sukarame memanfaatkan inovasi di 

dalam usaha mereka. Oleh sebab itu, melihat dari latar belakang 

masalah di atas penulis ingin mencoba mengangkat permasalah 

tersebut ke dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS INOVASI 

PENJUALAN USAHA RUMAH MAKAN DALAM 

PEMANFAATAN GO-FOOD PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM (studi pada usaha rumah makan ayam geprek king di 

sukarame). 

 

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Dari latar belakang masalah di atas penulis menetapkan 

batasan masalah, agar peneliti tidak menyimpang dari masalah 

yang sudah di rumuskan. Maka peneliti memfokuskan kajian 

dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

antara lain yaitu: 

1. Penelitian ini berfokus pada satu jenis usaha, yaitu usaha kuliner 

yang di batasi oleh restoran yang memilliki kriteria usaha kecil 

dan menengah. 

2. Subjek penelitian ini yaitu Usaha Rumah Makan Ayam Geprek 

King di Kecamatan Sukarame, yang bekerjasama dengan 

layanan Go-Food. 

                                                             
12 Azam Ihsanul Amal dan Budi Sudarwanto, Sukawi, R. Siti Rukayah, 

Bandar Lampung Creative Hub, Dalam Jurnal POSTER PIRATA SYANDANA Vol. 

02 No. 1/2020 
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E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana inovasi penjualan usaha rumah makan ayam geprek 

king dalam pemanfaatkan aplikasi Go-Food? 

2. Bagaimana pemanfaatan aplikasi Go-Food dalam usaha rumah 

makan ayam geprek king perspektif ekonomi islam?  

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan apa yang telah di sampaikan pada rumusan 

masalah, maka dapat di simpulkan dalam tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui peranan inovasi penjualan terhadap 

persaingan pada usaha rumah makan dengan memanfaatkan 

aplikasi Go-Food, dan 

b. Untuk mengetahui inovasi penjualan usaha rumah makan  

dalam pemanfaatkan aplikasi Go-Food perspektif ekonomi 

islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. secara praktis bahwasannya hasil penelitian ini di harapkan 

dapat di jadikan sebagai salah satu masukan bagi pelaku 

usaha kecil yang ingin mendirikan usaha dan juga dapat di 

jadikan acuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Khususnya pada program studi Ekonomi Islam yang 

ingin mengembangkan penelitian ini. 

b. secara teoristis penelitian ini sebagai tambahan informasi dan 

kajian tentang gambaran/informasi tentang peranan inovasi 

penjualan dengan memanfaatkan aplikasi Go-Food. 

 

G. Peneliti Terdahulu yang Relavan 

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mencantumkan 

beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan, di antaranya: 

1. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (2011) oleh Emani 

Hadiyati yang berjudul ―Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh 
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Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil‖ Fakultas Ekonomi 

Universitas Gajayana Malang  menjelaskan bahwa kreativitas 

merupakan suatu topik yang relevan tidak hanya bagi 

wirausahaan yang baru memulai, tetapi juga bagi bisnis dan 

kegiatan bisnis pada umumnya. Selain kreativitas, terdapat 

inovasi yang juga di butuhkan di dalam berbisnis. Tanpa 

adanya inovasi maka perusahaan tidak dapat bertahan lama. 

Hal ini di sebabkan karena adanya kebutuhan, keinginan, dan 

permintaan pelanggan yang berubah-ubah. Inovasi nerupakan 

hal yang berkenaan dengan barang, jasa atau ide yang di 

rasakan baru oleh seseorang. Meskipun ide tersebut telah lama 

ada akan tetapi hal ini dapat di katakana sesuatu inovasi bagi 

orang yang baru pertama kali melihat ataupun merasakannya. 

Dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kreativitas dan 

inovasi berpengaruh secara simultan terhadap kewirausahaan 

dengan variable inovasi memiliki pengaruh yang lebih besar 

terhadap kewirausahaan.
13

 

2. Jurnal Ilmu Ekonomi (2018) oleh Arum Indraswari dan 

Hendra Kusuma yang berjudul ―Analisis Pemanfaatan 

Aplikasi Go-Food bagi Pendapatan Pemilik Usaha Rumah 

Makan di Kelurahan Sawojajar Kota Malam‖. Menjelaskan 

bahwasannya perkembangan teknologi dan informasi berperan 

sangat penting dalam perkembangan perekonomian terutama 

pada kegiatan bisnis. Pada hasilnya yang di dapat bahwa 

harga, jumlah order, dan lama jam operasional secara rentak 

berpegaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dan di 

temukan hasil bahwa terdapat perbedaan pendapat sesudah 

dan sebelum menggunakan fitur Go-Food.
14

 

3. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) (2018), oleh Erni 

Jayaningrum dan Brillyanes Sanawiri yang berjudul 

―Pengaruh Orientasi Pasar, Inovasi, Orientasi Kewirausahaan 

                                                             
13Emani Hadiyati, Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap 

Kewirausahaan Usaha Kecil, Dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol I 

Jilid 13/2011, h. 8-16 
14 Arum Indraswari dan Hendra Kusuma, Analisis Pemanfaatan Aplikasi 

Go-Food bagi Pendapatan Pemilik Usaha Rumah Makan di Kelurahan Aawojajar 

Kota Malang”, Dalam Jurnal Ilmu Ekonomi Vo; 2 Jilid I/2018, h. 63-73 
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Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Pemasaran Studi 

Pada Kuliner Kafe Kota Malang‖ Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya Malang. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pengaruh orientasi pasar, inovasi, 

kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap keunggulan 

bersaing dan kinerja pemasaran yang tinggi. Dan hasil dari 

penelitian ini bahwa inovasi berpengaruh signifikan terhadap 

keunggulan besaing. Semakin tinggi inovasi maka keunggulan 

besaingpun akan semakin tinggi. Inovasi dapat di jadikan 

sebagai salah satu sumber keunggulan besaing melalui 

kemampuan perusahaan-perusahaan untuk beradaptasi dalam 

lingkungan.
15

 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan 

perbedaannya ialah: 

a. Persamaan 

Persamaan penelitian pertama dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama membahas peran inovasi terhadap usaha. 

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas tentang kegunaan atau pemanfaatan 

aplikasi Go-Food dalam usaha. 

Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini ialah 

sama-sama membahas tentang keunggulan dalam kompetitif 

dengan menggunakan inovasi. 

b. Perbedaan 

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini yaitu 

perbedaan dari segi pembahasan, dan metode penelitiannya. 

Penelitian tersebut focus pada manajemen dan kewirausahaan 

dalam mengembangkan usaha kecil menengah dan sedangkan 

penelitian ini lebih focus menganalisis inovasi terhadap 

keunggulan kompetitif di kawasan yang berkembang. 

                                                             
15 Erni Jayaningrum dan Brillyanes Sunawiri, Pengaruh Orientasi Pasar, 

Inovasi, Orientasi Kewirausahaan Terhadap Keunggulan Besaing dan Kinerja 

Pemasaran, Dalam Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 54 No. 1 (Januari 2018), h. 156 
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Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini 

membicarakan bagaimana pemanfaatan aplikasi Go-food 

terhadap pendapatan sesudah dan sebelum bergabung. Sedang 

penelitian ini berfokus kepada inovasi penjualan dalam 

memanfaatkan aplikasi Go-Food. 

Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu 

penelitian tersebut memfokuskan pengaruh orientasi pasar, 

inovasi dan kewirausahaan terhadap keunggulan bersaing. Dan 

penelitian ini hanya memfokuskan inovasi penjualan.   

 

H. Metodelogi Penelitian 

Metodelogi penelitian berasal dari kata “Metode” yang 

memiliki arti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan 

sedangkan “Logos” yang artinya pengetahuan. Maka dapat di 

katakan bahwasanya metodelogi adalah  melakukan sesuatu yang 

menggunakan pikiran secara bersamaan atau saksama untuk 

mencapai suatu tujuan. Dan sedangkan “penelitian” merupakan 

sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan 

menganalisis samapi menyusun laporan. Maka dapat di artikan 

bahwa Metodelogi Penelitian adalah ilmu yang mengenai jalan 

yang di lewati untuk mencapai sesuatu pemahaman.
16

 Sebagaimana 

yang di nyatakan oleh Koentaraningrat adalah ―suatu rumusan 

yang terdiri dari jumlah cara-cara atau langkah yang di rangkaikan 

dalam urutan-urutan tertentu yang harus di lalui dan di terapkan‖.
17

 

Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:  

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang 

menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 

merupakan suatu penelitian yang di lakukan di lingkungan 

masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini penulis mengunjungi 

                                                             
16 Cholid Nabuko dan Abu Achmad, “Metodelogi Penelitian”, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2012), h. 1-3 
17 Koentjaraningrat, Metode-metode  Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 

Gramedia, 2005), Cet. Ke V, h. 7 
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langsung ke lokasi Usaha Rumah Makan Ayam Geprek King di 

kecamatan sukarame sebagaimana tempat yang di jadikan 

penelitian. 

 Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan 

penelitian ―deskriptif kualitatif‖, yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data-data deskriptif yang di jelaskan dalam 

kalimat tertulis yang memusatkan pada fenomena yang sedang 

terjadi pada saat penelitian sedang di lakukan sesuai apa adanya 

pada waktu tertentu. Pusat penelitian dapat bervariasi 

berdasarkan keunikan dan perspektif yang berbeda pada 

masing-masing orang.
18

  Metode kualitatif merupakan metode 

penelitian berdasarkan filosofi postpositivisme di gunakan untuk 

hasil penelitian yang menekankan makna dari pada 

generalisasi.
19

 

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan 

pendekatan induktif, di lakukan dengan situasi yang wajar dan 

data di kumpulkan umumnya bersifat kualitatif.
20

 

 

2. Sumber Data 

Hal ini menjawab persoalan yang di rumuskan, dimana 

yang di butuhkan dalam peranan suatu metode penelitian karena 

merupakan aspek yang penting di dalam sebuah penelyian. 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang di peroleh di 

dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data teoristis yang orisinil, 

sumber data primer yang di gunakan dalam penelitian ini 

data yang di peroleh dari lokasi yang menjadi objek atau 

tempat penelitian guna untuk mendapatkan informasi secara 

                                                             
18 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta:Bumi 

Aksara, 2008), h. 5. 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung/; Alfabeta, 2014), h. 14 
20 Azhari Akmal Taringan dkk, Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam, 

(Medan: La Tansa press, 2011), h. 19 
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langsung mengenai inovasi penjualan usaha rumah makan 

dalam pemanfaatan aplikasi Go-Food yaitu dengan cara 

wawancara secara langsung ke owner Ayam geprek king 

kecamatan sukarame, Bandar Lampung.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang di dapatkan dari 

literature baik berupa buku, karya ilmiah, jurnal dan 

informasi lainnya yang berhubungan dengan judul 

penelitian. Penelitian menggunakan data sekunder untuk 

memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah 

di kumpulkan melalui wawancara langsung dengan owner 

usaha rumah makan ayam geprek king di kecamatan 

sukarame, Bandar Lampunng.  

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menghimpunan data di lokasi penelitian 

menggunakan beberapa metode di antaranya sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi merupakan proses dan teknik 

pengumpulan datadengan menggunakannya pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena 

yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan 

observasi langsung atau dengan pengamatan langsung. 
21

 

Maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung 

terhadap objek yang akan di teliti yaitu dengan cara terjun 

langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang akan 

di teliti untuk mendapatkan fakta di lapangan.  

b. Metode Wawancara 

wawancara merupakan proses pengumpulan data atau 

informasi melalui tatapan muka antar pihak dengan pihak 

lain yang di Tanya atau penjawab.
22

 Dan dapat di ambil dari 

intisarinya bahwasannya wawancara tersebut adalah salah 

                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D, Cet-26, 

(Bandung: Alfabet, 2017),h. 145 
22 Ismail Nawawi, Op. Cit, h. 130 
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satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data 

dengan Tanya jawab sepihak,yang di kerjakan secara 

sistematis dan berdasarkan tujuan peneliti, dengan membawa 

kerangka pertanyaan untuk di sajikan. Wawancara yang 

akan penulis lakukan termasuk kedalam bentuk wawancara 

terbuka. Wawancara ini merupakan pertanyaan yang tidak 

terbatas (tidak terkait) jawabannya. Maka wawancara yang 

di lakukan oleh penulis ialah kepada pemilik usaha rumah 

makan di sukarame, Bandar Lampung. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan 

data yang melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga 

buku-buku yang berkaitan tentang masalah penelitian.
23

  Di 

dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian dan sebagainya. 

 

4. Populasi dan Sample 

Menurut sugiono bahwasannya yang di maksud dengan 

populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan 

di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulan.
24

 Populasi dari penelitian ini adalah pemilik Usaha 

Rumah Makan Ayam Geprek King di kecamatan sukarame, 

Bandar Lampung.  

Sample adalah suatu himpunan bagian yang berasal dari 

unit populasi, yang di jadikan sampel adalah pihak manajemen 

atau owner usaha rumah makan ayam geprek king. 

 

 

                                                             
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik, 

(Jakarta: Rineka, 2006), h. 83 
24 Prof. Dr, Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: ALFABETA, 2013), h. 80-81 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang di peroleh dari wawancara, 

observasi dan catatan kecil di lapangan.
25

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, di cari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di 

reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

dan mencarinya bila di perlukan.
26

 

b. Tahap Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat di 

lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan 

Huberman mengatakan ―yang paling sering di gunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah di pahami tersebut‖
27

 

c. Analisis SWOT 

Peneliti memilih dan mengoreksi data yang di peroleh 

untuk memastikan bahwa data yang di dapat bisa di 

pertanggung jawabkan sesuai realita. Dengan menggunakan 

analisis SWOT, yang menjelaskan tentang kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada perusahaan 

untuk membuat dan menjalankan suatu strategi demi 

tercapainya tujuan perusahaan.    

 

 

                                                             
25 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung, 

Alfabeta, 2009), h. 80 
26 Ibid, h. 145. 
27 Ibid, h. 148 



 19 

d. Penarikan Kesimpulan 

Langkah yang terakhir dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan 

bukti-bukti kuat yang mendukung pada  tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang di 

kemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.
28

  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan 

yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu di 

kemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman 

penulisan skripsi. Adapun penyajian laporan skripsi ini 

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi memuat halaman sampul depan, halaman 

judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman motto, persembahan, halaman kata 

pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman 

daftar lampiran, arti lambing dan singkatan dan abstraks. 

2. Bagian Utama Skripsi 

Bagian Utama terbagi atas Bab dan Sub-Bab yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relavan, 

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.  

                                                             
28 Ibid, h. 412 
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BAB II LANDASAN TEORI 

BAB II Tinjauan Pustaka ini Meliputi: 

A. Teori yang di Gunakan 

B. Kerangka Pikir 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Dalam BAB ini penulis mengemukakan tentang 

deskripsi objek penelitian yang di lakukan oleh 

penulis dalam penyajian fakta dan data 

penelitian. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Dalam BAB ini penulis menganalisis data hasil 

penelitian secara kualitatif dan mengemukakan 

hasil temuan penelitian. 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Inovasi Penjualan 

1. Pengertian Inovasi Penjualan 

Menururt kamus besar bahasa Indonesia kata inovasi 

merupakan sebuah pengenalan dalam hal-hal baru, dapat juga 

sebuah penemuan-penemuan baru yang berbeda dengan yang 

sudah ada atau yang sudah di ketahui (gagasan, metode, atau 

alat).
29

 Dalam pengertian inovasi merupakan sebuah 

keberhasilan suatu ekonomi dan social yang di hasilkan dari 

pengenalan cara baru atau kombinasi cara baru dan lama yang 

mengubah input menjadi output dengan cara yang 

menghasilkan perubahan-perubahan yang signifikan dalam 

perbandingan antara nilai manfaat dan harga menururt 

konsumen dan/atau persepsi pengguna.
30

 

Inovasi dapat di katakana sebagai bidang usaha baru yang 

di jalankan oleh pengusaha melalui penerapan hasil pemikiran, 

ide-ide kreatif, dan penelitian yang di lakukan. 
31

 Inovasi juga 

dapat di pahami sebagai pengelola semua kegiatan termasuk 

generasi ide, pengembangan teknologi,proses produksi dan 

penjualan produk baru, proses manufaktur atau peralatan yang 

baru (atau yang telah di perbaharui). Secara sederhana, inovasi 

dapat di artikan sebagai ―proses‖ atau ―hasil‖ pengembangan 

dan atau pemanfaatan dari pengetahuan keterampil (termasuk 

keterampilan teknologi) dan pengalaman guna memberikan 

nilai yang lebih bearti.
32

 Adapun beberapa pengertian inovasi 

                                                             
29 KBBI,  Kamus Besar Bahasa indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) 
30 Ahmad Kuncoro,  Ekonomi  Digital, Inovasi,  dan  Perilaku    Konsumsi. 

Seminar Nasional  Economic Outlook   2018   Ikatan   Sarjana   Ekonomi   Indonesia  

Wilayah  Jawa  Timur  10  Januari  2018.Jawa  Timur: Ikatan Sarjana Ekonomi 

Indonesia 
31 Sherly, et.al, Pemasaran Internasional, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 

2020), h. 42 
32 Sisca, Hengki Mangiring Parulian Simarmata, et. al, Manajemen Inovasi, 

( Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 4 
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menurut para ahli yang di kutip oleh Udin Syaifudin sa’ud, di 

antaranya ialah:
33

 

a. Sebuah Inovasi adalah sebuah ide dan sebuah cara/langkah 

baru untuk melengkapi kesadaran sosial (Donal P. Ely). 

b. Inovasi adalah ide, tindakan ataupun sesuatu yang sudah ada 

tetapi di perbaharui oleh sekelompok orang yang 

mengadopsinya. Inovasi merupakan perubahan (Zaltman 

Duncan). 

c. Inovasi merupakan pemikiran kreatif, pengaturan dan 

sekelompok orang  dan sumber-sumber material yang baru 

atau menggunakan metode unik yang akan menghasilkan 

pencapaian atau peningkatan dalam tujuan-tujuan yang di 

harapkan (Huberman). 

d. Inovasi ialah sebuah gagasan, cara, tindakan, produk dan atau 

jasa yang di anggap baru oleh personal atau sekelompok 

yang mengadopsinya. Yang beranggapan sebagai ide terbaru 

dari oleh seseorang di tentukan dengan reaksinya dalam 

bertindak. Dan bahkan jika ide tersebut di anggap baru oleh 

seseorang, maka itu di katakana sebuah inovasi. Kata baru 

ini yang di maksudmerupakan kata yang bersifat kualitatif 

(M. Rogers).  

e. inovasi dapat di katakan mengkreasikan atau  

mengimplementasikan sesuatu yang dalam kombinasi. 

Dengan adanya inovasi, seseorang dapat memberikan nilai 

tambah pada produk, layanan, proses kerja, penjualan, 

sistem pengiriman dan kebijakan distribusi, tidak 

hanyauntuk perusahaan tetapi juga untuk pemangku 

kepentingan dan social (Schumpeter).
34

 

Secara sederhana, inovasi dapat di artikan sebagai 

terobosan yang berkaitkan dengan produk-produk yang baru. 

                                                             
33 Udin Syaifudin Sa’ud, Inovasi Pendidikan, Cet ke-VII 

(Bandung:Alfabeta, 2014), h. 4 
34De Jong, J. P. J. & D. N. Den Hartog, Determinanten  Van Innovatief 

Gedrag: een onderzoek onder kenniswerkers in het het MKB (Determinants of 

innovative behaviour: an investigation among knowledge workers in SMEs), Gedrag 
& Organisatie, 18(5), 235-259, 2005. Diakses dari ondernemerschap.panteia.nl/pdf-

ez/h200820.pdf, Rabu, 24 November 2021, Pk. 19.58 
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Pengertian ini juga dapat di katakan bahwa inovasi bukan hanya 

merupakan konsep, ide baru atau penemuan baru dan bukan 

juga sebuah perkembangan dari suatu pasar yang baru, namun 

terdapat sebuah gambaran dari semua proses yang ada tersebut. 

Tanpa adanya penerapan sebuah inovasi usaha kecil maupun 

besar tidak dapat bertahan lama dalam pesaingan di pasar. Hal 

ini di sebabkan karena sebuah keinginan dan permintaan 

konsumen yang selalu  berubah-ubah yang akan membuat 

konsumen pelanggan akan mencari produk yang terlihat baru 

oleh seseorang dan dapat di rasakan memuaskan kebutuhannya. 

Akan tetapi, banyak orang seperti pemilik usaha kecil 

menengah (UKM) beranggapan bahwasannya dengan 

menggunakan inovasi itu berlebih-lebihan bagi mereka yang 

memiliki usaha kecil. Mereka beranggapan bahwasannya yang 

dapat menggunakan inovasi hanyalah perusahaan-perusahaan 

yang besar, yang sudah berbasis teknologi tinggi. Anggapan 

tersebut muncul karena adanya pemberitaan media massa yang 

selalu mengaitkan dengan produk yang menggunakan teknologi 

canggih. Inovasisangat penting bagi mereka yang memiliki 

usaha kecil maupun usaha besar. 

 Keeh, et.al (2007) menjelaskan bahwa inovasi itu sangat 

penting bagi usaha karena terdapat alasan sebagai berikut: 

a. Teknologi, semakin berjalannya waktu teknologi menjadi 

berkembang sangat pesat dan dengan adanya produk baru, 

proses dan layanan yang terbilang baru dari persaingan. Dan 

ini bahkan dapat mendorong entrepreneurial untuk bersaing 

dan sukses. 

b. Efek perubahan lingkungan yang mengakibatkan siklus 

pertumbuhan produk yang semakin pendek. 

c. Customer saat ini lebih pintar dalam hal menuntut 

pemenuhan kebutuhan. Yang di mana harapan dalam 

pemenuhan kebutuhan yang tertuju lebih dalam hal kualitas, 

pembaruan dan harga. 

d. Dengan adanya teknologi dan pasar yang berubah dengan 

cepat, maka ide yang bagus dapat semakin mudah untuk di 
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tiru. Dan ini membutuhkan produk, proses yang baru dan 

lebih bagus, dan layanan yang lebih cepat. 

e. Dengan menggunakan inovasi dapat menghasilkan 

pertumbuhan yang lebih cepat, meningkatkan segmen 

penjualan, dan menciptakan posisi korporat yang lebih baik. 

Dapat di katakan bahwasannya inovasi ialah menciptakan 

sesuatu yang benar-benar baru atau usaha dengan tujuan untuk 

meningkatkan laba, baik dari barang ataupun jasa sehingga 

menghasilkan peningkatan dalam suatu organisasi atau 

perusahaan tersebut menciptakan keunggulan kompetitif.  

Sedangkan istilah penjualan merupakan bagian dari 

kegiatan pemasaran dan pemasaran bagian yang lebih umum 

dan luas. Pengertian umum penjualan adalah suatu kegiatan 

yang di tunjukkan untuk mencari pembeli, mempengaruhi, dan 

memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan 

kebutuhannya dengan produk yang di tawarkan serta 

mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan 

bagi kedua belah pihak. 

Penjualan di definisikan sebagai informasi komunikasi 

pribadi untuk menyakinkan calon pembeli atau pelanggan untuk 

membeli sesuatu yang baik, layanan, ide bagus, atau sesuatu 

yang lain yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau individu.
35

   

Inovasi penjualan merupakan metode penjualan yang baru 

atau peningkatan yang signifikan pada promosi di berbagai 

media, memberikan potokan harga atau diskon, pemberian label 

produk yang menarik, dan memberikan fitur-fitur yang 

bervariasi dan menarik. Dapat juga di artikan inovasi penjualan 

merupakan sebuah bentuk komunikasi yang di rancang guna 

untuk menarik perhatian pelanggan. Hasil dari beberapa 

penelitian menyatakan bahwasannya inovasi memiliki pengaruh 

pada usaha mikro, kecil dan menengah serta dapat 

meningkatkan keunggulan daya saing para pelaku usaha.  

 

                                                             
35 Daddy Budiman, Kejar Target, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama,2014), h. 2 
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2.  Indikator Inovasi Penjualan 

Inovasi penjualan di harapkan bisa mampu memberikan 

nilai tambah di bandingkan dengan penjualan sejenis 

(keunggulan penjualan) yang di mana di harapkan dapat 

menjadikan perusahaan memiliki keunggulan di bandingkan 

dengan persaingan. Di antaranya indicator inovasi penjualan, 

yaitu: 

a. Perluasan teknologi yaitu pelayanan yang di hasilkan oleh 

para ilmuan yang mengembangkan teknologi tersebut 

sehingga relative baru bagi para pelanggan. 

b. Penempatan fasilitas merupakan fasilitas baru bagi sebuah 

perusahaan tetapi tidak baru bagi pasar. 

c. Promosi produk yaitu produk yang baru bagi perusahaan 

maupun bagi pasar. 

 

3. Ciri-ciri Inovasi 

Inovasi terdapat 4 macam ciri yaitu: 

a. Memiliki kekhasan/spesifik bearti suatu inovasi yang 

memiliki karakteristik yang berbeda dari ide, program, 

pengaturan, sistem dan termasuk kemungkinan hasil yang di 

harapkan. 

b. Memiliki ciri atau unsur kebaharuan, yang artinya suatu 

inovasi harus memiliki ciri karya dan gagasan pemikiran 

dengan kadar orisinalitas dan kebaharuan. 

c. Program inovasi di lakukan melalui program yang terencana, 

dalam artian  sebuah inovasi yang di capai melalui proses 

tidak memakan waktu yang lama, tetapi inovasi di siapkan 

dengan waktu yang matang dengan menggunakan sebuah 

program yang jelas dan terencana. 

d. Inovasi yang di implementasikan memiliki arah tujuan, 

program inovasi yang di laksanakan harus memiliki arah 

pencapaian, termasuk arah dan strategi untuk tercapainya 

tujuan tersebut. 
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4. Atribut Inovasi 

Menurut Rogers LAN (2007) mengatakan bahwasannya 

inovasi memiliki atribut sebagai berikut: 

a. Keuntungan Relatif  

Setiap inovasi harus memiliki kelebihan atau manfaat 

dan nilai lebih dari inovasi yang sebelumya. Selalu hadir 

nilai kebaruan yang melekat dalam sebuah inovasi yang 

menjadi ciri perbedaan dari yang lain.    

b. Kesesuaian 

 Inovasi juga di haruskan memiliki sifat kompatible 

atau kesesuaian yang mereka ganti. Hal ini di maksudkan 

agar inovasi yang lama tidak sertamerta di buang begitu 

saja, selain di karenakan harganya yang murah, tetapi juga 

inovasi yang lama juga merupakan bagian dari transisi 

menuju inovasi terbaru. Selain itu juga dapat menfasilitasi 

kemudahan dalam beradaptasi dan proses pembelajaran 

terhadap inovasi secara lebih cepat. 

c. Kerumitan 

Dengan terdapat sifat yang baru, makainovasi tersebut 

memiliki tingkat kerumitan yang bisa lebih tinggi dari pada 

inovasi sebelumnya. Namun demikian, dengan hadirnya 

inovasi memberikan cara yang lebih baru dan lebih baik, 

maka tingkat kerumitan biasanya tidak menjaddi masalah 

yang signifikan.  

d. Kemungkinan di coba 

Inovasi dapat di terima jika telah di teruji dan terbukti 

bahwa memiliki keunggulan atau nilai yang di bandingkan 

dengan inovasi yang lama. Dengan demikian, sebuah 

produk inovatir harus melewati masa ―uji public‖ yang 

dimana seetiap orang  atau pihak memiliki kesempatan 

untuk menguji kualitas suatu inovasi.   
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e. Kemudahan di amati 

sebuah inovasi juga harus dapat di amati, untuk 

mengetahui fungsi dari inovasi tersebut dari segi 

bagaimana inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang 

lebih baik. 

 

5. Strategi Inovasi Penjualan 

Inovasi merupakan suatu ide atau sebuah gagasan, metode, 

tindakan, produk dan atau jasa yang di anggap baru oleh 

seorang individu atau sekelompok orang pengadopsi untuk di 

terapkan. Untuk mengimplementasikan sebuah inovasi tentunya 

harus menggunakan strategi yang tepat agar inovasi tersebut 

dapat di terapkan di lapangan. Ada empat jenis strategi yang 

dapat di aplikasikan dalam inovasi, yaitu:
36

   

a. Strategi Fasilitatif (Facilitative Strategy) 

Strategi fasilitasi adalah strategi yang melibatkan 

penyediaan jasa dengan tujuan agar program inovasi tersebut 

dapat di laksanakan dengan mudah dan lancar. Strategi ini 

harus di sertai dengan program untuk menghadirkan 

kesadaran terhadap pelanggan (klien) tentang pengadaan 

fasilitas dan tujuan pengadaan tersebut.  

b. Strategi Pendidikan (re-educative strategy) 

Strategi ini salah satunya dengan memberikan penjelasan 

terkait inovasi kepada pelanggan (adaptor) terkait inovasi 

tersebut. Memberikan informasi terkait inovasi yang akan di 

koordinasikan kepada adaptornya yang akan membantu para 

penerima inovasi untuk melakukan tindakan lanjutan.  

c. Strategi Bujukan (persuasisive strategy) 

Strategi persuasi atau bujukan adalah strategi untuk 

menyakinkan pelanggan (adaptor) untuk dapat menerima 

suatu inovasi. Strategi ini sering di gunakan dalam proses 

pengambilan keputusan untuk menerimaatau menolak 

                                                             
36 Udin Syaefudin Sa’ud, Inovasi Pendidikan, cet ke-VII, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 62-69 
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inovasi. Strategi bujukan jugadi pandang dapat memberikan 

harapan bagi mereka yang mengadopsi inovasi. Dan jika 

harapan tersebut tidak dapat memenuhi maka akan 

mengakibatkan ketidakpuasan pengadopsi inovasi yang 

berujung pada penolakan terhadap inovasi. 

d.   Strategi Paksaan 

Strategi koersi atau inovasi paksaan di gunakan ketika 

penguasa/pimpinan menghendaki atau mengizinkan seluruh 

komponen yang terdapat di bawahnya menerima inovasi 

inovasi yang ada. Artinya, bahwa inovasi yang di 

perkenalkan oleh atasannya harus dapat di terima semua 

oleh seluruh jajaran yang ada di bawahnya. 

 

B. Keunggulan Bersaing 

1. Pengertian Keunggulan Bersaing 

Keunggulan bersaing menurut Philip  Kotler dan Gary 

Amstrong (2003) ialah sebuah keunggulan terhadap pesaing 

yang di peroleh dengan menawarkan nilai lebih rendah maupun 

dengan memberikan manfaat yang lebih besar karena dengan 

harganya lebih tinggi. Menurut Porter bahwa keunggulan 

bersaing merupakan kinerja pemasaran yang dimana untuk 

menghadapi persaingan. Keunggulan bersaing biasa di artikan 

sebagai strategi yang bersifat benefit dari sebuah perusahaan 

yang melakukan kerja sama untuk menciptakan keunggulan 

bersaing yang lebih efektif.  

Definisi keunggulan bersaing menurut Robert Grant (2014) 

bahwasannya ketika terdapat dua perusahaan yang sedang 

bersaing pada pasar dan pelanggan yang sama, satu perusahaan 

memiliki keunggulan kompetitif atas perusahaan lainnya yang 

terjadi ketika sebuah bisnis tersebut memperoleh tingkat 

keuntungan dan memiliki potensi mendapatkan laba lebih 

tinggi. Dan menurut Bharadwaj et al, (1993). Yaitu setiap 

perusahaan memiliki strategi sendiri untuk mencapai 

keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan hasil 
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dari penerapan strategi dengan menggunakan sumber daya yang 

di miliki perusahaan itu sendiri.  

Keunggulan kompetitif di haruskan dapat 

mempertimbangkan empat faktor utama yang dapat menentukan 

batas keberhasilan sebuah usaha atau perusahaan. Empat faktor 

itu meliputi faktor dalam usaha yaitu faktor ekternl perusahaan 

itu peluang dan ancaman yang di hadapi oleh perusahaan serta 

harapan  masyarakat dan internl perusahaan itu kekuatan dan 

kelemahan suatu perusahaan (Porter, 1996).  Keunggulan 

kompetitif dapat di lihat dari segi paradigma structure-conduct-

performence (SCP). Yang di mana Structure lebih 

menenkankan terhadap struktur industri atau daya tarik 

lingkungan eksternal dan bukan karakteristik lingkungan internl 

perusahaan. Yang terlihat atau terdiri dari teknologi, konsentrasi 

dan kondisi pasar. Sedangkan Conduct  merupakan bagaimana 

sebuah perusahaan mengantisipasi pasar dalam hal tariff, iklan 

dan riset. Dan Performance yaitu yang di letakkan dalam hal 

keuntungan dan kesejahteran social perusahaan akibat pasar.  

Dalam strategi bersaing (Competitive Strategy atau dapat 

disebut juga Porter Five Forces) suatu perusahaan untuk 

mendapatkan keunggulan besaing di antaranya: 

a. Strategi biaya rendah (cost leadership) 

Strategi ini yang menekankan pada upaya memproduksi 

produk standar dengan biaya perunit yang sangat rendah. 

b. Strategi pembedaan produk (differentiaton) 

Strategi yang dapat mendorong suatu usaha untuk dapat 

sanggup menemukan suatu keunikan pada produk 

tersendiri di dalam pasar yang menjadi sasarannya. 

c. Strategi fokus  

Strategi inidi gunakan untuk membangun keunggulan 

kompetitif dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. 

Persaingan usaha juga merupakan sebuah keadaan ketika 

suatu organisasi sedang berperang atau sedang bersaing untuk 

mencapai hasil atau tujuanyang di inginkan sepertikonsumen, 

pangsa pasar, pringkat survei, atau sumber daya yang di 
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butuhkan.
37

 Persaingan juga dapat di artikan sebagai bentuk dari 

keberhasilan atau sebuah kegagalan dari prusahaan, persaingan 

juga menentukan ketetapan dari aktivitas perusahaan yang 

mampu menyongkong kinerjanya. Seperti inovasi, budaya 

kohesif atau pelaksanaan yang baik.
38

    

Keunggulan bersaing juga memiliki faktor dan kekuatan 

yang menentukan, baik dari lingkungan, organisasi ataupun 

personal yang sangat berperan dalam menentukan keunggulan 

kompetitif dari perusahaan. Dan itu dapat berinteraksi sangan 

baikdan saling mempengaruhi serta mendorong perusahaan 

untuk memiliki terobosan-terobosan inovatif dalam hal struktur 

organisasi, budaya dan teknologi perusahaan, serta sumber daya 

manusia. Keunggulan bersaing juga dapat di jabarkan melalui 

empat dimesni yang di mana mempengaruhi perusahaan agar 

dapat memiliki keunggulan bersaing yang dapat di sebut dengan 

konsep ―4C Framework‖; 

a. Kreasi dan Inovasi yang mencakup dalam produk dan 

pasar yang akan dimasukkan, struktur organisasi yang 

efektif, budaya perusahaan yang superior serta sumber 

daya manusia yang kreatif, 

b. Kerjasama menyanggupi persedia pengumpulan sumber 

daya, berbagi complementary, belajar dari mitra yang lebih 

berpengalaman, formasi aliansi, dan juga opsi pembobotan. 

c. Co-option; meliputi tacit collusion, enticing the third 

party, lobbying the government, placating stakeholder 

serta co-opting customer, 

d. Competition; berupa timing and positioning, pre - emption, 

direct attack, flanking attact, encirclement serta 

concentration.  

 

 

                                                             
37 Rismiati, E., Catur dan Ig, Bondan Suratno, Pemasaran Barang dan Jasa, 

cetakan pertama, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 86 
38Arwinence Pramadewi, Analisis Strategi Bersaing dalam Meningkatkan 

Volume Penjualan Tenun Ikat dan Kain Songket Dekranasda Rengat, Pekbis Jurnal, 

Vol. 2, No. 2, 2010, h. 304. 
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2. Indikator Keunggulan Bersaing 

Dari beberapa indikator yang di gunakan dalam mengukur 

dalam keunggulan kompetitif terdapat 5 (lima) indicator yaitu:
39

 

a. Eksplorasi Peluang: yang mengidentifikasi peluang dengan 

cara-cara baru untuk mengembangkan sumber daya yang 

ada. 

b. Harga kompetitif adalah keahlian dalam berusaha untuk 

menyesuaikan harga produknya dengan harga pasarannya. 

c. Pertahanan Ancaman Bersaing: sebuah kemampuan dari 

perusahaan untuk bertahan dari ancaman bersaing untuk 

keberlangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. 

d. Fleksibilitas: sebuah konsep atau metode untuk menanggapi 

perubahan lingkungan. 

e. Hubungan Pelanggan: sebuah hubungan untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan lebih baik dari pesaing dengan harapan 

pelanggan akan loyal. 

 

3. Bentuk-bentuk Persaingan 

Pada saat ini banyak yang terjadi persaingan pada usaha 

dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Persaingan pada usaha 

yang kita ketahui ada dua macam, ialah persaingan sempurna 

dan persaingan tidak sehat.  

a. Persaingan sempurna, merupakan struktur pada pasar atau 

industri yang dimana terdapat banyaknya penjual maupun 

pembeli, dan bahkan sebanyak apapun penjualan ataupun 

pembeli tidak akan mempengaruhi keadaan pasar.
40

  

b. Peraingan usaha tidak sehat ialah suatu persaingan antar 

pelaku usaha yang di mana dalam pelaksanaan kegiatan 

produksi dan atau penjualan barang atau jasa yang di 

                                                             
39 Siti Hajar dan Sukaatmadja I Putu Gde, Peran Keunggulan Bersaing 

Memediasi Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pemasaran. E-

Journal Manajemen Unud  Vol 5 2016: 6580-6605 
40 Chatamar Rasjid Ais, Pokok-Pokok Hukum Persaingan usaha Di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 73  
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kerjakan dengan cara curang atau tidak jujur atau melawan 

hukum atau menghambat persaingan komersial.
41

  

 

4. Persaingan dalam Islam 

Di dalam islam di anjurkan untuk para umatnya melakukan 

lomba dalam mencari kebaikan. Jika perlombaan ini di jadikan 

dasar  bisnis, maka praktek yang harus di gunakan untuk 

menjalankan suatu aktivitas persaingan yang sehat. Sebab, 

segala aktivitas bersaing suatu bisnis antara satu pebisnis 

dengan pebisnis yang lain tidak dapat di hindarkan. Hal ini di 

perlukan pemikiran bagaimana persaingan bisnis itu dapat 

memberikan kontribusi yang baik bagi para pelakunya.  

Dan bahkan islam juga telah memberikan aturan yang unik 

agar permasalahan akibat praktik usaha yang tidak baik tidak 

terjadi. Ada beberapa hal yang harus di pahami dalam 

pembahasan persaingan bisnis menurut islam, yaitu:
42

 

a. Pihak yang Bersaing 

Pada dasarnya manusia itu merupakan pusat yang 

mengendalikan persaingan bisnis. Karena manusia akan 

menjalankan usahanya dengan cara pandang yang telah di 

milikinya. Baik dalam landasan dan motivasi berbisnis yang 

mereka jalankan dan juga mempraktekannya dalam aktivitas 

nyata bagi seorang muslim, karena bisnis yang mereka 

jalankan dalam rangka untuk memperoleh dan 

mengembangkan kepemilikan harta mereka secara halal.   

Manusia yang paham akan ajaran agama islam maka 

mereka akan berpikir bahwasannya harta yang mereka 

peroleh itu merupakan karunia yang telah di berikan dan di 

tetapkan oleh Allah SWT kepada dirinya, yang dimana dapat 

di katakana sebagai rezeki. Artinya, seorang muslim harus 

menyakini bahwasanya rezeki adalah semata-mata hanya 

karunia dan pemberian dari Allah azza wa jalla. Dan 

                                                             
41 Ibid, h. 73 
42 Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islam, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2002), h. 92-96 
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sedangkan tugas manusia hanyalah melakukan usaha 

(Ikhtiar) seoptimal mungkin dengan baik sehingga tidak ada 

pikiran atau dalam kamus muslim terdapat istilah kehilangan 

rezeki karena  di ambil oleh pesaing. Seperti terdapat dalam 

firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk  ayat 15 yang 

berbunya: 

                       

           

Artinya: “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.” [Q.S Al Mulk: 15]
43

  

b. Cara Bersaing 

Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh 

kepada umatnya bagaimana cara bersaing dengan baik ketika 

berdagang. Beliau tidak pernah melakukan hal yang curang 

ataupun yang dapat merugikan orang lain atau pesaing 

dagangannya. Rasulullah hanya melakukan pekerjaannya 

dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dalam 

memberikan pelayanannya dengan seorang pembeli. Ketika 

dimana terdapat barang yang di jual terdapat kerusakan 

maka segera beliau ganti dengan barang yang masih bagus. 

Sehingga hal inilah yang membuat para pelanggannya 

memberikan kepercayaan dan loyalitasnya kepada 

Rasulullah SAW. 

Hal dalam persaingan sehat juga terdapat peran dari 

Negara yang dimana Negara memberikan jaminan akan hal 

aktivitas bisnis seperti pasokan bahan baku, faslitas 

teknologi dan informasi, larangan dalam hal monopoli dan 

menghapus pajak yang banyak membebani parapelaku bisnis 
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sehingga akhirnya para konsumen dan masyarakat yang 

terkena imbasnya.   

 

C. Analisis SWOT 

1. Pengertian Analisis SWOT 

Menurut Kunzt (2008), analisis SWOT merupakan alat 

perencanaan strategis penting  yang membantu perencana 

membangdingkan kekuatan dan kelemahan internal globalisasi 

dengan peluang dan ancaman eksternal atau di luar.
44

 Setiap 

pelaku usaha pasti memiliki strategi untuk sebuah usahanya, 

dan agar strategi bisnis atau organisasi dapat berkembang secara 

efektif, di perlukan pula sebuah informasi tentang kekuatan, 

kelemahan, peluang dan bahkan ancaman terhadap kondisi atau 

situasi masyarakat. Salah satu metode tersebut untuk 

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman suatu 

perusahaan atau organisasi adalah analisis SWOT. 

SWOT adalah akronim untuk kekuatan (Strongs), 

kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan 

ancaman (Threats) dari lingkungan, menurut Graffin, analisis 

SWOT adalah penilaian kekuatan (Strongs) dan kelemahan 

(Weaknesses)  internal suatu organisasi yang di lakukan dengan 

hati-hati, serta mengevaluasi suatu peluang (Opportunities) dan 

ancaman (Threats) yang terdapat dari lingkungan.
45

 

Menurut Rangkuti, SWOT merupakan sebuah identitas 

untuk membangun suatu strategi layanan. Analisis ini di 

dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan sebuah 

peluang, tetapi dapat secara bersamaan meminimalkan 

kelemahan dan kekurangan. Analisis SWOT membandingkan 

antara faktor eksternal dengan faktor internal.
46

 Di dalam 

analisis SWOT, untuk melakukan strategi yang akan 
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menghasilkan terbaik dalam mencapai misi suatu organisasi 

yaitu dengan (1) mengamati suatu lingkungan agar memahami 

peluang dan kekuatan dalam organisasi dengan waktu yang 

bersamaan, (2) menetralisasikan sebuah ancaman, dan (3) 

menghindari dan memperbaiki suatu kelemahan. 

Dengan demikian, analisis SWOT merupakan salah satu 

langkah terbesar dalam mensiasati strategi. Dengan 

menggunakan misi organisasi sebagai konteks, manajer 

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal (kompetensi 

unggulan) dan juga peluang serta ancaman eksternal. Tujuannya 

ialah untuk mengembangkan strategi yang baik dengan 

memanfaatkan peluang dan kekuatan, serta mengurangi 

ancaman, dan menghindari kelemahan. Menurut Hladchenko 

(2014:47) mengatakan bahwa ―SWOT Analysis is the first step 

in the strategic management process, it includes assessing the 

strangths and weaknesses of the organization based on the 

opportunities and threats in its environment in order to find 

ways to achieve it. Match or adjust, between external 

competence and ability‖. Yang dapat di simpulkan menurut 

Hladchenko bahwasannya, ―analisis SWOT  merupakan tahap 

yang pertama managemen strategi yang melibatkan kemampuan 

perusahaan untuk dapat menilai kekuatan, kelemahan, peluang 

dan bahkan suatu ancaman yang dimana dapat di gunakan untuk 

mencapai misi kecocokan atau kecocokan antara factor internal 

dan factor eksternal.
47

 

 

2. Tujuan Analisis SWOT 

Bilung berpendapat bahwa dengan menggunakan analisis 

SWOT, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memiliki pengaruh yang positif dan negative yang berasal dari 
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luar dan dalam perusahaan.
48

 Peran SWOT merupakan untuk 

membantu dalam mengembangkan kesadaran penuh dari semua 

faktor yang bisa mempengaruhi perencanaan strategi dan 

pengambilan keputusan, tujuan yang dapat di terapkan oleh 

hamper untuk segala bidang industry. Menurut Jugiyanto tujuan 

dari analisis SWOT adalah sebagai berikut:
49

 

a. Memeriksa atau mengidentifikasi kondisi eksternal 

maupun internal yang relevan sebagaimana untuk masukan 

proses desain, sehingga dalam proses yang di rencanakan 

dapat berfungsi dengan cara optimal, efesien dan efektif. 

b. Menjabarkan atau menganalisis suatu kondisi yang akan di 

buat sebuah proses untuk di gunakan melakukan sesuatu 

rencana. 

c. Mengetahui omzet keuntungan yang di miliki oleh 

perusahaan. 

d. Menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan, 

keuntungan, dan pengembangan produk yang di hasilkan. 

e. Membuat perusahaan untuk siap dalam menghadapi 

permasalahan yang terjadi. 

f. membuat persiapan untuk menghadapi adanya 

kemungkinan perubahan perencanaan perkembangan di 

dalam perusahaan. 

 

3. Manfaat Analisis SWOT 

Menurut Suryatama dalam manfaat yang bisa di dapatkan 

melalui analisisi SWOT di antaranya sebagai berikut: 

a. Sebagai tata cara dari sebuah perusahaan untuk menyusun 

strategi berbagai kebijakan yang terkait dalam perencanaan 

dan pelaksanaan di masa depan. 
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b. Menjadi bentuk bahan perbandingan antara kebijakan 

strategi dan sistem perencanaan suatu perusahaan. 

c. Memberikan sebuah tantangan ide-ide bagi pihak 

manajemen perusahaan. 

d. Memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan. 

 

4. Unsur-unsur SWOT 

Menurut Dj. Rusmawati, terdapat unsur-unsur SWOT di 

antaranya:
50

 

a. Kekuatan ( Strengths) 

Elemen pertama dari SWOT adalah strengths, artinya 

seluruh potensi yang di miliki oleh perusahaan untuk selalu 

mendukung proses pengembangan perusahaan seperti 

kualitas sumber daya manusia, fasilitas yang di sediakan 

oleh perusahaan maupun dari konsumen dan lain-lain. Yang 

di maksud dengan factor-faktor kekuatan ialah kekuatan 

keterampilan khusus yang berada dalam organisasi yang 

mengarah pada penerapan keunggulan komperatif unit bisnis 

di pasar. Misal, kekuatan sumber daya keuangan, citra 

positif, posisi dominan di pasar, dan kepercayaan pihak—

ihak berkepentingan atau dengan berafiliasi (terkait). 

b. Kelemahan (Weaknesses) 

weaknesses merupakan analisis kelemahan, yang 

dimana situasi dan kondisi merupakan suatu kelemahan bagi 

perusahaan pada saat ini. Tepatnya terdapat kekurangan 

pada kondisi internal perusahaan, yang mengakibatkannya 

operasional perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. 

Misalnya: kekurangan modal, kurangnya karyawan yang 

kreatif  dan malas, teknologi yang kurang memadai. 
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c. Peluang (Opportunties) 

Opportunities adalah sebuah factor-faktor lingkungan 

yang di mana terdapat di luar atau eksternal perusahaan yang 

positif, sederhananya dapat di artikan bahwa factor 

lingkungan eksternal yang positif itu terdapat sebagian dari 

setiap situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu 

perusahaan atau satuang bisnis. Yang di maksud dengan 

situasi lingkungan tersebut ialah: 

1) kondisi pesaing yang berubah. 

2) Hubungan antara pembeli (customer). 

3) Terjalinnya komunikasi yang baik dengan pemasok. 

4) Produk yang di ciptakan dapat memberikan manfaat 

atau kebaikan. 

5) Identifikasi pasar yang belum mendapatkan perhatian. 

d. Ancaman (Threats) 

Ancaman di dalam analisis SWOT yang biasa bisa 

terjadi di lapangan ialah: 

1) Harga barang baku yang fluktuatif. 

2) Berkembangnya pesaingan di pasar. 

3) Pertumbuhan pasar yang masih kurang atau lambat. 

4) Kepekaan customer terhadap harga yang dapat pindah 

kepesaing yang menawarkan haga yang murah. 

5) Pesaing yang memilikikapasitas yang besar dapat 

menjangkau daya saing yang luas. 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SWOT 

Untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai 

SWOT, maka perlu untuk melihat faktor-faktor eksternal dan 

internal merupakan sebagain bagian yang penting dalam 

analisis SWOT
51

, di antaranya yaitu: 

a. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal tersebut mempengaruhi pembentukan 

peluang dan ancaman (Opportunities dan Threats), yang di 
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mana ketika faktor terkait dengan kondisi yang terjadi di luar 

perusahaan dan mempengaruhi pengambian keputusan di 

dalam perusahaan. Faktor-faktor ini termasuk dalam industri 

dan lingkungan makro bisnis, ekonomi, politik, hukum, 

teknologi, kependudukan, dan social budaya. 

b. Faktor Internal 

Faktor internal sendiri mempengaruhi pembentukan 

kekuatan dan kelemahan (Strenghts dan Weaknesses). Yang 

di mana faktor-faktor ini berhubungan dengan kondisi yang 

terjadi dalam perusahaan dan mempengaruhi pengambilan 

keputusan bisnis. Faktor internal ini mencakup semua jenis 

manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, 

sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem 

informasi manajemen dan budaya perusahaan. 

 

6. Teknik Analisis SWOT 

 Ada beberapa teknik untuk pengambilan analisis SWOT 

yang di gunakan di antaranya sebagai berikut:
52

 

a. Analisis Internal 

1) Kekuatan (Strengths) 

Setiap bisnis harus selalu mengevaluasi kekuatan 

dan kelemahan relative terhadap pesaingnya. Penetapan 

harga dapat di tetapkan melalui faktor-faktor seperti 

teknologi, sumber daya keuangan, kapasitas produksi, 

kekuatan pasar, dan basis pelanggan. Kekuatan 

(strengths) merupakan keterampilan dan asset yang di 

miliki oleh perusahaan. 

2) Kelemahan (Weaknesses) 

Menganalisis suatu kelemahan perusahaan 

terhadap pesaing yang memiliki keterbatasan dan 

                                                             
52 Irawan, Muhammad Rizal Nur., Analisis SWOT Untuk Menentukan 

Strategi Pengembangan Tabungan Harmoni Plus Pada BPR Nusamba Brondong 
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kekurangan dalam kemampuan untuk mendominasi 

pasar, sumber daya dan keterampilan. Jika orang 

berbicara tentang kelemahan yang terdapat pada body 

suatu satuan bisnis, yang di maksud dari perspektif unit 

bisnis, mengacu pada keterbatasan atau kekurangan 

dalam hal sumber daya. Keterampilan dan kemampuan 

yang merupakan hambatan serius bagi kinerja yang 

memuaskan dari aktivitas organisasi. Dalam praktek, 

dapat mengamati berbagai keterbatasan dan kekuarang 

pada sarana dan prasarana yang dimiliki maupun yang 

tidak di miliki, yang kemampuan pengelolanya yang 

rendah, keterampilannya dalam pemasaran yang tidak 

sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang di hasilkan 

kurang di minati oleh konsumen atau calon konsumen 

dan tingkat keuntungan yang kurang memadai.    

b. Analisis Eksternal 

1) Peluang (Opportunities) 

Di setiap perusahaan memiliki sumber daya 

dominan yang independen dari perusahaan lainnya. 

Peluang dan terobosan atau keunggulan kompetitif 

beberapa peluang membutuhkan modal yang besar untuk 

di manfaatkan. Di sisi lain, bisnis baru sedang terbentuk. 

Yang di mana pemasaran peluang merupakan salah satu 

area di mana pembeli membutuhkan agar bisnis dapat 

beroperasi secara menguntungkan. 

2) Analisis Ancaman (Threats) 

Ancaman merupakan sebuah tantangan yang harus 

di taklukan dan di hadapi atau di tantang oleh tren atau 

perkembangan yang tidak menguntungkan di lingkungan 

yang akan menyebabkan penurunan pada posisi 

perusahaan. Definisi tentang ancaman kontras dengan 

interpretasi tentang peluang. Dengan demikian, dapat di 

katakana bahwa ancaman merupakan factor lingkungan 

yang tidak menguntungkan bagi satu satuan unit usaha.  
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Tetapi, jika tidak di tangani ancaman tersebut akan 

menjadi sebuah hambatan bagi suatu satuan unit bisnis 

yang bersangkutan yang terkena dampak sekarang atau di 

masa depan. Dengan melakukan kedua analisis maka 

dapat di katakana perusahaan tersebut di kenal dengan 

melakukan analisis SWOT.  

 

D. E-commerce 

1. Pengertian E-commerce 

Pengertian E-commerce merupakan suatu sistem 

pemasaran atau sebuah penggunan akses internet, situs web, dan 

aplikasi mobile dan browser yang beroperasi pada prangkat 

mobile dan di gunakan untuk melakukan transaksi bisnis, secara 

formal dapat juga berarti terdapat adanya transaksi komersial 

antara organisasi dengan antara individu. Terdapat pendapat 

lain bahwa e-commerce adalah pengguna internet dan computer 

dengan browser web untuk melakukan pembelian dan menjual 

sebuah produk, sebagian besar e-commerce hanya terjadi antar 

usaha, dan bukan antarbisnis dan konsumen.   

Dahulu transaksi bisnis harus di lakukan secara langsung 

dengan melibatkan beberapa sarana dan sumber daya, kini 

transaksi dapat di lakukan oleh siapa saja dan di mana saja 

dengan fleksibilitas. Kegiatan (tanpa tatap muka) menggunakan 

sarana elektronik, perangkat dan internet dimana pembayaran di 

lakukan melalui transfer informasi keuangan. Transaksi saat ini 

di internet terkenal dengan e-commerce dan e-businnes. 

Perdagangan elektronik atau yang biasa di sebut dengan E-

commerce, merupakan sistem yang menggunakan jaringan 

komunikasi dan komputer untuk melakukan proses bisnis.
53

 

Pandangan popular dari e-commerce sendiri yaitu penggunaan 

internet atau world wide web (www) untuk membeli dan 

menjual produk. Penggolongan e-commerce yang sering di 

gunakan oleh orang yaitu berdasarkan dari sifat transaksinya.  
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Secara umum terdapat tipe e-commerce yang dapat di 

bedakan menjadi beberapa bagian yaitu:
54

  

a. Business to business (B2B) 

Transaksi terjadi pada antar pelaku usaha dalam hal ini 

pembeli maupun penjual adalah pelaku usaha, bukan 

perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena sudah 

saling mengenal, dan pembelian di lakukan untuk menjalin 

kemitraan bisnis. 

b. Business to Consumer (B2C) 

Transaksi antar pelaku komersial dengan 

konsumen/individu. Pada jenis transaksi ini biasanya bersifat 

broadcast dan konsumen aktif bertransaksi. Produsen harus 

bersedia menerima umpan balik konsumen. Biasanya sistem 

yang di gunakan adalah sistem berbasis web karena sudah 

banyak di lakukan di kalangan masyarakiat. 

c. Consumer to Consumer (C2C) 

Dalam transaksi konsumen dapat menjual barang secara 

online langsung kepada konsumen lain, atau dapat di 

katakana sebagai orang yang saling menjual barang dan jasa. 

Misalnya adalah ketika ada individu atau seseorang yang 

menjual di marketplace (misalnya, www.olx.com) dan 

mejual real estat perumahan, mobil, dan lain-lain. Iklan 

pribadi penjualan dan layanan internet merupakan 

pengetahuan dan keahlian adalah contoh dari customer to 

customer    

d. Consumer to Business (C2B)  

Customer to business adalah model bisnis yang dimana 

konsumen (individu) menciptakan suatu nilai dan bisnis 

mengonsumsi nilai tersebut. Misalnya, ketika para 

konsumen menulis ulasan atau ketika konsumen 

memberikan ide yang bermanfaat untuk mengembangkan 

produk baru, maka individu tersebut adalah orang yang telah 

menciptakan nilai bagi perusahaan, jika perusahaan 

                                                             
54 Wirapraja A, Aribowo H. Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Solusi 

Inovasi Dalam Menjaga Sustainability Bisnis. Teknika. 2018 Jul 5;7(1):66-72. 

http://www.olx.com/


 43 

menerima kontribusinya. Misal, olx.com atau priceline.com 

adalah situs web yang memungkinkan orang menjual sesuatu 

kepada perusahaan. Dalam hal ini, internet dapat di gunakan 

sebagai sarana negosiasi. 

Salah satu aplikasi yang menerapkan e-commerce yang 

paling populer di Indonesia adalah Gojek. Gojek 

mengembangkan jenis e-commerce yaitu business to customer 

yang di lakukan melalui personal online booking. Fitur e-

commerce di gojek sangatlah lengkapdi bandingkan fitur e-

comerce perusahaan sejenisnya. Hal ini membuat Gojek lebih 

unggul dari pada pesaingnya. Gojek juga dapat memaksimalkan 

penggunaan teknologi dan implementasinya di dalam dunia 

bisnis sehingga benar-benar dapat membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhannya, seperti makan dan minuman, 

kendaraan, serta layanan personal seperti pijat dan cleaning 

house.  

a. Gojek 

Gojek adalah perusahaan teknologi dengan tujuan 

social untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai 

sektor informal di Indonesia. Gojek juga bekerjasama 

dengan  sekitar 200.000 pengemudi ojek yang 

berpengalaman dan terpercaya di Indonesia, untuk 

menyediakan berbagai layanan termasuk transportasi dan 

pesan-antar makanan. Perusahaan gojek didasarkan oleh 3 

(tiga) nilai inti: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. 

Pengemudi gojek mengatakan pendapatan  mereka 

meningkat setelah bergabung sebagai mitra, mereka juga 

mendapatkan tunjangan kesehatan dan kecelakaan, serta 

menjangkau lebih banyak pelanggan melalui aplikasi gojek.   

Perusahaan gojek menerapkan teknologi informasi atau 

sistem informasi.  Gojek menjalankan strategi sistem 

informasi pemasarannya dalam 3 (tiga) fase yang dikenal 

sebagai customer life cycle. Langkah yang pertama adalah 

akuisisi, yang melibatkan perolehan pelanggan 

menggunakan teknik pemasaran langsung, termasuk promosi 

media social secara langsung. Tahap yang ke-dua adalah 
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perbaikan, yang meliputi penambahan pelanggan dengan 

teknik up sell dan cross sell, yaitu mengutamakan 

bekerjasama dengan mitra bisnis yang ingin menggunakan 

layanan gojek untuk meningkatkan basis pelanggan baru 

mereka. Tahapan ketiga adalah retain, yaitu membangun 

pelanggan atau loyalitas pelanggan menggunakan teknik 

dukungan pelanggan, yang dimana setiap bisnis menerima 

segala keluhan dan keinginan konsumen. Sehingga suatu 

usaha dapat menciptakan pelanggan yang loyal. 

Gojek adalah sebuah perusahaan jasa, maka supply 

chain management yang diterapkan oleh gojek sendiri adalah 

sebuah konsep manajemen bahwa perusahaan mencoba 

menggunakan teknologi internet untuk mengintegrasikan 

semua mitranya, baik pengemudi (pekerja), konsumen dan 

juga para stakeholder yang terlibat dalam kegiatan 

transaksional. Sistem akuntasi yang ada di gojek mencakup 

antara lain fasilitas proses pesanan, memungkinkan 

konsumen untuk memesan layanan dan kemudian data yang 

di peroleh dari formulir pendaftaran menentukan jumlah 

pembayaran. Jumlah pembayaran dimaksukan ke dalam 

metode pembayaran, yang kemudian di catat dalam buku 

besar. Bukti dari pembayaran konsumen akan di catat di 

kasir, yang kemudian akan dicatat dalam buku besar. 

Pesanan konsumen kepada mitra gojek akan masuk ke dalam  

sistem pembayaran tunai berdasarkan bagi hasil  yang telah 

di sepakati antara gojek dengan mitra yang terkait. Bagi 

hasil yang telah di sepakati dalam kesepakatan kedua belah 

pihakakan dimasukkan kedalam sistem buku besar gojek. 

Selain itu, gojek merupakan contoh yang bagus dari 

memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi dan inovasi sosial, 

bagaimana kekuatan aplikasi (aplikasi digital) dapat 

digunakan untuk memberdayakan platform. Ekonomi kelas 

bawah (pengemudi ojek) menjadi paham teknologi sehingga 

mereka menjadi lebih inovatif. Jika kita ingin berpikir lebih 

jauh, kekuatan aplikasi yang hebat seringkali jauh lebih kuat 

daripada kekuatan otot. Kita dapat melihat, itu di sebut 
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―beauty of digital technology‖. Aplikasi pintar bkan tanpa 

adanya tantangan. Kendala di pangkalan ojek mungkin 

menjadi salah satu kendala yang terlihat saat ini. 

1. Teknologi Informasi yang di Gunakan   

Di dalam memberikan layan, Gojek memanfaatkan 

teknologi informasi, yaitu: 

a) Teknologi End User 

1. Aplikasi Smartphone Android 

2. Aplikasi Smartphone IOS 

b) Teknologi Database 

1. Cloud Computing 

2. Smartphone Storage 

c) API (Aplication Programming Interface) 

1. Google Maps 

2. Google Place 

3. Transjakarta API 

4. Apotikantar API 

d) Payment 

1. Go-Pay (Online Credit) 

e) Customer Service 

1. Sosial Media 

2. Website 

3. Call Center 

Gojek menguasai tiga dari lima kategori mobile e-

commerce yang paling banyak diminati oleh kaum milenial, 

yakni shipping, food delivery, dan payment. Dalam kategori 

aplikasi pesan-antar makanan, dengan mayoritas pengguna 

aplikasi pesan-antar makanan dari segala usia, Go-Food 

sebagai pionir dalam industri pesan-antar makanan dan 

pemimpin pasar dalam layanan Food Delivery, yang diukur 

dengan kesadaran merek, pengguna, dan loyalitas konsumen. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan menjaga kualitas dan 
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loyalitas pelanggan, perusahaan akan menjadi perusahaan 

yang dominan diantara para pesaingnya. 

b. Fitur Go-Food 

Gojek menawarkan sistem kerja yang efektif dan 

efisien yang di mana gojek tidak hanya menyediakan 

aplikasi teknologinya saja, tetapi juga melakukan pencarian 

sampai menghubungkan driver dengan para pengguna 

layanan. Gojek memiliki beberapa layanan produk di 

antaranya: 

1) Go-Ride 

Secara spesifik, layanan transporrtasi dengan armada 

kendaraan menjadi layanan utama yang di sediakan oleh 

Gojek. Untuk layanan ini, Gojek memerikan jaket gratis. 

Masker dan helm sesuai regulasi keselamatan dan 

kenyamanan bagi penumpang. tarif di tampilkan secara 

transparan berdasarkan KM perjalanan. 

2) Go-Car 

Merupakan jasa angkutan yang di berikan Gojek dengan 

menggunakan kendaraan beroda empat (mobil) yang bisa 

mengantar kemanapun. Biaya akan di tampilkan secara 

transparan pada aplikasi berdasarkan KM yang di 

tempuh. 

3) Go-Send 

Ini adalah layanan pengiriman instan dalam aplikasi 

Gojek dengan memberikan pelanggan kemampuan untuk 

pengantaran barang atau dokumen dari satu lokasi ke 

lokasi lain. Harga layanan ini akan di tampilkan secara 

transparan oleh aplikasi tergantung pada jarak KM yang 

di tempuh. 

4) Go-Food    

Salah satu aplikasi layanan dalam aplikasi Gojek yang 

memberikan kemudahan bagi konsumen dalam layanan 

pesan antar makanan/minuman dengan mudah, dengan 

biaya yang di tampilkan secara transparan pada aplikasi 
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sesuai dengan harga makanan/ minuman yang di pesan 

dan jarak yang di tempuh. 

5) Go-Mart 

Salah satu layanan yang memberikan kemudahan bagi 

setiap konsumen untuk membeli sebuah produk yag 

mereka inginkan. Pelanggan dapat memasukkan alamat 

took yang tidak terdaftar di aplikasi di kolom alamat. Dan 

tariff pengiriman akan di tampilkan secara transparan di 

aplikasi berdasarkan jarak dari tempat pesanan. 

6) Go-Box 

Layanan ini dapat membantu para pelanggan dengan 

pesanan untuk barang yang besar karena membutuhkan 

truk , barang tersebut seperti Television, Meja dn lain-

lain. Go-Box bekerja sama dengan penyediaan layanan 

logistik. Tarif pengiriman akan di tampilkan dengan 

transparan di aplikasi berdasarkan jarak pesanan yang di 

lakukan. 

7) Go-Clean 

Sebuah layanan yang di sediakan oleh Gojek untuk 

memberikan pelayanan kebersihan rumah atau 

perkantoran. Pelanggan dapat menentukan waktu 

pengerjaan dan bisa memilih untuk jenis pekerjaaannya. 

Dan tarif dapat di sesuaikan dengan jenis pekerjaannya 

dan lama waktu pekerjaannya.  

8) Go-Glam 

Merupakan sebuah jasa kecantikan yang di sediakan oleh 

Gojek yang dapat membantu para konsumen yang ingin 

melakukan sebuah perawatan kecantikan dan untuk 

berpenampilan lebih menarik. Go-Glam di tangani oleh 

orang yang berprofesional, biaya yang di tawarkan 

tergantung dari waktu dan penanganan tingkat kesulitan 

dari permintaan konsumen. 

9) Go-Med  

Ini aalah layanan yang di berikan fasilitas memudahkan 

setiap pelanggan seperti penyedia layanan belanja dalam 
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bidang obat-obatan. Konsumen dapat memasukkan 

alamat took yang belum terdaftar di aplikasi kolom 

alamat yang di tuju. Tarif pengiriman akan di tampilkan 

secara transparan di aplikasi berdasarkan jarak tempat 

pemesan. 

10) Go-Tik 

  Sebuah layanan yang memberikan kemudahan untuk 

setiap pelanggannya yaitu layanan untuk pemesanan 

tiket. Biaya layanan ini akan di tampilkan secara 

transparan pada aplikasi dengan jenis tiket yang di 

pesan.
55

  

11) Go-Auto 

Sebuah layanan yang di sediakan oleh Gojek yang 

memberkan layanan jasa ahli professional berbasis 

aplikasi dalam bidang perawatan, cuci, service, dan 

layanan darurat kendaraan pelanggan di manapun dan 

kapanpun. Dan tariff yang di berikan akan di tampilkan 

di aplikasi tergantung dari lokasi pelanggan danlayanan 

yang di berikan. 

c. Layanan Go-Food 

layanan Go-Food merupakan fitur layanan pesan antar 

makanan seperti memesan di sebuah rumah makan. Hanya 

dengan menggunakan smartphone dan membuka fitur Go-

Food di aplikasi Gojek, konsumen dapat memesan 

makanan/minuman dari rumah makan yang sudah berkerja 

sama dengan Gojek. Singkatnya, layanan ini sangat mirip 

dengan layanan food delivery di sebuah restoran. Saat ini, 

terdapat sekitar 1 juta armada Gojek roda dua yang dapat di 

gunakan sebagai armada layanan pesan antar 

makanan/minuman.
56

 Memiliki syarat yang cukup 
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sederhana, hanya harus bekerja sama dengan Gojek sehingga 

menu kuliner atau produk yang di jual bisa masuk kedaftar 

menu yang terdapat di fitur Go-Food. 

Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, kegiatan 

ekonomi akan menjadi salah satu dari kegiatan yang di 

untungkan, entitas komersial yang mengelola operasi mereka 

mau tidak mau perlu di mobilisasi dengan cepat sehingga 

dengan hadir nya Go-Food dapat membantu menjalankan 

usahanya. Meskipun tergolong baru, Go-Food mampu 

merebut pangsa pasar pesan-antar makanan dengan strategi 

mendorong para pelaku usaha kuliner untuk membuat lebih 

banyak pilihan makanan di Go-Food. Kini 80% dari 125.000 

merchant partner Go-Food merupakan pengusaha kuliner 

darikategori UKM. Dan dengan 30% pendapatannya berasal 

dari Go-Food. Go-Food pun menjadi layanan pesan antar 

makanan terbesar di Indonesia.
57

 Bagi Gojek, hal ini dapat 

mendongkrak pendapatan dengan total pesanan yang masuk 

ke Go-Food. Dan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan 

menengah berpotensi meningkatkan pendapatan di bidang 

food delivery. Go-Food hadir tidak hanya untuk bekerjasama 

dengan restoran yang mewah saja, salah satu esensi dari Go-

Food ialah untuk mempromosikan segala makanan yang di 

buat oleh industri UKM. Go-Food juga menghadiri fitur 

restoran yang unik jika ada hidangan yang lezat dan 

berkualitas terletak di pinggir jalan. Dengan layanan ini, 

konsumen tidak perlu pergi ke outlet atau mengantri, mereka 

cukup hanya duduk dirumah dan menunggu makanan di 

antar oleh Go-Food. 

Terdapat beberapa keunggulan dari layanan Go-Food 

yang membuat di minati pebisnis atau pelaku usaha dalam 

industri kuliner serta konsumen sebagai berikut: 
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1) Prosedur Pemesanan yang Mudah 

 Konsumen yang akan memesan makanan atau 

minuman melalui fitur Go-Food dengan sangat mudah. 

Di karenakan layanan Go-Food sudah ada dalam aplikasi 

Gojek, sehingga para konsumen yang ingin memesan 

makanan atau minuman melalui layanan Go-Food tidak 

perlu lagi menelpon layaknya layanan delivery. Cara 

untuk memesan hidangan dengan cara mengklik fitur Go-

Food dalam aplikasi Gojek, yang nantinya akan muncul 

berbagai rumah makan dan café yang terletak sesuai 

dengan lokasi di sekita pengguna. Kemudian pengguna 

sudah dapat memilih menu makanan yang akan di pesan. 

Setelah pengguna sudah mengkonfirmasikan pesanannya, 

maka pengguna tinggal menunggumakanan di antar oleh 

Gojek. 

2) Ada Fitur Tambahan yang Berguna 

Di saat konsumen sedang menunggu pesananya di 

antara oleh pihak Gojek, maka terdapat fitur dalam Go-

Food seperti Tracking yang di mana penngguna dapat 

melihat lokasi kurir dan dapat menghubunginya jika 

pesanannyabelum datang dalam waktu yang lama. Hal ini 

dapat membuat para konsumen mendapatkan rasa 

nyaman karena tidak mengira-ngira pesanannya sudah 

sampai mana. 

3) One Stop Apps 

Pada saat fitur Go-Food di luncurkan, Nadiem 

Makarim berharap fitur baru ini dapat menjadikan Gojek 

sebagai one stop apps bagi pengguna. Selain layanan Go-

Food, tim Gojek sebenarnya sudah menyediakan fitur 

layanan lainnya, seperti kurir antar jemput barang dan 

belanja. Sejak awal kemunculannya, Nadiem sangat 

menginginkan Gojek menjadi solusi bagi setiap 

masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya yang 

padat.  
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4) Menumbuhkan dan Memaksimalkan Promosi Bisnis 

Kuliner 

Layanan Go-Food tidak hanya memberikan utilitas 

bagi pengguna, tetapi juga memberikan peluang bagi para 

pelaku usaha makanan untuk memaksimalkan usahanya. 

Esensi Go-Food salah satunya adalah mempromosikan 

makanan hasil kreasi industri kuliner yang merupakan 

misi besar yang ingin di capai oleh Gojek. Contohnya, 

jika terdapat tempat makan yang enak dan berkualitas di 

pinggir jalan, maka Go-Food apat merekomendasikan 

tempat tersebut melalui fitur suggest restaurant. Oleh 

sebab itu, tidak hanya waralaba besar saja yang bisa 

sukses tetapi rumah makan angkringanpun dapat sukses 

dengan Go-Food jika makanan tersebut enak dan 

berkualitas. Dengan usahanya terdaftar dengan Go-Food, 

para pengguna yang awalnya tidak mengetahu rumah 

makan atau merek usaha kuliner tersebut dapat 

megetahui, mengenal dan mulai mencoba untuk 

memesan. Sehingga konsumen dari usaha kuliner tersebut 

bisa bertambah dan meningkatkan penjualan.  

5) Jutaan Pengguna Go-Food dapat Menikmati Promo Biaya 

Antar menggunakan Go-Pay 

Go-Pay atau biasa di kenal dengan GoWallet 

merupakan dompet pintar virtual untuk menyimpan 

creadit yang dapat di gunakan untuk membayar transaksi 

yang terkait dengan layanan Gojek. Untuk menggunakan 

Go-Pay, perlu di pastikan bahwa saldo di Go-Pay cukup 

untuk melakukan transaksi, namun jika saldo tidak cukup 

maka Gojek menyediakan pembayaran persial yang di 

mana konsumen dapat membayar menggunakan saldo 

Go-Pay lalu sisanya dengan tunai. Biasanya setiap bulan, 

Gojek selalu memberikan promo baik potongan harga 

atau gratis ongkir dengan syarat dan ketentuan yang di 

tentukan olehpihak Gojek. Selain promosi yang di 

tawarkan Gojek kepada para konsumen juga memberikan 

dampak positif bagi para pelaku usaha kuliner yang telah 



 52 

bermitra dengan pihak Go-Food untuk meningkatkan 

penjualannya. 

6) Mempermudah Pelanggan untuk Menemukan Usaha 

Kuliner yang Terdaftar 

Beragam fitur dan kategori dari Go-Food akan 

memudahkan juta pengguna Gojek menemukan rumah 

makan atau restoran. Go-Food memiliki kategoi di 

halaman utamanya, bagi pelanggan untu memudahkan 

menemukan rumah makan dengan susah payah. 

Biasanya, dengan menjadi partner Go-Food sebuah 

restoran akan secara otomatis masuk ketegori near me, 

yang bearti bahwa pengguna aplikasi di sekitar lokasi 

akan terlihat pada daftar kategori tersebut. Masih banyak 

lagi layanan Go-Food mulai dari tipe restoran, makan 

hingga beberapa promo saat ini.       

 

2. Komponen E-commerce 

E-commerce mempunyai beberapa komponen yang 

standard transaksinya terorganisir dan tidak terorganisir 

transaksi bisnis di lakukan secara offline, di antaranya: 

(Hidayat, 2008:7) 

a. Produk : terdapat bebagai jenis produk yang dapat di jual 

melalui internet seperti alat elektronik, computer, buku, 

baju, mainan, bahkan makanan/minuman, dan lain-lain, 

b. Tempat menjual produk (a place to sell), tempat menjual 

merupakan jaringan internet yangberarti harus memiliki 

domain (nama lapak penjual) dan hosting (alamat lapak 

penjual), 

c. Cara menerima pesanan: melalui Email, telepon, sms 

danlain-lain, 

d. Cara pembayaran: dengan cara Cash, cek, bankdraf, kartu 

kredit, internet payment (misalnya Dana), 

e. Metode Pengiriman: pengiriman barang dapat melalui 

paket, salesman,  
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f. Customer service: jika ingin komplen atau mendapatkan 

masalah dengan pengiriman produk maka anda dapat 

mengirimkannya melalui email, formulir online, FAQ, 

telepon, chating, dan lain-lain.       

  

3. Metode pembayaran di E-commerce 

Ada 3 tata cara pembayaran yang sering di gunakan dalam 

transaksi menggunakan e-commerce (prihatna, 2005:19), di 

antaranya: 

a. Online Processing Credit Cart 

Metode ini cocok untuk produk ritel yang memiliki pasar 

global. Pembayaran di lakukan dengan cara real time 

(proses verifikasi pada saat itu juga). 

b. Money Tranfer 

Cara ini lebih aman saat menerima pembayaran dar 

konsumen luar negeri, akan tetapi memiliki harga 

tambahan untuk konsumen berupa biaya bagi penyedia 

layanan remittance untuk mengirim uang kenegara luar 

lain. 

c. Cash on Delivery 

Transaksi dengan membayar secara langsung di tempat itu 

hanya bisa di lakukan ketika kita membeli produk dengan 

cara tatapmuka atau langsung. 

 

4. E-commerce dalam Pandangan Islam 

Dalam pandangan islam, e-commerce sendiri sebenarnya 

memiliki deskripsi yang hampir sama dengan transaksi 

konvesional. Akan tetapi, e-commerce memiliki beberapa 

aturan dan kewajiban yang harus sesuai dengan prinsip islam 

dan di perbolehkan dalam islam. Sebagaimana yang telah di 

sebutkan dalam Al-Qur’an: 
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Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung.” [Q.S. Al-Jumu’ah: 10] 

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek 

dalam kehidupan. Termasuk dalam perdagangan (muamalah). di 

dalam Islam terdapat beberapa akad/kontrak yang berkaitan 

dengan transaksi jual/beli,di antaranya seperti bai’ assalam, 

bai’ al-istisna, dan bai’ muajjal.58
: 

a. Bai’ Assalam adalah perjanjian penjualan yang harus di bayar 

penuh terlebih dahulu lalu dikirim kemudian. Di jelaskan 

bahwa as-salam atau juga di sebut dengan as-salaf  

merupakan jual/beli dengan pembayaran yang tergesa-gesa 

sedangkan pengirimannya tertunda, selebihnya di jelaskan 

bahwasannya as-salam bearti pengiriman.
59

   

b. Bai’ Al-istsna merupakan suatu perjanjian dimana pembeli 

memberikan pesanan atau purchase order kepada pembeli 

dan akan membayar upah atau harga barang jika pesanan 

yang telah dilakukan. Apabila melihat ketersedian barang 

pada saat transaksi, maka bentuk bai’ al-istisna memiliki 

kemiripan dengan bai’ assalam yaitu barang belum tersedia 

secara konkret. Namun mengenai pembayaran, didalam 

kedua jenis akad tersebut memiliki perbedaan, bai’ as-salam 

membutuhkan pembayaran dengan cepat, sedangakn dengan 

bai’ al-istisna dapat di tunda atau dipercepat tergantung 

kesepakan antara penjual engan pembeli. 

                                                             
58 Norazlina Zainul, Fauziah Osman, Siti Hartini Mazlan, “E-Commerce 

from an Islamic Perspective,” Electronic Commerce Research and Applications, 

(2004),h. 280–293. 
59 Haris Faulidi, Transaksi Bisnis E-commerce, (Yogyakarta: 

MagistraInsani, 2004), h.  
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c. Bai’ muajjal ialah suatu perjanjian yang dimana pembeli dan 

penjual keduanya telah membuat kesepakan untuk 

penangguhan pembayaran   

Dari uraian diatas tersebut, bahwasannya e-commerce 

cenderung memiliki persamaan dengan bai’ assalam dalam hal 

pembayaran yang bersifat cepat dan penyerahan atau 

pengiriman yang sifatnya ditunda atau di tangguhkan. Dalam 

transaksi e-commerce, setelah penjual dan pembeli bersepakat, 

maka pembeli akan membayar nilai nominal barang yang sudah 

disepakati. Jika sudah terbukti bahwa pembayaran sudah 

dilakukan, maka penjual akan mengirimkan barang yang telah 

di pesan oleh customer. Padahal, islam sangat memudahkan 

transaksi  jual/beli bagi manusia. Adapun syaratnya yang 

diberlakukan dalam islam mengenai transaksi jual/beli barang. 

Islam sangat melarang bagi umatnya yang melakukan transaksi 

jual/beli yang terdapat unsur merugikan orang lain atau riba, 

gharar, penipuan, paksaan dan maisir, dan haram.
60

        

a. Riba yang biasa kita tahu yaitu sebuah penetapan bunga 

atau melebihkan harga yang tidak sesuai dengan harga 

pokoknya. 

                    

                

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan 

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan [ Q.S. Ali Imran [3]:130] 

b. Gharar yang dimana situasi yang penuh dengan 

ketidakpastian dalam bertransaksi. Ketidakpastian tersebut 

menyangkut dalam kualitas, kuantitas, harga, maupun 

waktu yang terjadinya transaksi. 

                                                             
60 Ibid 
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c. Penipuan biasa diartikan dengan situasi yang dimana 

terdapat salah satu pihak terlibat dalam suatu perjanjian 

dengan harapan memperoleh sebuah keuntungan, akan 

tetapi yang terjadi malah sebaliknya. 

d. Paksaan dapat dideskripsikan sebagai sesuatu tindakan yang 

dapat merugikan orang lain atau tidak menyenangkan dalam 

suatu hal yang tidak disetujui oleh orang yang 

bersangkutan. 

e. Maisir ialah kegiatan yang bertaruh (dalam hal uang 

ataupun barang) atau secara harfiah di jelaskan 

bahwasannya maisir merupakan perolehan sesuatu atau 

mendapatkan keuntungan dengan sangat mudah tanpa 

adanya kerja keras. 

                       

                     

                    

       

Artinya: ―mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] 

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”,[Q.S. Al- Baqorah:219] 

f. Haram merupakan sebuah hal yang di bensi oleh Allah atau 

sesuatu yang telah di larang. Segala sesuatu tersebut baik 

berupa aktivitas maupun barang, yang tidak diperbolehkan 

untuk elakukan transaksi dalam islam. 
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Jadi, dalam transaksi e-commerce dan bai’ assalam 

terdapat unsur yang dimiliki para pihak yang mengadakan akad 

yaitu penjual dengan pembeli, objek transaksi dan pihak-pihak 

yang bertransaksi. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang 

mendasar antara keduanya yaitu bahwa dalam e-commerce 

tidak adanya pertemuan tatap muka (face to face) antara penjual 

dengan pembeli. Dua yang melakukan transaksi hanya 

berkomunikasi melalui internet. Prinsip transaksi e-commerce 

diperbolehkan dalam islam yaitu dengan menghindari riba, 

gharar, maisir, dll. Mengenai sistem pembayaran  e-commerce, 

sebaiknya dilakukan dengan tidak menggunakan kartu kredit 

karena akan menimbulkan  transaksi yang berunsur riba’.  

 

E. Usaha Rumah Makan 

1. Pengertian Usaha 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, usaha atau bisnis 

adalah kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran atau tubuh 

untuk mencapai suatu tujuan kerja (tindakan, usaha, prakarsa) 

untuk mencapai sesuatu.
61

 Dalam undang-undang nomor 3 

Tahun 1982 tentang wajib daftar pengusaha, perusahaan adalah 

setiap perbuatan, atau kegiatan dalam bidang ekonomi yang 

dilakukan oleh setiap pengusaha atau perorangan dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan atau laba.
62

 Dengan memenuhi 

kebutuhan manusia, korporasi dapat mengarahkan pada 

keberadaan dunia usaha yang menciptakan barang dan jasa. 

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan yang teratur dan 

berkelanjutan dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik 

yang di peroleh dari perorangan atau badan usaha yang 

terbentuk dalam  hukum atau tidak terbentuk dalam hukum 

yang didirikan dan berkedudukan di wilayah dalam suatu 

Negara. 

                                                             
61 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1254 
62 Ismail Solihin, Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, 

(Jakarta: Kencana, 2006), h. 27 
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Menurut Hughes dan Kapoor, usaha adalah upaya 

terorganisir individu untuk menghasilkan dan menjual barang 

dan jasa secara menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Yamh di maksud adalah dalam kegiatan individu 

yang melakukan sesuatu terorganisasi atau mempoduksi dan 

menjual barang/jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan 

dengan memenuhi kebutuhan masyarakt.
63

 

 a. Jenis-Jenis Usaha 

Pada umumnya usaha dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 

jenis, di antaranya adalah usaha mikro, usaha kecil, dan 

usaha menengah : 

1. Usaha Mikro 

Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif 

milik orang perorangan atau badan usaha dan juga 

memenuhi kriteria usaha mikro, yang dimana sudah di 

atur dalam undang-undang sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih yang di miliki atau asset 

minimal sebanyak Rp. 50.000.000,00.- ( Lima puluh 

juta rupiah), sementara itu 

b) Hasil penjualan atau omzet minimal Rp. 

300.000.000,00.- (Tiga ratus juta rupiah). 

2. Usaha Kecil 

Usaha kecil berdasarkan undang-undang No 9 

Tahun 1995, setiap kegiatan ekonomi manusia yang 

berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih 

atau arus kepemilikan tahunan sebagaimana disyaratkan 

oleh undang-undang ini. Sebagaimana kriteria tersebut 

yaitu: 

a) memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 

50.000.000,00.- (Lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk  tanah dan tempat bangunan usaha, dan 

                                                             
63 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Edisi ke-2, 

(Bandung: Alfabeta, 2003), h. 179 
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b) Hasil penjualan atau omzet yang di dapatkan oleh 

usahanya setiap tahunnya mencapai Rp. 

2.500.000.000,00.-  

3. Usaha menengah 

Bisnis menengah merupakan usaha yang sangat 

produktif karena usaha ini berdiri sendiri, dijalankan 

hanya oleh individu atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau anak afiliasi dari bisnis 

yang diatur, dimiliki, dikuasai atau sebagian dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung oleh usaha kecil 

atau perusahaan besar dengan total kekayaan bersih dan 

penjualan tahunan. 

Adapun kriteria usaha menengah sebagai berikut:
64

  

a) Memiliki total kekayaan bersih Rp. 500.000.000,00.- 

(Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 

10.000.000.000,00-  belum termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha 

b) Memiliki omzet pertahun Rp. 2.500.000.000,00.- 

sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00.-. 

b. Keberhasilan Usaha 

Keberhasilan dalam bisnis dapat dilihat dari tujuan 

yang di tetapkan oleh pengusaha, selain keuntungan. Seperti 

halnya kita dapat menganalisis keberhasilan suatu 

perusahaan dengan mengetahui kinerja suatu perusahaan 

dapat di bentuk dengan membandingkan nilai yang di 

hasilkan oleh perusahaan dengan nilai yang di harapkan 

dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. Kinerja bisnis merupakan suatu hasil dari 

berbagai faktor di atas, itulah sebabnya  adaptasi  ini sangat 

penting dalam menentukan seberapa tangguh perusahaan 

terhadap lingkungan. Bisnis harus selaras dengan tujuan 

bisnis yang di tetapkan pemiliki-manager. Mengenai 

tujuannya, kinerja bisnis merupakan standard yang 

                                                             
64 Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), h. 46 
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digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan atau sasaran 

bisnis.  

Menurut Ina Primiana, kesuksesan bisnis merupakan 

modal yang telah diisi ulang secara efektif, didistribusikan, 

dan mencapai tujuan organisasi.
65

 Menurut Henry faizal noor  

sukses dalam bisnis pada dasarnya adalah kesuksesan dalam 

bisnis mencapai tujuannya, suatu bisnisdapat dikatakan 

berhasil jika menghasilkan laba. Karena laba adalah tujuan 

seseorang untuk mendirikan suatu usaha.
66

 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengertian 

keberhasilan usaha merupakan keberhasilan usaha dalam 

mencapai tujuannya, dimana mencapai keberhasilan dari 

wirausahawan yang cerdas, yaitu inovatif mengikuti 

perkembangan teknologi dan dapat mengadopsi secara 

proaktif dan hal ini dapat dilihat dari upaya pengusaha ketika 

kondisi bisnis lebih baik dari periode sebelumnya dan 

menggambarkan lebih dari yang lain pada tingkat yang sama 

atau ini dapat di lihat dari efesiensi proses produksi sebagai 

kelompok atas dasar efesiensi teknik dan efesiensi ekonomi, 

target prusahaan yang menetapkan tujuan bisnis para 

pemimpin usaha. Pemilik yang teridentifikasi, modal, ukuran 

perusahaan, produksi atau laba, jenis bisnis atau manajemen, 

aktivitas keuangan dan citra perusahaan.  

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan. Sebuah bisnis dapat mengidentifikasi dua 

faktor sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi: kualitas sumber daya manusia, 

pengendalian organisasi, struktur organisasi, sistem 

manajemen, partisipasi, budaya atau budaya perusahaan, 

kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, tingkat 

entrepreneurship.  

                                                             
65 Ina Primiana, Menggerakkan sektor riil UKM &industri, Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 49 
66 Henry Faizal Noor. Ekonomi manajerial.  (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 397 
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Faktor eksternal dapat di bedakan menjadi dua faktor 

utama yaitu faktor pemerintah dan faktor non-pemerintah. 

Unsur-unsur pemerintah meliputi: kebijakan ekonomi, 

derajat birokrasi, politik, dan demokrasi. Faktor non-

pemerintah adalah: sistem ekonomi, social budaya 

masyarakat, sistem tenaga kerja dan kondisi kerja, keadaan 

infrastruktur, tingkat social budaya dan kebutuhan 

lingkungan sekolah global. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa keberhasilan 

suatu usaha dapat dipengaruhi oleh kompetensi badan usaha 

yang tercermin antara lain melalui pengetahuan, sikap dan 

keterampilan usaha atau kemampuan bisnis. Keberhasilan 

suatu bisnis ditentukan oleh keuntungan tambahan atau 

materi, tetapi juga dari keberhasilan kerja perusahaan. Bisnis 

yang di rasakan oleh pengusaha mungkin merupakan 

panggilan pribadi atau kepuasan batin.  

d. Indikator Keberhasil Usaha 

Terdapat beberapada indikator dalam menetukan 

keberhasilan usaha menurut Henry Faizal Noor: 

1. Laba (Profitability)  

Laba merupakan tujuan utama bagi pelaku yang 

mendirikan usaha. Laba usaha merupakan selisih antara 

pendapatan dengan biaya. 

2. Produktivitas dan Efisiensi 

Ukuran produktivitas perusahaan akan menentukan 

skala produksi rendah maupun tinggi. Ini akan 

mempengaruhi ukuran penjualan dan akhirnya 

menetukan reandah/tinggi pendapatannya, yang pada 

gilirannya mempengaruhi ukuran margin keuntungan 

yang diperoleh. 

3. Daya Saing 

Daya saing merupakan suatu kemampuan atau 

ketekunan untuk bersaing dengan merebut perhatian dan 

loyalitas konsumen. Sebuah bisnis dapat di katakana 

berhasil atau sukses jika dapat mengalahkan 
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kompetitornya atau setidaknya masih bisa bertahan dalam 

persaingan. 

4. Kompetensi dan Etika Bisnis 

Kompetensi adalah sebuah akumulasi kuantitatif dari 

pengetahuan, hasil penelitian, dan pengalaman dalam 

bidangnya, sehingga dapat menciptakan inovasi yang 

sesuai dengan tuntunan zaman. 

5. Terciptanya Citra Baik 

Citra baik suatu perusahaan terbagi menjadi dua, 

yaitu kepercayaan internal dan kepercayaan eksternal. 

Trust internal merupakan sebuah keyakinan atau 

kepercayaan dari semua orang yang berada di 

perusahaan. Sedangkan trust eksternal ialah munculnya 

rasa percaya atau keyakinan dari seluruh pemangku 

kepentingan dalam suatu usaha, baik itu dari konsumen, 

pemasok, pemerintah maupun seluruh masyarakat, 

bahkan para pesaing.     

 

2. Pengertian Rumah Makan 

Di Indonesia, rumah makan juga dapat disebut dngan 

restoran. Bisnis makanan kini semakin berkembang di 

Indonesia. Munculnya kuliner yang berbeda,wisata kuliner dan 

tren unik seperti gaya hidup masyarakat yang dimana menjadi 

bukti bahwa bisnis ini tumbuh seperti badai. Makanan yang 

menjadi pilihan banyak orangkarena di anggap sebagai bisnis 

yang lebih mudah di lakukan daripada bisnis yang lain. Namun, 

usaha dalam bidang kuliner terdapat golongan yang rumit 

karena membutuhkan banyak inovasi dan kreativitas yang 

berkelanjutan.  

Rumah makan adalah usaha yang dikelola oleh orang 

perorangan tanpa adanya campur tangan orang lain dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan. Sesuai dengan pasal 14 

Nomor 10 Undang-indanga pariwisata Tahun 2009,Restoran 

adalah tempat makan yang di lengkapi dengan peralatan dan 

pelengkapan untuk penyimpanan dan pelayanan di satu tempat 
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bangunan permanen. Rumah makan yang merupakan terdapat 

tempat atau bangunan yang yang di selenggarakan secara 

komersial, memberikan pelayanan yang baik kepada semua 

pelanggan restoran. Terdapat restoran di hotel, kantor dan 

pabrik, rumah makan terdapat di luar gedung dengan tujuan dari 

operasi usaha tersebut untuk menghasilkan keuntungan atau 

uang. Kepuasan pelanggan juga merupakan tujuan utama dari 

operasi rumah makan atau restoran.
67

  

Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republic 

Indonesia No 12 Tahun 2014 menurut standar usaha jasa 

makanan, yang dimaksud dengan rumah makan adalah usaha 

penyediaan makanan dan minuman dengan perlengkapan dan 

peralatan untuk menyimpan dan mengantarkan makanan 

dilokasi yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan 

memperoleh keuntungan atau laba.  

Tujuan operasional rumah makan adalah untuk mencari 

keuntungan. Selain bertujuan untuk bisnis atau mencari 

keuntungan, rumah makan juga memberikan kepuasan pada 

pelanggan yang merupakan tujuan operasional pada rumah 

makan yang utama. Secara umum, rumah makan merupakan 

tempat untuk mencari makanan atau minuman bagi pengunjung. 

Rumah makan juga memiliki keunikan tersendiri untuk menarik 

perhatian pelanggan, baik melalui seperti menu pada makanan 

dan minuman, hiburan seperti Live Music dan fisik pada 

bangunan. 

a. Jenis-jenis Rumah Makan 

Secara umum terdapat 3 (tiga) jenis usaha pada 

makanan dan minuman. Masing-masing jenis usaha tersebut 

memiliki kategori dan karakteristik yang berbeda, bagi segi 

investasi maupun cara pengelolaannya.
68

  Di antaranya: 

 

 

                                                             
67 Marsum W.A., Restoran dan Segala Permasalahannya, Edisi IV, 

(Yogyakarta: Andi, 2005), h. 197 
68 A. Raharjo, Lima Usaha Sukses Bisnis Restoran, (Jakarta: Penerbaplus, 

2008), h. 17-19 
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1. Usaha Skala Kecil 

Usaha jenis ini bersifat kecil biasanya pada kalangan 

yang berpendapatan kecil pula. Ciri-ciri ini yaitu jenis 

menu yang sangat terbatas dan harga yang murah, yakni 

sekitar Rp. 3.000.- Rp. 15.000,- per-oranga. 

2. Usaha Skala Menengah 

Jenis usaha ini biasanya terdapat pelanggan dengan 

tingkat ekonominya menengah. Dari segi harga, ia 

memiliki label harga yang lebih tinggi di bandingkan 

dengan usaha kecil dengan kisaran Rp. 15.000,-Rp. 

40.000,- per-orang. Ciri-ciri perusahaan menengah dapat 

dilihat dari varian menu yang lebih besar, staf layanan, 

jenis layanan yang sederhana, lebih mementingkan 

kebersihan dan umumnya memiliki parker yang luas.  

3. Usaha Skala Besar 

Bisnis besar sering melayani orang-orang dengan 

status sosial dan ekonomi tinggi, restoran jenis ini dapat 

berlokasi secara mandiri di lingkungan tertentu atau 

terletak di hotel bintang lima. Biasanya restoran ini 

menggunakan konsep spesial dalam pelayanan dan menu 

yang di tawarkan. Misalnya restoran italia, restoran 

jepang, dan sebagainya. 

b. Menghindari Kegagalan dalam Usaha Rumah Makan 

Industri makanan dan minuman mengharuskan anda 

untuk memahami hal yang membuat seseorang gagal dalam 

bisnis rumah makan. Pertanyaan ini dapat di sebabkan oleh 

faktor eksternal dan internal. Faktor internal misalnya seperti 

pengendalian biaya, inovasi, pelatihan, kebersihan, asumsi 

yang salah, dan lain-lain. Contoh faktor eksternal biasanya 

terlihat dari perizinan, tingkat persaingan, kurangnya 

promosi, keringanan pajak, kepuasan pelanggan, dan lain-

lain.  

Menurut Raharjo, terdapat hal-hal yang ada pada bisnis 

usaha rumah makan yang perlu di hindari sebagai penyebab 

kegagalan yaitu: 
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a. Menghindari asumsi yang salah tentang usaha rumah 

makan atau restoran. 

b. Menghindari kesalahan dalam survey lokasi. 

c. Menghindari kesalahan dalam mengelola arus kas. 

d. Menghindari kegagalan dalam mengelola produk. 

e. Menghindari sumber daya manusia yang tidak 

terkendali. 

f. Hindari kesalahan saat mengelola pelanggan.  

g. Hindari kesalahan saat berpromosi. 

3.  Usaha Rumah Makan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Di dalam Al-Qur’an dan Hadist sebagaimana sumbur 

fundamental yang terdapat dalam islam dan memiliki banyak 

dorongan untuk bekerja atau mendirikan usaha. Dalam surah 

At-Taubah [9]:105 dan An-Nahl [16]: 5: 

                           

                     

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan.[Q.S. At-Taubah [9]: 105] 

                      

Artinya: dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk 

kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan 

berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu 

makan.[Q.S. An-Nahl [16]:5] 

Rasulullah SAW telah memberikan contohnya dalam 

melaksanakan usaha berdagangnya. Yang di mana kita 

mengetahu bahwa nabi Muhammad SAW selalu mendapatkan 

kesuksesan dalam berdagang dan tidak pernah mendapatkan 
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kerugian. Karena, nabi Muhammad SAW tidak pernah 

membuat para pelanggannya merasa di rugikan bahkan 

mengeluh. Beliau selalu menjaga setiap janjinya kepada 

pelanggannya dengan menapati janjinya dan selalu memberikan 

pesanan tepat waktu. Tak sampai disitu saja, beliau juga selalu 

menunjukkan asa tanggung jawabnya yang besar dan 

integritasnya yang tinggi dalam berdagang.  Dalam 

menjalankan usahanya, Muhammad SAW selalu memegang 

teguh prinsip kejujuran (transparansi). Dalam berbisnis, beliau 

selalu jujur saat menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk 

yang ia jual. Ternyata prinsip transpransi ini menjadi alat 

pemanasarn yang efektif untuk menarik pelanggan. Belai juga 

mencintai para pelanggannya seperti ia mencintai diri sendiri, 

maka dari itu beliau selalu melayani para pelanggan dengan 

sepenuh hati dan selalu membuat para pelanggan merasa puas 

dengan layanannya.    

Dalam hal ini, nabi Muhammad SAW selalu melakukan 

prinsip persaingan sehat dan kompetitif yang akan mendorong 

suatu usaha semakin efektif dan efisien, beliau pun tidak pernah 

mengambil keuntungan yang tinggi. Dapat di katakana bahwa 

beliau adalah pelopor mengenai bisnis yang selalu mendasari 

prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang jujur dan sehat, beliau 

juga menyebarkan prinsip-prinsip bisnisnya dalam bentuk 

edukasi dan pernyataan tegas kepada para bisnis lainnya.  

a. Prinsip-prinsip dalam Usaha 

Prinsip dasar yang telah di tetapkan di dalam islam 

mengenai perdagangan dan perniagaan adalah dari tolak 

ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. 

1. Prinsip Tauhid 

Pada prinsip tauhid, usaha yang sering kita tekuni 

tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah SWT. Tauhid 

merupakan prinsip yang palig utama dalam kegiatan 

apapun di dunia ini. Prinsip tauhid juga menyatakan 

bahwasannya di dalam golongan masyarakat memiliki 

sesuatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang 
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tertera dlam kalimat Lai’ilahailallah (Tiada Tuhan Selain 

Allah). 

At-Tauhid merupakan sebuah upaya dalam kesucian 

Allah dari persamaan dengan makhluk (Al-syirk), 

menurut Hassan Nasution di dalam kutipan Akhmad 

Mujahidin.
69

 Berdasarkan dalam prinsip ini dapat di lihat 

dari pelaksanaan hukum islam yang merupakan ibadah. 

Ibadah disini dalam artiannya pembahasan manusia dan 

penyerahan diri kepada AllahSWT sebagai manifestasi 

kesyukuran kepadanya. Jika dengan tauhid aktivitas 

usaha yang sedang kita jalani merupakan semata-mata 

untuk mencari keridhoan-NYA semata. 

2. Prinsip Al’Adl (Keadilan) 

Di dalam ekonomi islam prisip Ad’Adl merupakan 

keseimbangan antara kewajiban yang di wajibkan untuk 

di penuhi oleh manusia dengan kemampuannya untuk 

menunaikan kewajibannya. Dan dalam bidang usaha 

untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan 

pokok utama atau nafas untuk menciptakan pemerataan 

dan kesejahteraan. Karena dengan itu, harta yang di 

peroleh atau beredar bukan hanya untuk segelintir orang 

kaya saja akan tetapi juga kepada orang yang 

membutuhkannya.
70

  Seperti dalam surah Al-Baqoroh 

[2]: 275: 

                       

        

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. [Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 
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3. Prinsip Al-Ta’wun (Tolong Menolong) 

Al-Ta’wun merupakan sifat tolong menolong dengan 

sesama manusia yang sesuai dengan arahan tauhid untuk 

meningkatkan kebaikan dan ketakwaan terhadap Allah 

SWT. Dan prinsip ini menghendaki kaum muslim untuk 

saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. 

4. Usaha yang Halal dan Barang yang Halal 

Islam selalu menekankan untuk setiap orang mencari 

nafkah dengan cara yang halal. Semua saran dalam hal 

ini untuk menghasilkan kekayaan dengan cara yang tidak 

baik itu di larang. Karena pada akhirnya akan 

mengakibatkan hal yang tidak di inginkan sehingga dapat 

membinasakan suatu bangsa. Pada situasi apapun atau 

pada tahap apapun tidak ada kegiatan yang bebas dari 

beban pertimbangan moral. Terdapat dalam firman Allah 

SWT surah An-Nisaa[4]: 29: 

                 

                      

                    

Artinya: 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[287]; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. [Q.S. An-Nisaa’ [4]: 29] 

5. Berusaha Sesuai dengan Batas Kemampuan 

Manusia sejatinya di ciptakan oleh Allah untuk 

menjadi seseorang Khalifah Fil Ard di muka bumi ini. 

Dan di dalam menjalankan hal tersebut tentu saja 

membutuhkan usaha yang keras. Maka, tidak jarang 
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manusia berusaha dan bekerja untuk mencari nafkah 

secara berlebihan yang akan berdampak buruk bagi 

kehidupan rumah tangganya. Maka dari itu kerjakan apa-

apa yang di bumi dengan kemampuanmu. 

b. Strategi Usaha  

Strategi usaha yang diterapkan oleh Rasulullah SAW 

meliputi: strategi operasi, strategi pemasaran, strategi 

sumber daya manusia, dan strategi keuangan. Di dalam Al-

Qur’an menyatakan bahwa dalam menjalankan suatu bisnis 

seseorang harus menggunakan pejalanan di jalan tuhan 

dengan mengoptimalkan diversifikasi sumber daya. 

1. Strategi Optimal 

Strategi  operasional merupakan strategi yang 

mengubah input (bahan mentah, kendaraan, mesin dan 

manusia) menjadi output yang berharga. Strategi 

operasional harus di koordinasikan dengan strategi 

pemasaran, strategi sumber daya manusia dan sumber 

daya, dan strategi keuangna. Strategi operasional 

melibatkan fasilitas dan peralatan, sumber daya 

perencanaan, dan pengendalian operasional. 

a) Perilaku yang Baik 

Dari Humaid As-Sa’idi, Ra, bahwa Rasulullah 

SAW bersabda, “bersiaplah yang baik dalam mencari 

dunia, karena semua akan di mudahkan baginya 

sesuai yang telah di tuliskan darinya”.71 Yang di 

maksud ialah, carilah rezeki yang halal dengan cara 

yang baik pula, agar kau mendapatkan apa yang kau 

usahakan di dunia tanpa menyulitkan dan melelahkan, 

dan berbuat baik dalam menjalankan sesuatu di dunia 

adalah yang baik pula menurut syari’ah dan terpuji. 

Menerima apa-apa yang telah Allah sediakan untuk 

berikan bagianmu. Tidak di perbolehkan untuk 
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menjadi tamak dan rakus agar selalu mengingat dan 

tidak berada di dalam situasi kondisi yang subhat. 

b) Mengutamakan Produktifitas 

Rasulullah SAW lebih mementikan 

produktifitas dari pada hanya semata-mata 

kepemilikan. 

c) Menggunakan Keahlian  

Allah dan Rasulul-NYA menganjurkan 

umatnya untuk menggunakan keahlian. Dalam surah 

saba’: 10-11: 

                 

                         

                          

Artinya: “dan Sesungguhnya telah Kami berikan 

kepada Daud kurnia dari kami. (kami 

berfirman): "Hai gunung-gunung dan 

burung-burung, bertasbihlah berulang-

ulang bersama Daud", dan Kami telah 

melunakkan besi untuknya. (yaitu) buatlah 

baju besi yang besar-besar dan ukurlah 

anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang 

saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang 

kamu kerjakan”.[ Q.S. Saba’ [34] : 10-11] 

d) Memberdayakan Sumber Daya 

Rasulullah SAW telah menganjurkan umatnya 

untuk memberdayakan sapi untuk membajak. 

Memelihara anjing untuk menjaga lading dan ternak, 

nabi juga menganjurkan untuk membedayakan air, 

dan rasulullah juga menganjurkan memberdayakan 

perangkat yang kita miliki untuk menghasilkan 

makanan atau rezeki. 



 71 

e) Memberdayakan Kendaraan 

Pada zaman Rasulullah SAW untuk adalah 

salah satu kendaraan pada masanya untuk membawa 

barang perdagangannya ke berbagai pasar. Dan 

Rasulullah SAW juga menganjurkan pada umatnya 

untuk menggunakan kendaraan sesuai dengan 

fungsinya dan rawatlah.  

2. Strategi Sumber Daya Manusia 

Strategi pengembangan sumber daya manusia yang 

di operasikan oleh Rasulullah SAW meliputi perencanaan 

dan menciptakan sumber daya yang berkualitas, 

mengembangan sumber daya manusia agar berkualitas, 

mengevaluasi kinerja sumber daya manusia, memotivasi 

dan memelihara sumber daya manusia yang berkualitas. 

a) Perencanaan Sumberdaya Manusia 

Rasulullah SAW untuk melakukan perencanaan 

sumberdaya manusia mangacu pada Al-Qur’an agar 

menjadikan orang berlaku adil, melakukan kebajikan, 

memberi bantuan, melarang kemungkaran, melakukan 

kekejian dan permusuhan yang telah di jelaskan dalam 

surah An-Nahl ayat 90: 

                   

                 

            

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 

Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran 

dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran. [Q.S. An-Nahl [16]:90] 
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Rasulullah SAW telah menganjurkan umatnya 

untuk menjadi rahmat bagi sesama manusia dengan 

budi pekerti yang luhr, sebagaimana itu merupakan 

ajaran dari Allah SWT. Yang telah di jeaskan dalan 

surah Al- anbiyaa’ [21] ayat 107:  

              

Artinya: dan Tiadalah Kami mengutus kamu, 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam.[Q.S. Al-Anbiyaa’ [21]: 107]. 

Selain untuk melakukan ibadah dan berbuat 

kebajikan, manusia juga di haruskan untu bida 

bersabar dan rendah hati. 

b) Penarikan Sumberdaya Manusia 

Departemen rekrutmen sumberdaya manusia 

ialah pencarian untuk merekturt sejumlah karyawan 

yang memenuhi syarat dengan cara di seleksi. Orang 

yang cocok untuk mengisi lowongan yang ada lalu 

menyesuaikan seseorang dengan posisi yang diisi 

berdasarkan persyaratan pekerjaan dan pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan, minat, dan kepribadian 

karyawan. Yang merupakan kriterian sumber daya 

manusia tersebut seperti yang kuat dan mampu di 

andalkan. 

c) Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan sumber daya manusia ini 

sengaja di lakukan untuk meningkatkan 

perkembangan kinerja para karyawan sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan juga. Dan membawa 

kepada jenjang karir para karyawan. 

d) Penilaian Kinerja 

Rasulullah SAW menganjurkan pada para 

pedagang untuk berlaku jujur dan dapat di percaya, 

sehingga mengacu pada penilaian kinerja yang terlihat 
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pada sistem yang mengukur, menilai da 

mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan 

pekerjaan, perilaku dan hasil yang di kerjakan. 

e) Kompensasi 

Sistem kompensasi terdiri dari kompensasi 

finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi 

non-finansial melibatkan evaluasi kontribusi para 

karyawan untuk mendistribusikan remunerasi 

langsung maupun tidak langsung secara adil. 

Sedangkan sistem kompensasi finansial merupakan 

untuk menarik para pelamar dan mempertahankan 

karyawan yang memiliki potensi, dll.
72

   

f) Pemeliharaan Sumber Daya Manusia 

Membangun hubungan baik dengan 

sesameamanusia itu dapat memelihara sumber daya 

manusia terutama di dalam pekerjaan. Sehingga dapat 

menciptakan keselamatan dan kesejahteraan kerja. 

3. Strategi Keuangan 

Rasulullah memiliki strategi yang bertujuan untuk 

mendukung suatu bisnis dalam jangka panjang maupun 

pendek dengan menggunakan memanfaatkan sumberdaya 

keuangan. Strategi keuangan ini antara lain 

menghilangkan riba, spekulasi (gharar), dan perjudian 

(maisir) dalam bertransaksi, meningkatkan kekayaan dan 

kemakmuran pemerataan distribusi pendapatan dan 

mencapai masyarakat sejahtera makmur di bawah 

naungan  Allah SWT. Prinsip transaksi bisnis ini meliputi 

prinsip bagi hasil, jual beli, fidusia (kepercayaan), sewa, 

dan kebajikan. 

a) Prinsip Bagi Hasil 

Prinsip bagi hasil mencakup dari musyarokah, 

mudharabah, muzara’ah, dan musaqoh. Yang dimana 

prinsip bagi hasil dalam mudharabah dan musyarokah 

                                                             
72 M. Suyanto, Muhammad Business Strategy & Etnics, (Yogyakarta: CV. 

Andi Offsett, 2008), h. 170 



 74 

sudah di gunakan sebelum datangnya islam. Di timur 

tengah sebelum adanya peradaban islam, terdapat 

prinsip mudharabah yang di mana kemitraan-

kemitraan berjalan berdampingan dengan konsep 

sistem Bungan dengan cara membiayai pengeluaran 

ekonomi.  

Dalam prinsip mudharabah ini sudah di 

praktikan oleh Rasulullah SAW sendiri yang dimana 

beliau saat itu menjadi seorang mudhorib (pihak yang 

di modali) oleh istrinya khadijah. Sementara itu umar 

bin khatab juga menjalankan sistem mudharabah yang 

dimana beliau menginvestasikan uang anak yatim 

kepada saudagar yang berdagang di jalur perdagangan 

antara madinah dan irak.
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b) Prinsip Jual/Beli 

Terdiri dari prinsip murobahah, salam, 

istishna’, dan syufah. 

c) Prinsip Keprcayaan 

Terdapat di antaranya wadi’ah, wakalah, 

kafalah, hawalah, dan rahn. 

d) Prinsip Sewa 

Diantaranya yaitu ijarah. 

e) Prinsip Kesejahteraan Sosial 

Yaitu qardh, waqof.74
 

4. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran terdapat beberapa yang meliputi 

di antaranya yaitu segmentasi pasar dan target pasar, 

strategi pembentukan posisi, strategi produk, strategi 

harga, strategi tempat, dan strategi promosi. 

a) Segmentasi Pasar dan Target Pasar 
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Segmentasi ini terlihat dari segment geografis 

yang di mana terjadi pembagian-pembagian pada 

pasar sesuai dengan unit-unit geografis yang berbeda 

seperti wilayah, Negara, propinsi, kota, kepulauan, 

dan bahkan terhadap muslim. 

b) Strategi Penentuan Posisi 

Menentukan posisi juga dapat di katakana 

sebagai menentukan  pesaing. Pada masa Rasulullah 

di dalam pesaing yang di lihat dari kesukuan dan 

kepribadiannya. Tak kala bagi pelaku bisnis untuk 

menentukan pesaingnya maka harus mencari 

informasi yang dapat di lihat dari 3 (tiga) langkah 

berikut: mengenali keunggulan bersaing yang 

mungkin dapat di manfaatkan, dapat melihat secara 

efesien sehingga dapat memilih tetang posisi yang 

akan di pilih pedagang. 

c) Strategi Produk 

Menurut islam, produk yang dapat dihasilkan 

untuk konsumen yaitu dapat di gunakan, untuk 

menghasilkan materi bagi konsumen yaitu yang 

bermanfaat baginya, yang dapat di gunakan agar 

menghasilkan perbaikan  materialnya. 

d) Strategi Harga 

Strategi yang di terapkan oleh Rasulullah yaitu 

meliputi dengan prinsip saling sepakat, tidak melebih-

lebihkan harga sehingga melebihi harga pedagang 

lain, tidak bohong, tidak menyonsong barang dari 

jalanan, dan lain-lain. 

e) Strategi Tempat 

Rasulullah SAW sendiri menganjurkan para 

umatnya untuk memperdagangkan dagangan mereka 

di pasar.  
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f) Strategi Promosi  

Strategi promosi yang di terapkan oleh 

Rasulullah SAW lebih pada menekankan hubungan 

dengan pelanggan, seperti:
75

 

1. Berpenampilan Menawan atau Rapih, 

2. Membangun Relasi, 

3. Mengutamakan Keberkahan, 

4. Memahami Pelanggan, 

5. Mendapatkan Kepercayaan, 

6. Memberikan Pelayanan Maksimal, 

7. Berkomunikasi,  

8. Menanggapi terhadap Permasalahan, 

9. Menciptakan Keterlibatan dan Menawarkan Pilihan 

 

F. Kerangka Pikir 

Analisis Inovasi Penjualan Usaha Rumah Makan dalam 

Pemanfaatan Go-Food Perspektif Ekonomi islam (Studi Pada 

Usaha Rumah Makan Ayam Geprek King) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir
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Inovasi Penjualan 

Aplikasi Go-Food 

Usaha Rumah Makan 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya Inspirasi Rumah Makan Geprek King 

 Rumah makan ayam geprek king berdiri pada bulan maret 

2017. Rumah makan ayam geprek king ini memiliki konsep seperti 

food court yang di mana terdiri dari beberapa stan untuk 

menjualkan kuliner makanan dan beberapa stan yang lain di 

gunakan untuk menjual  minuman. Pengelolaan semua stan 

beroperasi dengan mejalankan hanya satu sistem manajemen yang 

sama yang dimana telah di tetapkan oleh pengelola Rumah Makan 

Ayam Geprek King. Terdapat beberapa stan yang didirikan oleh 

pemilik rumah makan ayam geprek king. Yang di mana stan 

tersebut terdiri dari: King Thai Tea, Bakso Aci King, Bakso Bakar 

King dan Nasi Goreng King. Dan bahkan stan-stan tersebut 

memiliki direktur operasional tersendiri yang dimana bentuk 

tersebut untuk memudahkan manajemen operasional harian.
76

 

Rumah Makan Ayam Geprek King dikelolah oleh sebagian 

besar alumni PMD Gontor yang bertugas sebagai direktur 

pengelola stan yang aada. Pengelolaan yang di lakukan tersebut di 

bentuk oleh pemilik Rumah Makan Ayam Geprek King karena 

pemilik ingin menciptakan lapangan pekerjaan dan mengenalkan 

kegiatan bisnis untuk alumni PMD Gontor khususnya. Dengan 

harapan terciptanya lapangan pekerjaan lain di kemudian hari.   

Pada tanggal 18 Maret 2017Usaha Rumah Makan Ayam 

Geprek King memulai operasi dan bertepatan tanggal tersebut 

semua konsep, desai, menu makanan danminuman di kelola oleh 

pengelola usaha masing-masing dengan menggunakan konsep 

mudharabah (bagi hasil) kepada pemilik usaha. Dan dalam 

dinamika perjalanan usaha ayam geprek king semakin berkembang 

dengan pesat seiringnya waktu, karena usaha rumah makan ayam 

geprek king ini menggunakan inovasi yang di mana menyediakan 

konsep murah dan praktis sehingga menarik perhatian dari warga 

                                                             
76 Debi Hernawan, Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Ayam 

Geprek King, Rumah Makan Ayam Geprek King, 13 Januari 2022 
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sekitar khususnya warga daerah Sukarame Bandar Lampung dan 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung. 

Usaha Rumah Makan Ayam Geprek King ini memiliki misi 

untuk kedepannya yang menjadikan usaha Rumah Makan Geprek 

King ini sebagai rumah makan dengan konsep rumah makan 

keluarga dan rumah makan ter-murah dengan kualitas terbaik di 

provinsi Lampung. Pemilik usaha rumah makan ayam geprek king 

ini sudah banyak menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, 

komunitas dan sekolah yang ada sebagai rekan dalam menyediakan 

konsumsi makanan harian. Di antaranya yatu: Dinniyah Putri 

Lampung, LBBK Himalaya, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an 

Darul Qur’an, Komunitas Akustik Lampung, PMD Gontor. 

Kerjasama ini yang di lakukan meliputi penyediaan konsumsi 

untuk berbagai acara. Selain itu usaha rumah makan ayam geprek 

ini menerapkan inovasi di dalam lokasinya yang di mana tempat 

untuk acara yang diberikan secara gratis dengan fasilitas lengkap 

seperti michrophone wireless, sound sistem, lighting dan alat-alat 

music yang lainnya kepada penyelenggara acara. Adapun fasilitas 

yang di sediakan tersebut: 

1. Kapasitas pengunjung dengan kapasitas 200 pelanggan dengan 

melupiti pembagian tempat (Ruang ber-AC, Smoking area dan 

Ruang santai), 

2. Wifi dengan kecepatan 100 Mbps, 

3. Live music, 

4. Mushola, 

5. Tempat Wudhu Terpisah (Pria dan Wanita), 

6. Toilet, 

7. Colokan Hampir Setiap Sudut Café. 
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B. Dasar Manajemen Operasional Rumah Makan Ayam Geprek 

King 

 Berikut adalah dasar manajemen operasional rumah makan 

ayam geprek king: 

1. Nama Usaha  : Rumah Makan Ayam Geprek King 

Alamat                 : Jl. Pulau Sebesi No. 2F Sukarame 

Bandar Lampung 

Pemilik           : Rizka Ferdiansyah Haka MP.d 

Pengelola                  : Deby Hernawan S.Ag 

Waktu Operasional  : Setiap Hari, 10.00s/d 22.00   

Jenis Usaha              : Rumah Makan dan Food Court 

Usaha Rumah Makan Ayam Geprek King memiliki partner 

dalam menyediakan bahan baku dan rekan usaha kuliner lainnya 

sekitar 40  partener. Berikut beberapa daftar  jumlah partner usaha 

yang di miliki oleh Usaha Rumah Makan Geprek King:
77

 

Table I 

NO PARTNER USAHA JUMLAH 

1 
Penyedia Bahan Baku 

Mentah Harian 
10 

2 
Penyedia Kemasan 

Makanan dan Minuman 
10 

3 
Partner Promosi Sosial 

Media 
05 

4 Partner Usaha Kuliner 15 

Sumber: Rumah Makan Ayam Geprek King 

Selama jam buka harian, para pekerja di bagi menjadi  2 shift 

untuk memudahkan dalam beroperasi. Shift pertama di mulai pada 

pukul 10.00 am hingga pukul 15.00 pm. Sedangkan untuk shift 

kedua di lakukan pada pukul 14.30 pm sampai dengan pukul 22.00 

pm. Adapun waktu yang tidak beroperasi adalah pada waktu shalat 

                                                             
77 Data-data di Peroleh dari Rumah Makan Ayam Geprek King dan di Olah 

oleh Penulis 
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karena terdapat kebijakan menejemen yang  mewajibkan semua 

katyawan untuk melaksanakan shalat. Pada saat tibanya waktu 

shalat tersebut maka aktivitas jual/beli di berhentikan sementara 

dan di lanjutkan kembali ketika sudah usai waktu shalat. Dan 

terdapat jam operasional bagi staff bagian dapur dan office boy 

yaitu pada pukul 06.00 am, untuk menyediakan kebutuhan dapur 

seperti menggoreng ayam, memasak nasi dan membersihkan area 

rumah makan. Bahkan, pemilik mengantisipasi  jika takut ada staff 

yang terlambat maka pemilik menyediakan mess tempat tinggal 

untuk para karyawan yang teletak di lantai 2 ruko ayam geprek 

king. 

 

C. Analisis Lingkup Usaha Rumah Makan Ayam Geprek King 

1. Jenis Usaha 

Rumah makan ayam geprek king beroperasi di bidang 

kuliner yang terletak di area ruko bertepatan di belakang 

kampus UIN Raden Intan Lampung. Penyewa memanfaatkan 2 

ruko dan 2 kios yang di modif untuk menjadikan tempat 

tersebut Rumah Makan Ayam Geprek King, menjadikan tempat 

yang sangat cocok untuk berkumpul keluarga dan teman, karena 

Rumah makan geprek king memiliki halaman yang cukup luas, 

nyaman dan terdapat berbagai macam makanan yang miliki 

harga terjangkau atau murah, hal tersebut yang menjadikan 

daya tarik tersendiri karena terdapat parkir khusus dan gratis. 

Menu yang di tawarkan atau di sediakan kuga sangat menarik 

dan bervariasi, mulai dari snack (makanan ringan) hingga 

makanan yang mengenyangkan dan berbagai minuman. 

2. Proses Operasional 

Salah satu tujuan owner mendirikan usaha rumah makan 

ayma geprek king ini untuk membuat para konsumen dapat 

merasakan makanan yang enak tetapi dengan harga yang 

bersahabat. Berawal ketertarikannya dengan thai tea yang hanya 

dapat di rasakan oleh orang yang berdompet tebal, yang hanya 

ada di mall, maka owner geprek king membuat inovasi kreasi 

yang dimana membuat tha tea yang memiliki rasa enak dan 

memiliki harga yang terjangkau maka pada bulan maret 2017 
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terciptakah king thai tea, dengan terkenalnya king thai tea 

owner dari geprek king melebarkan usahanya ke usaha geprek 

king, hingga berjalannya waktu sampai saat ini king memiliki 

berbagai menu yang terjangkau. 

Dengan berdirinya usaha rumah makan geprek king yang 

terletak di kawasan dekat UIN Raden Intan Lampung, maka 

para mahasiswa atau orang sekita yang sedang membutuhkan 

pekerjaan dapat mengambil part time yang dimana terdapat 2 

shift. Dan sehingga para supplier berbagai bahan yang 

dibutuhkan di sekita sukarame dapat berkontribusi atau 

bekerjasama. 

Jam operasional rumah makan ayam geprek king ialah 

buka setiap hari dari hari senin sampai hari minggu, dari pukul 

10.00 A.m sampai pukul 22.00 P.m WIB. Staff bagian dapur 

seperti chef, cook, bartender dan helper, karyawan bagian 

umum seperti office boy, mereka hadir lebih awal yakni dari 

pukul 06.00 pagi untuk menyiapkan makanan dan kebersihan 

lingkungan Rumah makan ayam geprek king. Adapun staff 

yang bertugas bagian pelayanan yakni karyawan pramusaji 

ataupun staff keuangan hadir pada pukul 09.00 am, karena 

sesuai dengan jam operasional rumah makan geprek king pada 

pukul 10.00 Am.    

 

D. Strategi Inovasi Penjualan 

Strategi inovasi merupakan sebuah bentuk dari 

perkembangan strategi untuk jenis jasa, model bisnis baru atau 

produk yang akan dapat merubah pasar dan memberikan nilai baru 

bagi penggunanya. Hasil dari strategi sendiri akan sangat bernilai 

tinggi bagi organisasi atau usaha karena akan memaksimalkan 

manfaat potensial. Sedangkan penjualan merupakan suatu kegiatan 

yang di tunjukkan untuk mencari pembeli, mempengaruhi, dan 

memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan 

kebutuhannya dengan produk atau jasa yang di tawarkan.  

Sebagai salah satu media yang di gunakan dalam usaha 

rumah makan yang di mana media tersebut sudah banyak di 
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gunanakan oleh masyarakat yaitu layanan Go-Food yang terdapat 

pada aplikasi Gojek. Layanan Go-Food merupakan fitur layanan 

Food delivery seperti delivery order yang berada di sebuah rumah 

makan. Dengan hanya mengunakan smartphone lalu membuka 

fitur layanan Go-Food di aplikasi Gojek, maka para konsumen 

dapat memesan makanan atau minuman di rumah makan/restoran 

yang sudah bekerjasama dengan Gojek. Saat ini kurang lebih 2000 

driver roda dua yang dapat di manfaatkan untuk armada layanan 

food delivery. Syarat untuk mendaftarkan usaha atau kuliner agar 

dapat di lihat dalam daftar menu Go-Food sangatlah mudah, hanya 

dengan mendowload aplikasi GoBiz, lalu klik daftar Go-Food, 

lengkapi data usaha, dan jika data sudah di terima dan di setujui 

oleh pihak Go-Food maka anda akan langsung dapat mengaktifkan 

usaha rumah makan anda di Go-Food untuk mulai berjualan.  

Selain dapat menerima pesan antar makanan yang sudah 

bekerjasama dengan Rumah makan, Go-Food juga dapat menerima 

bayaran dengan cara GoPay, yang dimana GoPay ini seperti E-

Wallet yang merupakan kategori E-Commerce. Karena berdirinya 

perusahaan Gojek ini untuk mempermudah aktivitas para 

penggunanya dan juga memanfaatkan perkembangan teknologi 

seperti mobile e-commerce.     

Berdasarkan Faktor eksternal dan faktor internal merupakan 

hal yang  penting untuk di perhatikan dalam menetapkan suatu 

strategi. Berdasarkan penelitian dapat di lakukan dengan 

memaparkan faktor eksternal dan internal pada Usaha Rumah 

Makan Geprek King sukarame.    

1. Faktor Lingkungan Internal 

Di dalam faktor internal hanya memaparkan mengenai 

kekuatan dan kelemahan dalam perusahaan, sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

1) Kekuatan (Strenght) 

a) Memiliki Harga yang terjangkau. 

b) Bahan baku yang mudah di dapat. 

c) Memiliki beragam menu dan unik. 

d) Bebas bahan pengawet. 
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e) Memiliki fasilitas Wifi. 

f) Lahan parkir yang luas. 

g) Brand yang terkenal di sukarame. 

h) Terdapat Live music 

2) Kelemahan (Weeknesses) 

a) Minimnya kegiatan promosi. 

b) Jaringan Wifi yang sering mengalami gangguan. 

2. Faktor Eksternal 

Hanya memaparkan seberapa besar peranan dari faktor-

faktor eksternal yang terdapat dari perusahaan, yang terdiri dari 

peluang dan ancaman: 

1) Peluang (Opportunity) 

a) Berada di lingkungan padat penduduk. 

b) Banyak konsumen yang tertarik dengan produk-produk 

yang viral, enak dan berkualitas. 

c) Sudah bekerjasama dengan Gojek. 

d) Target pasar sasaran pada semua kalangan usia. 

e) Belum banyak tempat sederhana yang menggunakan Wifi. 

2) Ancaman (Threats) 

a) Kenaikan harga bahan baku. 

b) Inovasi produk yang mudah di tiru oleh pesaing. 

c) Bahan pokok ayam yang masih bergantung pada 

pemasok. 

Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor 

eksternal (peluang dan ancaman) sangatlah penting untuk di 

perhatikan dalam suatu satuan perusahaan untuk menatap dan 

bahkan merancang strategi perusahaan dalam mencapai suatu 

tujuan yang di inginkan. Maka dari itu perusahaan harus 

menetapkan faktor internal dan eksternal untuk melakukan riset 

dengan benar, dan jika salah menetapkan faktor tersebut akan 

mempengaruhi strategi perusahaan yang akan di gunakan dan akam 

mengakibatkan penghambatan dalam tujuan perusahaan. Akan 

tetapi, berbeda dengan Rumah makan ayam geprek king di sisi lain 
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mereka menerapkan strategi inovasi penjualan dan di sisi lain 

mereka mengajarkan dan memberikan pengetahuan apa saja cara 

membuat olahan mereka. Dengan kata lain, memberi pengetahuan 

cara mendirikan usaha. 

 Matriks SWOT 

Matriks SWOT merupakan sebuah alat yang di pakai untuk 

menyusun faktor-faktor strategi perusahaan. Matriks ini juga dapat 

menggambarkan lebih jelas bagaimana peluang dan ancaman 

eksternal yang di hadapi oleh sebuah perusahaan yang di sesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan internal yang di miliki oleh 

perusahaan tersebut. 

Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) untuk 

mengetahui berapa besar peranan dari faktor internal yang terdapat 

pada perusahaan. Matriks IFAS menggambarkan kondisi internal 

perusahaan yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang di 

hitung berdasarkan rating dan bobot.  

Faktor-faktor strategi 

internal 

Bobot Rating  Skor 

Kekuatan 

Memiliki harga yang 

terjangkau 

0,12 4 0,48 

Bahan baku yang mudah di 

dapat 

0,12 4 0,48 

Memiliki beragam menu dan 

unik 

0,09 3 0,27 

Bebas bahan pengawet 0,12 4 0,48 

Memiliki fasilitas wi fi 0,09 3 0,27 

Memiliki Lahan parkir luas  0,12 4 0,48 

Brand yang sudah di kenal 0,12 4 0,48 

Memiliki fasilitas Live Music   0,06 2 0,12 

Memiliki cabang 0,09 3 0,27 

Memiliki Sertifikasi 

Kehalalan 

0,09 3 0,27 
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Kelemahan 

Minimnya Kegiatan Promosi 0,09 3 0,27 

Total 1,00  3,87 

Table 2. Matriks Evaluasi Internal 

Dari hasil yang di dapat pada table 1, usaha rumah makan 

ayam geprek king memiliki total 3,60 yang di mana ialah usaha 

rumah makan ayam geprek king dalam hal ini sangat 

memanfaatkan kekuatan dalam kondisi internal perusahaan. 

Matriks EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) yang di 

gunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan dari faktor-

faktor eksternal yangterdapat pada perusahaan. Matriks EFAS 

menggambarkan kondisi eksternal perusahaan yang terdiri dari 

peluang dan ancaman yang di hitung berdasarkan dari rating dan 

bobot.    

Faktor-faktor strategi 

eksternal 

Bobot  Ranting Skor  

Peluang  

Berada di lingkungan padat 

penduduk 
0,14 4 0,56 

Banyak konsumen yang 

tertarik dengan produk viral 
0,14 4 0,56 

Sudah bekerjasama dengan 

Go-Food 
0,10 3 0,30 

Target pasar sasaran pada 

semua kalangan usia 
0,14 4 0,56 

Belum banyak tempat 

sederhana yang menggunakan 

wi fi 

0,10 3 0,30 

Ancaman  

Kenaikan harga bahan baku 0,10 3 0,30 

Inovasi produk yang mudah 

di tiru  
0,07 2 0,14 
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Bahan pokok yang masih 

bergantug pada pemasok 
0,07 2 0,14 

Jaringan wi fi yang sering 

mengalami gangguan 
0,07 2 0,14 

Total  1,00  3,00 

Table 3. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal 

Berdasarkan pada table 2, hasil dari analisis evaluasi faktor 

eksternal di dapatkan total 3,00 yang di mana perusahaan merespon 

dengan baik terkait adanya peluang yang di milikinya dan secara 

efektif perusahaan mengambil keuntungan dari peluang yang ada 

pada saat ini dari ancaman eksternal.  

   Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal yang dapat 

di kembangkan dalam lima langkah yaitu: 

1. Memasukkan 1-20 faktor internal, termasuk kekuatan dan 

kelemahan. Begitupula sebaliknya dalam faktor eksternal, 

peluang dan ancaman. 

2. Tiap faktor di beri bobot sekitar 0,0 (tidak penting) sampai 

dengan 1,0 (sangat penting). Faktor yang menurutnya penting di 

beri bobot yang tertinggi dan jumlah semua bobot sama dengan 

1,0. 

3. Memberi perinvkat 1sampai 4. 

4. Mengalihkan bobot setiap factor dengan peringkatnya. 

5. Jumlahkan skor rata-rata tiap variable. 

IFAS/EFAS Strenght (S) Weaknesses (W) 

Opportunity 

(O) 

Strategi (SO) 

= hasil kekuatan + 

peluang 

= 3,6 + 2,28 

= 5,88 

Strategi (WO) 

= hasil kelemahan + 

peluang 

= 0,27 + 2,28 

= 2,55 

Threath (T) Strategi (ST) 

= hasil kekuatan + 

ancaman 

Strategi (WT) 

= hasil kelemahan + 

ancaman 



 87 

= 3,33 + 0,72 

= 4,05 

= 0,27 + 0,72 

= 0,99 

Table 4. Rumusan Kombinasi Strategi  Matriks SWOT 
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BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Inovasi Penjualan dalam Pemanfaatan Aplikasi Go-Food di 

Rumah Makan Ayam Geprek King. 

Dalam setiap strategi inovasi penjualan terdapat 

kelebihan dan kekurangan yang dapat di gunakan untuk 

memanfaatkan kesempatan atau peluang yang ada. Sehingga 

usaha yang di jalankan dapat memiliki keunggulan bersaing 

yang baik jika di bandingkan dengan usaha yang sejenis. Tak 

dapat di pungkiri dalam kawasan yang sedang berkembang pasti 

akan terdapat usaha yang sejenis bermunculan. Sehingga akan 

tumbuh keadaan pesaingan kompetitif dengan usaha yang 

sejenis ataupun yang baru muncul. Dapat kita lihat kawasan 

yang sedang berkembang seperti di kecamatan sukarame, dan 

dalam studi kasus yang di ambil yaitu usaha rumah makan yang 

sejenis seperti usaha rumah makan ayam geprek king. Strategi 

inovasi penjualan dalam faktor kekuatan dari dalam yang 

dimiliki oleh usaha rumah makan ayam geprek king seperti 

memiliki harga yang terjangkau bagi semua kalangan, bahan 

baku yang mudah di dapat, memiliki beragam menu yang unik, 

bebas bahan pengawet, memiliki fasilitas Wifi dengan kecepatan 

100 Mbps, memiliki lahan parkir yang luas dan gratis, brand 

yang sudah dikenal, memiliki fasilitas Live Music, memiliki 

cabang dan memiliki sertifikasi halal hal itu untuk mengatasi 

kelemahan. Sehingga, tercipta peluang bagi usaha rumah makan 

ayam geprek king  dengan berada di lingkungan padat 

penduduk sehingga banyak konsumen yang tertarik dengan 

produk yang terlihat baru bagi seseorang tetapi tidak untuk 

pasar, melakukan kerjasama dengan Go-Food, dan memiliki 

target pasar dengan sasaran semua kalangan.  

Dengan melakukan strategi kekuatan dan peluang yang di 

miliki oleh usaha rumah makan ayam geprek king dengan 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk serta 

pelayanan untuk membuat konsumen loyal, mempertahankan 
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kualitas pelayanan dan mengembangkan inovasi penjualan 

seperti bekerjasama dengan layanan Go-Food karena dengan 

bergabung bersama Go-Food dapat melakukan promosi yang 

menarik perhatian pelanggan terlihat dalam foto dan deskripsi 

yang di buat oleh Go-Food, sehingga dapat menjaga kestabilan 

harga. Terdapat menu yang di tawarkan yang di mana pelaku 

usaha ayam geprek king menggunakan inovasi agar terlihat baru 

bagi konsumen tetapi tidak baru bagi pasar seperti menu aneka 

ayam geprek dan ayam penyet dari kisaran harga Rp.11.000,- 

sampai Rp.15.000,-, Aneka Cemilan seperti Burger, kentang 

goring, pisang crispy dan bakso goring dari harga Rp.10.000,- 

dampai Rp.20.000,-, Aneka nasi goreng dan mie sekisar 

Rp.12.000,- sampai Rp.15.000,-. Menu Aneka Roti kukus 

sekisar Rp.7.000,- sampai Rp.8.000,- dan menu aneka minuman 

sekisar Rp.6.000,- sampai Rp.10.000,- dan menu bakso 

Rp.11.000,- sampai Rp.13.000,-. Dalam inovasi penjualan 

pelaku usaha harus memiliki ketertarikan dalam suatu hal agar 

para konsumen dapat merasa tertarik dengan produk atau jasa 

yang di hasilkan atau di jual oleh para pelaku usaha, sehingga 

konsumen dapat royal terhadap usaha rumah makan ayam 

geprek king.  

Akan tetapi, setiap usaha tidak luput dari ancaman. 

Ancaman yang di miliki oleh usaha rumah makan geprek dari 

luar terdapat kenaikan harga bahan baku karena masih 

tergantung pada pemasok, inovasi produk yang mudah di tiru. 

Usaha rumah makan ayam geprek king merespon dengan baik 

sehingga, strategi kekuatan yang di milikinya dapat mengatasi 

ancaman seperti mempertahankan kestabilan harga dan 

melakukan efesiensi harga, mempertahankan dan meningkatkan 

mutu pelayanan dan produk, dan sudah memiliki surat-surat 

BPOM. 

Dan usaha rumah makan ayam geprek king terdapat 

memiliki kelemahan di dalam yaitu seperti kurangnya dalam 

berpromosi, tak lain owner hanya melakukan promosi dalam 

media sosialnya saja seperti Instagram Account milik usaha 

rumah makan ayam geprek king dan sebagian di lakukan 
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promosi dalam layanan Go-Food. Strategi untuk mengatasi 

ancaman dan kelemahan dengan melakukan promosi sebanyak-

banyaknya, tetap menjaga kualitas mutu menu dan fasilitas, dan 

menjaga kualitas mutu dari layanan.  

Berdasarkan strategi inovasi penjualan usaha ayam 

geprek king dengan memanfaatkan peluang yang ada 

menggunakan cara meminimalisirkan ancaman dari luar usaha 

maka pelaku usaha atau owner usaha rumah makan ayam 

geprek king memanfaatkan teknologi yang telah hadir dan 

berkembang dengan inovasinya seperti layanan Go-Food atau 

order delivery yang terdapat pada usaha rumah makan, yang di 

mana perusahaan Gojek menghadirikan layanan yang inovatif 

dalam perkembangan teknologi. Dengan bergabungnya usaha 

rumah makan ayam geprek king dengan layanan Go-Food dapat 

meningkatkan efesiensi promosi yang di mana dalam promosi 

terdapat foto yang jelas dan menarik, sehingga dapat 

menjangkau konsumen yang luas, dan juga terdapat promo 

seperti potongan harga. Go-Food merupakan fenomena yang 

sedang marak di kalangan konsumen bagi yang 

menggunakannya karena Go-Food merupakan layanan pesan 

antar makanan/minuman nomor satu di Indonesia, dan juga 

dapat mengarahkan ke rumaha makan yang terdekat dengan 

lokasi di sekitar anda. Tak hanya itu, Go-Food juga 

memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam memesan 

makanan, dan bagi pelaku usaha membantu meningkatkan 

UKM kuliner. 

Maka dapat di katakan, berdasarkan faktor eksternal 

perusahaan dengan memanfaatkan atau dapat merespon 

kekuatan yang di miliki oleh perusahaan seperti dengan 

memberikan fasilitas seperti Wifi dengan kecepatan 100 Mbps, 

lahan parkir yang luas, mushalah dan tempat whudu, Live music 

yang dapat menghidupkan suasana outlet sehingga dapat 

mengatasi kelemahan yang ada. Karena strategi inovasi 

penjualan usaha rumah makan ayam geprek king masih 

terbilang sedikit yang menggunakannya di kawasan tersebut. 

Dan dari faktor internal perusahaan dengan memanfaatkan atau 
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merespon dengan baik terhadap peluang yang ada dengan 

bergabung bersama perusahaan Gojek yang di mana perusahaan 

tersebut memiliki layanan yang inovatif seperti layanan Go-

Food atau seperti order delivery yang berada di rumah makan 

sekaligus sedang fenomenal di kalangan masyarakat, dan berdiri 

di lingkungan padat penduduk sehingga dapat mengatasi 

ancaman.  

B. Pemanfaatan Aplikasi Go-Food dalam usaha rumah makan 

Ayam Geprek King persepektif ekonomi islam 

Dalam ekonomi islam orang mukmin di wajibkan untuk 

bekerja apapun yang terpenting halal dan mulia, kecuali yang di 

larang. Maka di dalam sejarah tidak di temukan bahwa nabi 

atau rosul pada zamannya yang menganggur. Sejak pada zaman 

Rasulullah SAW umat islam telah menggeluti dunia bisnis dan 

berhasil. Bahkan banyak di antara sahabat Rasul yang menjadi 

pengusaha sukses dan mengembangkan jaringan usahanya yang 

melewati batas territorial mekah ataupun madinah. Dengan 

berlandasan ekonomi syari’ah dan nilai-nilai ke-islaman, 

mereka membangun kehidupan bisnisnya. Tak terkecuali dalam 

bidang transaksi dan hubungan perdagangan, dalam bidang 

manajemen perusahaan pun mereka berpedoman pada nilai-nilai 

ke-islaman.  

Dalam islam, menjalankan suatu kegiatan usaha seperti 

berdagang merupakan kegiatan yang di ridhai oleh Allah SWT, 

yang di mana usaha tersebut harus terus di kembangkan agar 

kedepannya menjadi lebih  baik. Dalam mengembangkan usaha 

seperti untuk memasarkan dan mengelola sebuah produk yang 

akan di konsumsi oleh masyarakat tentu harus di perhatikan 

agar usaha yang di jalankannya tidak menimbulkan 

kemudharatan. Islam sangat mendukung bagi siapa saja 

umatnya yang ingin bekerja dan berusaha dengan cara bekerja 

hingga mampu memperbaiki taraf hidupnya yang lebih baik, 

karena bekerja itu di pandang sebagai ibadah oleh Allah SWT. 

Makadari itu Allah SWT menjelaskan kepadacumatnya 

bahwasanya Allah SWT memberikan karunia-NYA yang 

berlimpah di muka bumi ini, dan umat manusia di beri tugas 
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untu mengelolanya serta memanfaatkannya dengan bijak. 

Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT dalam surah 

An-Nahl ayat 5-7: 

                    

                  

                         

          

Artinya: “ (5) dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk 

kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan 

berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu 

makan. (6) dan kamu memperoleh pandangan yang 

indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke 

kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat 

penggembalaan. (7) dan ia memikul beban-bebanmu 

ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai 

kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran 

(yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu 

benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang‖. 

[Q. S. An-Nahl [16] : 5-7]. 

Dapat di pahami dari kandungan ayat di atas bahwa, 

Allah SWT telah memberikan kepada umatnya dengan berbagai 

manfaat yang dapat di ambil dari seekor hewan ternak dengan 

cara di kelola. Apabila manusia menginginkan sesuatu yang 

lebih banyak maka di iringi dengan usaha sehingga siapa saja 

yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. 

Begitu juga halnya dengan usaha yang di jalankan oleh Usaha 

Rumah Makan Ayam Geprek King, yang di mana owner dan 

para pekerja terus berusaha mengembangkan usahanya agar 

lebih berkembang lagi. 

Dalam berwirausaha promosi merupakan salah satu hal 

penting untuk mengenalkan produk dan jasa kepada para 
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konsumen atau masyarakat, sehingga para calon konsumen akan 

tertarik untuk membeli dan dapat menjadi pelanggan tetap. Dan 

juga melakukan kerjasama dalam memanfaatkan aplikasi seperti 

hal nya Gojek yang memiliki fitur layanan Go-Food atau 

delivery food yang di mana perusahaan Gojek memanfaatkan 

perkembangan teknologi terutama internet. Jika sebuah usaha 

sudah melakukan kerjasama dengan Go-Food maka mudah bagi 

pelaku usaha untuk mempromosikan usahanya di dalam fitur 

Go-Food yang di mana jika seorang konsumen tertarik dengan 

promosi usahanya di fitur Go-Food maka mereka dapat 

langsung memesan makanan atau minuman. Dengan adanya 

Go-Food dapat membantu UKM untuk menemukan para 

konsumen dan membangun image tentang merek produk yang d 

jual, meningkatkan produktivitas, dapat mengembangkan 

produknya kepasar yang lebih luas, sehingga dapat meingkatkan 

penjualan, yang di mana berdampak untukpengembangan bisnis 

UKM itu sendiri. 

Sesuai dengan teori yang terdapat mengenai persaingan 

usaha menurut anoraga bahwasannya setiap pengusaha atau 

wirausaha membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, 

kreativitas dengan memperkuat modal kerja atau asset dan juga 

memperbanyak cabang. 

Setelah melakukan wawancara dengan owner Ayam 

Geprek King di ketahu bahwa dengan bergabungnya kerjasama 

dengan Go-Food mengatakan bahwa usahanya mengalami 

peningkatan, mulai dari peningkatan penjualan, jumlah 

konsumen, bertambahnya karyawan, sampai dapat memperbaiki 

usahanya dan membuka cabang. Karena pada saat Usaha Ayam 

Geprek King berdiri dan pada saat itu juga layanan aplikasi Go-

Food banyak di gunakan dan di ketahui oleh masyarakat.  

Di lihat dari indikator omzet, Owner Usaha Rumah 

Makan Ayam Geprek King mengatakan bahwa setelah 

melakukan kerjasama dengan Go-Food omset mereka semakin 

bertambah dan terus meningkat. Pak Deby Hernawan, selaku 

pengelola Ayam Geprek King mengatakan: “…..di saat 

melakukan kerjasama bersama Go-Food dan terdapat promosi 
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dalam aplikasi tersebut seketika banyak orang yang tahu 

tentang Ayam Geprek King, jadi omset bisa sampai 50-60 juta 

perbulan, pada awal berdiri Ayam Geprek King hanya menjual 

Thai tea King, lalu setelah banyak orang yang tahu akan usaha 

King maka tercetuslah untuk mengembangkan usahanya dan 

menjadi Usaha Ayam Geprek King”.   

Sedangkan untuk indikator asset yang menunjang 

pertumbuhan usaha yang mengakibatkan persaingan tinggi, 

seperti  membuka cabang baru, menambah karyawan, dan 

memperbaiki tempat usaha. Usaha Rumah Makan Ayam 

Geprek King, Pak Deby selaku pengelola mengatakan 

bahwa:”….awal mula Usaha Ayam Geprek King ini hanya 

berdiri di satu ruko kecil, memiliki tempat parkir yang terbatas, 

dan saat ini Alhamdulillah memiliki 2 tempat berhadapan yang 

memiliki tempat parkir yang lebih luas. Untuk karyawannya 

memiliki 25 karyawan yang di berikan fasilitas mess di setiap 

gedung, dan memiliki cabang di depan Universitas Islam Negri 

Bandar Lampung. Dan lagi berencana untuk membangun 

gedung sendiri.” 

Persaingan usaha dapat di rasakan oleh semua pelaku 

usaha terutama untuk menambah cabang, apalagi sedang dalam 

masa pandemik ini, Owner Ayam Geprek King mengatakan 

―…bermitra dengan Go-Food dapat membantu penjualan pada 

saat pandemik ini dan memiliki efeknya. Dengan bergabungnya 

Ayam Geprek King dengan Go-Food owner tidak perlu bingung 

dalam melakukan promosi lagi karena Go-Food sendirilah 

yang akan mempromosikannya. Owner hanya cukup dengan 

memposting kegiatan atau promo lainnya di dalam instagram 

Ayam Geprek King. Karena merasakan efek yang positif pada 

perkembangan usahanya setelah melakukan kerjasama, mulai 

dari lebih di kenal oleh orang, meningkatkan followers di 

instagram, meningkatkan penjualan dan omset, serta dapat 

mengembangkan usaha menjadi lebih baik lagi, bahkan dapat 

membuka cabang”. 

Usaha ayam geprek king tidaklah mengambil repot dalam 

hal persaingan sesama jenis usaha karena “….rezeky telah di 
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urus oleh Allah SWT, jika itu rezeky di KING maka tidak akan 

nyasar. Bahkan banyak owner yang di bantu untuk membuka 

usaha kuliner oleh KING. Persaingan usaha itu jelas akan ada, 

hanya saja bagaimana kita dapat menangani hal tersebut. 

Maka salah satu yang saya lakukan untuk selalu mengikuti arah 

perkembangan dan permintaan para konsumen, salah satunya 

saya melakukan inovasi dalam fasilitas yang di berikan untuk 

konsumen‖ sambung owner Usaha Rumah Makan Ayam 

Geprek King.  

Mengenai omset ayam potong yang di pesan oleh owner 

menghabiskan berapa ekor dan cara pemotongannya ”…yang 

namanya usaha rumah makan pasti ada ramai dan tidak ramai 

jadi tidak menentu, mengenai ayam yang kita habiskan itu 

kebetulan dari pemasok yang sudah kerjasama, yang dimana 1 

ekor itu di potong 8 hanya daging. Jadi sekitar 25kg itu sudah 

termasuk dengan adanya pesenan. Dan mengenai cara 

pemotongannya itu sudah termasuk syariat islam atau belum, 

jadi kita sudah meninjaunya karena kita juga mengutamakan 

kehalalan maka isnyaAllah cara pemotongannya sudah 

meninjau syariat islam”. 

Apasih keunikan atau kekhasan yang di miliki ayam 

geprek king ini ―…… mengenai kekhasan atau keuinikan yang 

di miliki king itu pertama tempatnya berdominan warna kuning 

dan memiliki konsep food cournt, dan dalam hidangan ayam 

geprek nya kita memiliki khas yang di mana didalam sambal 

kita memiliki beberapa macam sambal atau menu” 

Prinsip ekonomi islam menjadi acuan dalam seluruh 

keaktivitas usaha rumah makan ayamgeprek king. Rozalinda 

dalam bukunya yang berjudul ―Ekonomi Islam bahwa Prinsip-

Prinsip Ekonomi Islam itu ada 5‖, di antaranya ialah tauhid, 

akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan. 

Berikut merupakan prinsip-prinsip ekonomi islam yang di 

terapkan oleh pelaku Owner Usaha Rumah Makan Ayam 

Geprek King di sukarame: 
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1. Tauhid 

Prinsip dalam tauhid ini di kembangkan dari adanya 

keyakinan, bahwasannya seluruh sumber daya yang ada di 

muka bumi ini adalah ciptaan Allah SWT. Sedangkan 

manusia hanya di berikan amanah untuk memiliki, 

mengelola, dan memanfaatkanya untuk sementara. Seluruh 

aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya si awasi 

oleh Allah SWT. Dan akan di pertanggung jawabkan di 

hadapan Allah Ta’ala di akhirat kelak.
78

  Allah berfirman 

dalam surah Al-Baqarah ayat 107: 

                      

             

Artinya: “Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan 

langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? dan 

tiada bagimu selain Allah seorang pelindung 

maupun seorang penolong”. [Q.S. Al-Baqarah 

[02]: 107]. 

Dalam hal ini Owner Usaha Rumah Makan Ayam Geprek 

King selalu mengerjakan segala aktivitasnya dengan tujuan 

ibadah. Karena manusia di ciptakan dengan tujuan untuk 

beribadah kepada Allah SWT., dan sesungguhnya semua 

manusia akan mempertanggung jawabkan segala 

perbuatannya termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis yang di 

jalankan. 

2. Akhlak 

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-

sifat utama yang di miliki nabi dan Rasul-Nya dalam seluruh 

kegiatan ekonomi, yaitu shidiq (benar), tabligh 

(menyampaikan), amanah (dapat di percaya), dan fathanah 

(pintar/intelek).
79

 Owner Ayam Geprek King 

                                                             
78 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas 

Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 18 
79Ibid 
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menerapkannya dengan selalu sopan terhadap pelanggan, 

menyapa dan menanyakan pesanan dengan ramah dan selalu 

menderah setiap ada complain dari pelanggan. 

3. Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan sebuah nilai dasar yang 

mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi 

seorang muslim atas keseimbangan terwujud dalam 

kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak 

bakhil. Keseimbangan juga berkaitan dengan kepentingan 

perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan 

antara hak kewajiban.
80

 Sebagaimana terdapat dalam Firman 

Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 201: 

                   

           

Artinya :” Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: 

"Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia 

dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari 

siksa neraka"[Q.S. Al-Baqarah [2]: 201] 

Keseimbangan juga biasa di terapkan oleh Owner 

Usaha Rumah Makan Ayam Geprek King yang di mana 

selalu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Mereka 

selalu membenahi, mengembangkan bisnis, pelayanan serta 

kebersihan Rumah Makan, mereka juga membereskan harga 

yang sesuai dengan posrinya. 

4. Kebersihan 

Di dalam ekonomi kebersihan merupakan implikasi 

dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas 

kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Yang di mana 

tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat 

menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan. Owner 

Usaha Rumah Makan Ayam Geprek King juga menerapkan 

                                                             
80 Ibid, h. 20 
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kebebasan untuk para karyawannya, agar mereka dapat 

bertanggung jawab pada pekerjaannya dan agarbisa 

mengembangkan usaha secara selaras bersama-sama. Jika 

terdapat kesalahan atau kerusakan dalam menu yang di 

pesan, mereka akan menggantinya dengan yang baru. 

5. Keadilan 

Keadilan memiliki makna yang dalam dan urgen 

dalam islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. 

Sebab keadilan merupakan sebuah dasar sekaligus tujuan 

semua tindakan manusia. Islam juga mendidik umat manusia 

untuk bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir 

miskin,Negara, bahkan juga seluruh makhluk di muka bumi 

ini. Terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. An-nahl 

ayat 90: 

                   

                      

         

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada 

kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.” [Q.S. An-nahl: 90] 

Keadilan selalu di tegakkan dalam setiap kegiatan, tidak 

hanya untuk pemilik, karyawan maupun pembeli dengan 

tidak selalu mengejar keuntungan pribadi bila hal itu dapat 

merugikan orang lain. Seperti hal nya selalu memperhatikan 

makanan yang di jual agar selalu baru dan bersih serta halal 

di konsumsi, tidak menjual makanan yang basi atau sudah 

kadaluarsa. 

Pada prinsipnya memenuhi kebutuhan manusia, ekonomi 

islam praktisnya sama dengan ekonomi konvesional. Bedanya, 
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dalam ekonomi islam tidak hanya memenuhi kebutuhan 

manusia di dunia, tetapi juga di akhirat. Dimensi dunia dan 

akhirat inilah yang membedakannya dengan ekonomi 

konvesional. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, ekonomi 

islam yang menekankan pada mashlahah dan keadilan di 

gunakan sebagai prinsip-prinsip ekonomi islam.   

Mashlahah merupakan mengambil manfaatmenolak 

mudharat (bahaya) untuk menegakkan tuuan syar’a.
81

 dari segi 

kemashlahatan gojek, dapat di katakan telah membantu 

mengurangi pengangguran di Indonesia, dengan sistem partner 

bisa merekrut driver dari segala usia asalkan berusia di atas usia 

17 tahun. Hal ini tentunya dapat membantu ekonomi dan 

pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Karena penururnan 

pengangguran di tingkat masyarakat. Bagi pelaku UMKM yang 

bermasalah tanpa tambahan anggaran, keberadaan Go-Food 

akan semakin memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut.  

Kemaslahah/manfaat bagi pelaku usaha: 

a. Menaikkan tingkat penjualan. 

b. Memasarkan produk tanpa biaya. 

c. Meningkatkan Popularitas. 

d. Menjangkau konsumen lebih luas. 

e. Mempromosikan produk.  

Dalam permasalahah keberadaan Go-Food merupakan 

salah satu maslahah yang tidak di jelaskan secara terperinci di 

dalam hukum ajaran islam. Akan tetapi dalam Qaidah ushulul 

fiqh terdapat penjelasan bahwa “pada dasarnya semua yang 

berbentuk mu’ammalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya”.82
 Hadirnya layanan Go-Food tentu sangat 

membantu masyarakat luas, baik bagi pelaku usaha kuliner, 

driver dan konsumen, dapat di katakana kehadiran layanan Go-

                                                             
81 Harun, Pemikiran Najmudin at-Thufi tentang konsep maslahah sebagai 

teori Istinbath Hukum Islam, Jurnal digital Ishraqi, Vol. 5, 1, (2009), h. 24. 
82 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah: Klasik dan Kontemporel, (Bogor : 

Penerbitan Ghalia Indonesia,2012), h. 91 
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Food ini termasuk mendatangkan maslahah. Maslahah tersebut 

merupakan Maslahah Daruriyah, yang di mana dengan 

pemenuhan kebutuhan ini secara tidak langsung akan 

memenuhi lima unsur pokok kemaslahatan yang memberikan 

memudahkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.    

Dalam menggunakan inovasi penjualan usaha perspektif 

ekonomi islam tentu harus berlandasan dengan nilai-nilai yang 

telah di terapkan oleh Allah SWT dan juga para Rosul-Nya. 

Sebagaimana Rasulullah SAW yang merupakan sosok 

pembisnis yang handal dan sukses, di mana beliau menjalankan 

usahanya atas dasar kejujuran dan keadilan, beliau tidak pernah 

melanggar aturan Allah dan transparan dalam menjalankan 

usahanya. Tentu itulah yang membuat contoh bagi umat 

manusia pada saat menjalankan usaha. Hal ini sudah tertera 

dalam Q.S Al-An’am ayat 135 yaitu: 

                     

                   

Artinya: “ Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh 

kemampuanmu[506], Sesungguhnya akupun berbuat 

(pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di 

antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di 

dunia ini[507]. Sesungguhnya orang-orang yang 

zalim itu tidak akan mendapatkan 

keberuntungan‖.[Q.S. Al-An’am[006]:135]. 

Dapat di simpulkan berdasarkan ayat di atas, bahwasanya 

inovasi dalam penjualan tidak ada larangannya dalam syariat 

islam bahkan silam mengajarkan kepada umatnya bahwa untuk 

selalu berpiki kreatif dan inovasi. Allah menjadikan dunia 

sebagai tempat mencari (hasil) yang baik Yaitu kebahagiaan 

diakhirat. Dengan selalu menggunakan pemikiran yang kreatif 

dan di balut dengan inovasi sehingga dapat menghasilkan 

komoditi yang bernilai guna mendatangkan kemaslahatan hidup 

orang banyak. Dan sedangkan Go-Food dalam syariat islam itu 
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boleh dan tidak melanggan ketentuan syariat islam. Dewan 

syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) telah 

mengeluarkan Fatwa tentang Go-Food, Fatwa DSN MUI no: 

10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, yaitu melimpahkan 

kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang 

boleh di wakilkan.     

Begitu pula bentuk usaha yang di jalankan oleh Usaha 

Rumah Makan Ayam Geprek King di sukarame menjalankan 

usahanya tidak dengan cara menipu para pelanggannya, tidak 

memaksa. Sebagaimana dalam mengembangkan usahanya harus 

berlandasan imam kepada Allah SWT, menjauhi segala 

larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya, menjalankan 

usaha semata-mata untuk mendapatkan keberkahan hidup di 

dunia dan di akhirat.  

Aplikasi Gojek terutama pada layanan food delivery (Go-

Food) memberikan kemudahan bagi semua kalangan yang 

menggunakan layanan tersebut. Terutama bagi konsumen dalam 

proses melakukan transaksi. Hanya dengan membuka fitur Go-

Food yang berada di aplikasi Gojek, konsumen dapat memilih 

menu makanan/minuman yang akan di pesan dan dari resttoran 

atau rumah makan mana. Untuk menghindari kesalahpahaman 

antar pemangku pihak yang terkait didalamnya, maka di dalam 

layanan Go-Food telah di ataur secara sistematis, mulai dari 

lokasi tempat pemesanan, lokasi konsumen, jumlah pemesanan 

pelanggan dan total harga pemesanan beserta upah untuk driver 

yang berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas kepada 

para pelanggan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hal 

ini telah memenuhi prinsip jual/beli yang tidak boleh ada unsur 

penipuan dan ketidak jelasan. 

 

 

 

 

 



103 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah 

di lakukan mengenai Analisis Inovasi Penjualan dalam 

Pemanfaatan Go-Food Perspektif  Ekonomi Islam (Studi Pada 

Usaha Rumah Makan Ayam Geprek King di Sukarame), 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Analisis Inovasi Penjualan Usaha Rumah Makan 

dalam Pemanfaatan Aplikasi Go-Food dengan 

mengimplementasikan analisis SWOT dengan mengkaitkan 

faktor-faktor yang berhubungan dengan strategi bisnis seperti 

faktor internal maupun eksternal. Dapat di lihat dari hasil 

bobot melalui matriks Evaluasi Faktor Internal (Internal 

Factor Evaluation-IFE Matriks) dan Matriks Evaluasi Faktor 

Eksternal (Eksternal Factor Evaluation-EFE Matriks). Bahwa 

faktor internal yang mencakup strength dan weaknesses di 

mana faktor internal ini dalam posisi kekuatan memiliki hasil 

bobot yang lebih besar jika di bandingkan dengan hasil bobot 

kelemahan. Faktor internal di posisi kekuatan (Strenght) 

memiliki nilai bobot sebesar 3,36 dan dalam posisi kelemahan 

sebesar 0,27, sedangkan faktor eksternal yang mencakup 

Opportunity (Peluang) dan Threaths(Ancaman) dengan hasil 

bobot Opportunities sebesar 2,28 dan pada posisi Treaths 

menghasilkan nilai bobot sebesar 0,72. Sehingga dapat di 

katakan dalam posisi faktor Internal Usaha Rumah Makan 

Ayam Geprek King mampu merespon dengan baik dengan 

memanfaatkan atau merespon kekuatan yang di milikinya 

untuk mengatasi kelemahan yang ada dengan memberikan 

fasilitas seperti lahan parkir yang luas dan gratis khusus 

pelanggan ayam geprek king, memberikan rasa nyaman 

dengan fasilitas Live music dan Wifi. Dan dalam faktor 

eksternal Usaha Rumah Makan Ayam Geprek King dengan 

mudah merespon peluang yang ada untuk mengatasi ancaman 
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dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang di 

hasilkan oleh perusahaan Gojek yang di mana sudah terdapat 

inovasi dalam pelayanan seperti layanan Go-Food atau order 

delivery yang berada di rumah makan. Sehingga dalam inovasi 

penjualan dengan pemanfaatan aplikasi Go-Food berdasarkan 

faktor-faktor internal dan eksternal sangat berpengaruh 

terhadap usaha rumah makan ayam geprek king sehingga 

dalam persaingan kompetitif usaha rumah makan dapat 

mengatasinya. Selain hanya menerima pesan antar makanan 

dan minuman, di dalam layanan Gojek juga terdapat layanan e-

commerce yang di mana dapat membayar secara online. Maka 

jika kita memesan Go-Food maka kita dapat membayarnya 

menggunakan e-commerce yaitu GoPay. 

2. Inovasi penjualan usaha rumah makan ayam geprek king tidak 

ada larangannya dalam Islam. Islam selalu mengajarkan 

umatnya untuk selalu berpikir kreatif dan inovasi. Dengan 

selalu menggunakan inovasi untuk menghasilkan komoditi 

bernilai guna mendatangkan kemaslahatan hidup orang 

banyak. Memanfaatkan Aplikasi Go-Food Perspektif Ekonomi 

Islam merupakan salah satu masalah yang tidak di jelaskan 

dengan detail di dalam hukum islam, hanya saja dalam kaidah 

Ushul Fiqh terdapat penjelasan bahwasannya “pada dasarnya 

semua bentuk yang berkaitang dengan mu’amalah boleh di 

lakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”. 

Keberadaan Go-Food tentu memberikan manfaat bagi para 

penggunanya, baik untuk para pelaku usaha kuliner, driver dan 

konsumen. Maka dengan memanfaatkan aplikasi Gojek dengan 

layanan Go-Food termasuk mendatangkan maslahah mursalah. 

Dalam artian, maslahah yang di temukan dalam memanfaatkan 

aplikasi Go-Food adalah maslahah daruriyah, dengan 

pemenuhan yang secara tidak langsung akan memberikan 

kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. 

Kemaslahatan pemanfaatan Go-Food jika di tinjau dari 

kemaslahatan manusia, maka memenuhi tingkat dharuriyah 

yang ke dua dan ke lima yaitu memelihara jiwa dan 

memelihara hartakarena tujuan dari mendatangkan maslahah 

(Manfaat) agar seluuruhmanusia dapat merasakan Falah. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan Inovasi Penjualan Usaha 

Rumah Makan dalam Pemanfaatan Aplikasi Go-Food, terdapat 

beberapa hasil yang dapat di sarankan, antara lain: 

1. Kepada Owner rumah makan ayam geprek king, hal yang 

penting dalam mengembangkan usahanya atau bertahan dalam 

pesaingan kompetitif adalah dengan mengetahui 

perkembangan teknologi. Selain itu di dukung dari modal, 

melakukan pemanfaatan teknologi seperti inovasi penjualan 

yaitu layanan Go-Food yang dapat memudahkan untuk 

memperkenalkan usaha, menjangkau konsumen secara luas, 

dan bahkan dalam promosi, selain itu juga owner rumah 

makan ayam geprek king harus selalu menjaga kualitas 

layanan serta memberikan kualitas produk yang terbaik bagi 

para konsumennya. 

2. Bagi akademis dan penelitian selanjutnya, dengan adanya 

hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan bahan 

referensi untuk kegiatan mengajarnya atau penelitiannya. 

Selanjutnya, penulis mengharapkan agar di masa yang akan 

datang penelitian tentang inovasi penjualan dalam 

pemanfaatakn aplikasi Go-Food terus di lanjutkan untuk 

menambah khasanah keilmuannya.          
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LAMPIRAN 

Lampiram I Pedoman Observasi 

 

 

  



 

 
 

LAMPIRAN II 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Analisis Inovasi Penjualan Usaha Rumah Makan Dalam Pemanfaatan 

Aplikasi Go-Food Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha 

Rumah Makan Ayam Geprek King Di Kecamatan Sukarame) 

Karakteristik Seorang Informan: 

Nama  : 

Nama Usaha : 

Alamat Usaha : 

No. Telepon : 

1. Siapa Nama Pemilik Usaha? 

2. Kapan Usaha Ini di Dirikan?  

3. Mengapa bapak/ibu memilih lokasi usaha disini? 

4. Siapa yang Menjadi Target Pasar Usaha Kuliner ini? 

5. Apakah selama beroperasinya usaha Bapak/ibu ini telah di 

lakukan penambahan atau inovasi dalam hal menu makanan yang 

di sajikan? 

6. Inovasi penjualan apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk menarik 

pelanggan? 

7. Apakah bapak/ibu bergabung dengan Go-Food? 

8. Mengapa Bapak/ibu Memilih Bekerjasama dengan Go-Food? 

9. Bagaimana Tingkat Kepuasan Bapak/ibu Bekerjasama dengan 

Go-Food? 

10. Adakah Promo yang di lakukan? 

11. Adakah penambahan karyawan semenjak bergabung dengan Go-

Food? 

12. Sudah Efektifkah Menggunakan Layanan Go-Food untuk 

mempromosikan usaha bapak? 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN III 

Menu yang diTawarkan 

MENU HARGA 

GEPREK 

ORIGINAL 
Rp. 11.000 

GEPREK 

MOZARELA 
Rp. 14.000 

GEPREK 

SAMBAL 

MENTAH 

Rp. 11.000 

GEPREK 

LADA 

HITAM 

Rp. 14.000 

GEPREK 

SAMBAL IJO 
Rp. 11.000 

AYAM 

PENYET 
Rp. 15.000 

AYAM 

BAKAR 
Rp. 15.000 

PECEL LELE Rp. 11.000 

UDANG 

CRISPY 
Rp. 12.000 

TAHU 

TEMPE 
Rp. 5.000 

NASI 

TAMBAH 
Rp. 3.000 

KOL 

GORENG 
Rp. 5.000 

TERONG 

GORENG 
Rp. 5.000 

 

 

 

 

Table 1. Menu Aneka 

Geprek,Penyet,Ayam Bakar 

dan Pecel Lele 

MENU HARGA 

BIG BURGER Rp. 10.000 

NUGET 

AYAM 
Rp. 10.000 

KEBAB 

TURKI 
Rp. 8.000 

HOT DOG 
  Rp. 

10.000 

SALAD BUAH Rp. 10.000 

KENTANG 

GORENG 
Rp. 10.000 

MOZARELA 

GORENG 
Rp. 10.000 

PISANG 

CRISPY 
Rp. 10.000 

BOSS DONUT  Rp. 20.000 

 

Table 2. Menu Burger, 

Kentang Goreng, Pisang 

Crispy & Bakso 

MENU HARGA 

NASGOR BIASA 
Rp. 

12.000 

NASGOR AYAM 
Rp. 

18.000 

NASGOR TERI 
Rp. 

13.000 

NASGOR 

SPESIAL 

Rp. 

15.000 

NASGOR PETE 
Rp. 

15.000 

MIE 

GORENG/REBUS 

Rp. 

12.000 



 

 
 

Table 3. Menu Nasi Goreng 

& Mie 

MENU HARGA 

ROKUPANG 

COKLAT 

Rp. 

7.000 

ROKUPANG 

KEJU 

Rp. 

7.000 

ROKUPANG 

BLUEBERRY 

Rp. 

7.000 

ROKUPANG 

STRAWBERRY 

Rp. 

7.000 

ROKUPANG 

KACANG 

Rp. 

7.000 

ROKUPANG 

NANAS 

Rp. 

7.000 

ROKUPANG 

GREEN TEA 

Rp. 

8.000 

ROKUPANG 

JAGUNG 

MANIS 

Rp. 

8.000 

ROKUPANG 

JAGUNG 

HEZELNUT 

Rp. 

8.000 

ROKUPANG 

CREAM 

CHEESE 

Rp. 

8.000 

 

 

 

 

 

Table 4. Menu Aneka Roti 

Kukus Panggang 

 

 

 

MENU HARGA 

CAPPUCHINO 

BOBA 

Rp. 

10.000 

HAZELNUT BOBA 
Rp. 

10.000 

RED VELVET 

BOBA 

Rp. 

10.000 

TARO BOBA 
Rp. 

10.000 

ORIGINAL THAI 

TEA 
Rp. 6.000 

GREEN TEA Rp. 6.000 

LEMON TEA 

ORIGINAL 
Rp. 6.000 

LEMON TEA 

GREEN 
Rp. 6.000 

COFFEE MIX Rp. 6.000 

COKLAT Rp. 6.000 

MOCCA Rp. 6.000 

MILO Rp. 6.000 

GREEN TEA 

CHEESE 
Rp. 9.000 

THAI TEA CHEESE Rp. 9.000 

KOPI GULA AREN 
Rp. 

10.000 

OVALTINE 

CHEESE 

Rp. 

10.000 

VANILA CHEESE 
Rp. 

10.000 

OVALTINE ICE Rp. 9.000 

VANILA Rp. 7.000 



 

 
 

Table 5. Menu Varian 

Minuman 

MENU HARGA 

BAKSO 

ORIGINAL 
Rp. 13.000 

BAKSO 

MERCON 
Rp. 13.000 

BAKSO ACI 
Rp. 11. 

000 

BAKSO TELOR Rp. 13.000 

BAKSO 

MOZARELA 
Rp. 13.000 

MIE AYAM Rp. 12.000 

 Table 6. Menu Varian Bakso 

& Mie Ayam

  



 

 
 

  



 

 
 

LAMPIRAN IV 
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