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ABSTRAK 

 

Dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan 

memaksimalkan pangsa pasar mereka dengan mengoptimalkan 

kesempatan yang tersedia di pasar dikarenakan persaingan antar 

perusahaan  terjadi sangat tajam, dimana pesaing baru dapat masuk 

dengan mudah serta pemasok dan pelanggan dapat meningkatkan 

tawar-menawar.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : strategi apa 

saja yang dilakukan oleh PT. Dimitra Adi Wijaya Property dalam 

menghadi pesaing usahanya dan bagaimana strategi yang 

dilakukan oleh PT. Dimitra Adi Wijaya Property dalam perspektif 

bisnis Syari’ahnya. 

Jenis penelitian  ini menggunakan metode penelitian 

Deskriptif  Kualitatif. Subjek penelitian ini adalah PT. Dimitra Adi 

Wijaya Property Bandar lampung dengan Objek penelitian dengan 

mengunakan objek penelitian 5 kekuatan porter. Narasumber yang 

digunakan adalan Manajer PT. Dimitra Adi Wijaya Property, 2 

ketua team Leader bagian pemasaran dan beberapa Konsumen 

Perusahaan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 

dan wawancara. Uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas 

perpanjangan pengamatan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh PT. Dimitra 

Adi Wijaya Property seperti dengan memperbanyak jaringan 

marketing, memberikan reweard terhadap team pemasaran supaya 

selalu memiliki target dalam jualan, gaya beriklan Mengikuti 

perkembangan zaman di media sosial dan Olx, diferensiasi produk 

selalu dilakukan, dan memfasilitasi pelanggan berupa Free Biaya 

Proses, siap Trima kunci dan mendapat sertifikat hak milik (SHM). 

Perspektif bisnis syariah yang dilakukan oleh perusahaan seperti, 

memiliki keterbukaan diawal, melandaskan segala hal dengan 

usaha dan berdo’a, Memiliki prinsip syariah seperti, keadilan, 

Kenabian, Shiddiq, Khalifah dan Ma’ad, dan Menggunakan akad 

Syariah dengan bekerjasama kepada Bank Syariah (BSI dan CMB 

Niaga Syariah. 
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ABSTRACT 

  

In the business world it is necessary to increase efficiency 

and maximize their market share by optimizing the opportunities 

available in the market because competition between companies is 

very sharp, where new competitors can enter easily and suppliers 

and customers can increase their bargaining. 

The purpose of this study is to find out: what strategies are 

carried out by PT. Dimitra Adi Wijaya Property in dealing with its 

business competitors and how the strategy is carried out by PT. 

Dimitra Adi Wijaya Property in his Sharia business perspective. 

This type of research uses a qualitative descriptive research 

method. The subject of this research is PT. Dimitra Adi Wijaya 

Property Bandar Lampung with the object of research by using the 

research object 5 porter powers. The resource person used is the 

Manager of PT. Dimitra Adi Wijaya Property, 2 head of the 

marketing team and several of the Company's Consumers. 

Data collection techniques were carried out by means of 

observation and interviews. Test the validity of the data using the 

credibility test of the extension of the observation. The results in 

this study indicate that there are several strategies carried out by 

PT. Dimitra Adi Wijaya Property such as by expanding marketing 

networks, providing reweard to the marketing team so that they 

always have a target in sales, advertising style Keeping up with the 

times on social media and Olx, product differentiation is always 

carried out, and facilitating customers in the form of Free 

Processing Fees, ready to receive keys and obtain a certificate of 

ownership (SHM). The sharia business perspective carried out by 

the company such as having openness at the beginning, basing 

everything with effort and prayer, having sharia principles such as 

justice, prophethood, shiddiq, caliph and ma'ad, and using sharia 

contracts in collaboration with sharia banks ( BSI and CMB Niaga 

Syariah. 
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MOTTO 

 

                   

                

       

Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), 

kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara 

kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

(QS. An-Nisa : 29) 

 

Bergayalah dengan kesederhanaan, beraktifitaslah dengan 

kebermanfaatan. 

 

(Agus Triono) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul yang akan penulis teliti adalah “Analisis Strategi 

Kompetitif Porter Dalam Menghadapi Persaingan Usaha 

Pada PT. Dimitra Adi Wijaya Property Lampung Dalam 

Perspektif Bisnis Syari’ah”. Sebelum penulis memaparkan 

lebih jauh pokok pembahasan dari judul skripsi yang akan 

penulis teliti ini. Sebagai kerangka awal, terlebih dahulu penulis 

akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi ini secara jelas yang bersumber dari sumber-

sumber terpercaya guna memudahkan dalam memahami skripsi 

ini, sehingga dapat menghindari kesalah pahaman dikalangan 

pembaca. Selain Itu langkah ini merupakan proses penekanan 

terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.  

1. Analisis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

atau penguraian suatu pokok atas hubungan antar bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 

arti keseluruhan.
1
 Jadi analisis dapat disebut suatu proses 

untuk pemecahan masalah yang dilihat secara mendalam dan 

menjadikannya bagian-bagian kecil agar mudah dipahami 

dan sederhana. 

2. Strategi” adalah tindakan potensial yang membutuhkan 

keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan 

yang besar. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi atau 

multidimensi dan membutuhkan pertimbangan, baik faktor 

internal maupun eksternal yang dihadapi oleh perusahaan.
2  

Jadi strategi dapat disebut juga sebagai solusi dari setiap hal 

yang terjadi disuatu perusahaan. 

                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Cetakan ke 18 Edisi IV. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), 60. 
2 Fred R David  dan Forest R David Manajemen Strategik Cetakan ke 2 

Edisi 15. (Jakarta : Salemba Empat, 2017), 11. 



 

 

 
 

2 

3. Kompetitif” berhubungan dengan kompetisi (persaingan).
3
 

Jadi kompetitif merupakan suatu persaingan dalam mencari  

keunggulan  agar dapat menjadi suatu perusahaan yang 

memiliki kinerja yang lebih unggul dibandingkan 

perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. 

4. Porter” atau yang nama lengkapnya Michael Eugene 

Porter  (lahir 1947) adalah seorang pengajar disekolah Bis 

pengajar di Sekolah Bisnis Universitas Harvard dengan 

keahlian utama di bidang manajemen 

strategis dan keunggulan kompetitif perusahaan. Ia telah 

menulis berbagai buku dan artikel tentang manajemen dan 

antara lain dikenal dengan teori analisis lima kekuatan 

Porter-nya (Porter five forces analysis).
4
 

5. Persaingan” merupakan semacam upaya untuk menduduki 

posisi yang lebih tinggi didalam dunia usaha.
5
 kompetisi 

yang terjadi antara perusahaan sejenis yang dimana semua 

perusahaan saling berlomba-lomba untuk menjadikan 

usahanya menjadi perusahaan ternama yang lebih unggul 

dibandingkan usaha  yang lainnya. 

6. Perspektif” Perpektif menurut KBBI adalah cara 

melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar 

oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan 

tingginya).
6
 Jadi perspektif juga dapat disebut sebagai suatu  

ungkapan dalam mengutarakan sesuatu yang difikirkan. 

7. Bisnis” merupakan suatu usaha komersial dalam dunia 

perdagangan.
7
 Bisnis juga berarti “aktifivitas dalam 

meningkatkan nilai tambah suaru barang atau jasa. 

8. Syari’ah” yang berasal dari bahasa arab “syara” atau 

“syariat”.
8
 Jadi syari‟ah merupakan syariat yang berarti 

                                                           
3 https://kbbi.web.id/kompetitif, “diakses pada” 04 Juni 2021. 
4 Alfansus Riky & Roemy H. Mustamu, “Porter Five Forces Model 

Pada PT. Ruci Gas”, , Vol. 2, No. 2, (2014), h.  148–162. 
5 Jopie Jusuf, Analisis  Kredit untuk Account Officer (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), 260. 
6 https://kbbi.web.id/perspektif,  “diakses pada” 04 Juni 2021. 
7 https://kbbi.web.id/bisnis, “diakses pada” 04 Juni 2021. 
8 https://kbbi.web.id/syariah_syariat, “diakses pada” 04 Juni 2021. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Bisnis_Universitas_Harvard
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_strategis
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_strategis
https://id.wikipedia.org/wiki/Keunggulan_kompetitif
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_lima_kekuatan_Porter
https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_lima_kekuatan_Porter
https://kbbi.web.id/kompetitif
https://kbbi.web.id/perspektif
https://kbbi.web.id/bisnis
https://kbbi.web.id/syariah_syariat
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hukum islam atau Syariah juga berarti perilaku yang terkait 

dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Analisis 

Strategi Kompetitif Porter Dalam Menghadapi Persaingan 

Usaha Pada PT. Dimitra Adi Wijaya Property Lampung Dalam 

Perspektif Bisnis Syari‟ah”. Merupakan suatu penelitian yang 

dilakukan upaya untuk mengetahui bagaimana strategi yang 

tepat dilakukan perusahaan agar tetap eksis dan menjadi 

perusahaan yang memiliki keunggulan dalam persaingan bisnis 

di PT. Dimitra Adi Wijaya Property lampung dengan dilihat 

dari suatu pandangan atau nilai-nilai keislamannya.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Dengan selalu adanya perkembangan dalam suatu wilayah 

terutama diwilayah bandar lampung, mengakibatkan SDM 

selalu bertambah sehingga  menjadikan  wilayah tersebut 

semakin ramai serta ketersediaan lahan semakin lama semakin 

sempit, hal ini dibuktikan dengan adanya daftar data sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1 

Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan 

Jenis Kelamin tahun 2010-2020 

 

Tahun Laki-laki Perempuan 

(1) (2) (3) 

2010 446.978 438.385 

2011 456.285 448.037 

2012 465.673 457.502 

2013 475.039 467.000 

2014 484.215 476.480 

2015 493.411 485.876 

2016 502.418 495.310 

2017 511.371 504.539 

2018 520.078 513.725 

2019 528.804 522.696 

2020 537.396 531.586 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar  Lampung
9
 

 

Dengan dibuktikannya selalu adanya peningkatan jumlah 

penduduk di bandar lampung  mampu menjadikan peluang 

besar bagi para pembisnis property di bandar lampung. Karena 

dirasa  memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu 

bisnis jangka panjang dan  dengan adanya hal tersebut 

mengakibatkan  persaingan usaha property dibandar lampung 

sangatlah  tajam dan para pemilik modal saling berlomba-lomba 

supaya dapat investasi kedalam bisnis property penyedia rumah 

komersil, subsisdi, maupun tanah kavlingan siap bangun. 

Selain dari pada itu tidak sedikit dari mereka yang 

memiliki keyakinan dengan penuh  harapan kalau dalam jangka 

                                                           
9https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2015/12/08/19/jumlah

-penduduk-kota-bandar-lampung-2010-2020.html, “diakses pada” 13 Juli 2021. 

https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2015/12/08/19/jumlah-penduduk-kota-bandar-lampung-2010-2020.html
https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2015/12/08/19/jumlah-penduduk-kota-bandar-lampung-2010-2020.html
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waktu kedepan modal awal dapat berkembang dengan 

mendapatkan hasil yang besar, begitupun yang di alami oleh 

salah satu perusahaan ternama di bandar lampung yaitu PT. 

Dimitra Adi Wijaya Property yang mana perusahaan ini 

bergerak di bidang penyedia unit perumahan komersil, subsidi, 

maupun lahan kavlingan siap bangun. Sehingga dalam proses 

perjalanan usahanya sangat dibutuhkan berbagai macam 

keputusan strategi yang selalu dilakukan dalam upaya agar 

dapat terus bertahan ditengah maraknya persaingan bisnis 

property yang terjadi dibandar lampung saat ini. 

Untuk  mencapai keputusan strategi, maka dibutuhkan 

manajemen strategis. Manajemen strategi yang terdiri dari 

lingkungan internal dan eksternal, internal meliputi kekuatan 

dan kelemahan maupun  eksternal yang meliputi peluang dan 

ancaman bagi perusahaan. Jauch dan Glueck mengemukakan 

bahwa untuk membantu perencanaan strategi dalam 

pengembangan sistem peringatan dini untuk menghindari 

ancaman atau mengembangkan strategi yang dapat mengubah 

ancaman menjadi keuntungan bagi perusahaan tersebut.
10

  

Oleh karena itu, agar perusahaan dapat bertahan  di  

pasar dalam mengembangkan usahanya, maka suatu 

perusahaan atau industri tersebut sangat  tergantung pada lima 

kekuatan  porter. Porter menyebutkan bahwa  suatu perusahaan 

akan  mempunyai  keunggulan bersaing  apabila perusahaan itu 

dalam kondisi yang menguntungkan dari lima faktor 

persaingan pokok,  yaitu masuknya pesaing baru, potensi 

pengembangan produk substitusial, kekuatan posisi tawar 

pemasok (suppliers), kekuatan posisi tawar konsumen, serta 

persaingan di antara para pesaing yang ada.
11

 

 

                                                           
10 Paskalino Jimmy and Ronny H Mustamu, “Analisis Strategi Pada 

Perusahaan Plastik Dengan Porter Five Forces”, Agora, Vol. 3, No. 1, (2019), h.  

736–741. 
11 Fred R David dan Forest R David Manajemen Strategik Cetakan ke 2 

Edisi 15. (Jakarta : Salemba Empat, 2017), 59 



 

 

 
 

6 

Adapun beberapa kutipan menurut  para ahli tentang 

persaingan sebagai berikut:
12

 

1. Menurut Porter,  bahwa “persaingan merupakan inti dari 

keberhasilan”. Persaingan antar perusahaan sejenis saat ini 

terjadi sangat tajam, pesaing baru dapat  masuk kapan saja 

kedalam ruang bisnis dengan relatif sangat mudah, serta 

pemasok maupun pelanggan dapat sama-sama 

meningkatkan kekuatan tawar-menawarnya. 

2. Menurut David, Agar dapat memenangkan setiap 

persaingan, setiap perusahaan harus bisa memiliki strategi 

bersaing. Tujuan akhir strategi bersaing adalah untuk 

menanggulangi kekuatan lingkungan demi kepentingan 

perusahaan. 

3. Menurut Hunger & Wheelen, strategi bersaing sering juga 

disebut dengan strategi bisnis, berfokus pada peningkatan 

posisi bersaing  produk  dan  jasa  perusahaan dalam  

industri  atau segmen  pasar  tertentu  yang  dilayani  

perusahaan.  

Jadi Strategi bersaing merupakan suatu upaya untuk 

mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu 

industri, dengan mengetahui di mana persaingan belangsung. 

Strategi bersaing bertujuan membina posisi yang 

menguntungkan dan kuat dalam melawan kekuatan yang 

menentukan persaingan dalam industri. Oleh karena itu, strategi 

bersaing bukan hanya sekedar tanggapan terhadap lingkungan 

melainkan juga upaya membentuk lingkungan tersebut sesuai 

dengan keinginan perusahaan.  

Negara Indonesia itu sendiri telah mengatur pada undang-

undang RI no.5 tahun 1999 tentang mempertahankan 

persaingan pasar dan mencegah praktek penetapan harga, 

pemboikot, kartel, dan persekongkolan yang menyebabkan 

persaingan tidak sehat.
13

 Kemudian terdapat beberapa nash al-

                                                           
12 Ibid.  
13 Ibrahim Pua, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Bisnis 

Penitipan Sepeda Motor ( Studi Kasus di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten. Sukoharjo, Jawa Tengah ),” Biomass Chem Eng 3, no. 2 (2018): 1–22.   
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qur‟an yang menjelaskan berkaitan dengan persaingan bisnis 

yakni;   

                                

                         

Artinya : Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) 

yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah 

(dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti 

Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S 

AL-Baqarah [2]: 148) 

 

Jadi Strategi Bersaing dalam islam bahkan Rasulullah saw 

juga banyak menjelaskan dan memberikan contoh bagaiman 

bersaing dengan baik, ketika berdagang. Yaitu rosulullah tidak 

pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing 

dagangannya. Namun  dengan hal tersebut bukan berarti 

Rasulullah berdagang seadanya tanpa memperhatikan daya 

saing. Yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan 

sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam 

berdagang, sehingga ketika menyebutkan spesifikisi barang 

yang dijual dengan jujur apa adanya tanpa adanya salah satu 

unsur kebohongan yang dapat mengakibatkan kekecewaan 

yang di alami pelanggan ketika membeli dagangannya. Dengan 

Melihat latar belakang dan masalah ini maka penulis teratrik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis 

Strategi Kompetitif Porter Dalam Menghadapi Persaingan 

Usaha Pada PT. Dimitra Adi Wijaya Property Lampung 

Dalam Perspektif Bisnis Syari’ah” 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Dari Beberapa Uraian yang dikemukakan pada latar 

belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai 

berikut: 
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1. Persaingan usaha terjadi sangat tajam 

2. Perbedaan strategi mampu menjadikan perusahaan memiliki 

kekuatan dalam bersaing. 

3. Nilai-nilai keislaman mampu menjadikan pedoman dalam 

melakukan banyak hal dalam bisnis jangka panjang 

4. Dalam sudut pandang syariah pelaku bisnis lebih 

mengutamakan keuntungan dari pada kemaslahatan dalam 

berbisnis. 

Agar penelitian ini lebih tersusun dan terarah dari topik 

yang di angkat, maka penulis berfokus pada  PT. Dimitra Adi 

Wijaya Property,  yang beralamat di Labuhan Ratu, Kec. 

Kedaton, Kota Bandar lampung. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis 

paparkan, maka dibutuhkan perumusan masalah agar penelitian 

ini berfokus pada masalah yang ingin dibahas. Adapun 

Rumusan msalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana  Manajemen Strategi yang dilakukan oleh PT. 

Dimitra Adi Wijaya Property Bandar Lampung dalam 

menghadapi persaingan usahanya ? 

2. Bagaimana  Manajemen Strategi yang dilakukan oleh PT. 

Dimitra Adi Wijaya Property Bandar Lampung dalam 

perspektif Bisnis Syari‟ah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis 

sebutkan diatas sebagaimana dari hal yang ingin  peneliti 

ketahui, maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui Manajemen Strategi yang dilakukan oleh 

PT. Dimitra Adi Wijaya Property Bandar Lampung dalam 

menghadapi persaingan usahanya. 

2. Untuk mengetahui Manajemen Strategi yang dilakukan oleh 

PT. Dimitra Adi Wijaya Property Bandar Lampung dalam 

perspektif Bisnis Syari‟ah. 
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F. Manfaat Penelitian 

Agar Penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca, 

maka dari itu diharapkan memiliki manfaat didalamnya, 

diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis,  

Yaitu dapat dijadikan literatur oleh penelitian-penelitian 

terbaru yang sejenis dengan penelitian ini dan dapat 

menumbuhkan jiwa wirausaha  bagi kalangan pembaca 

sehingga nantinya dapat memiliki Perusahaan Property 

Sendiri dengan menerapkan unsure-unsur Bisnis Syari‟ah 

demi untuk mendapatkan keberkahan atas harta dan 

kepemilikannya. 

2. Manfaat Praktis,  

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat berguna secara 

langsung atau tidak langsung dalam praktik kehidupan 

sehari-hari dari bebragai pihak, diantaranya:  

a. Bagi peneliti. 

Semakin memperluas pola fikir serta dapat 

memahami peneliti mengenai strategi kompetitif dan juga 

memulai kegiatan usaha bisnis Property melalui 

perspektif Bisnis Syari‟ah karena data yang diperoleh 

didapat secara langsung di lapangan melalui proses 

dialog wawancara. Dengan demikian dapat meningkatkan 

kualitas dan pengetahuan Peneliti. 

b. Bagi PT. Dimitra Adi Wijaya Bandar Lampung 

Sebagai sarana agar masyarakat atau pembaca dapat 

mengetahui apa itu PT. Dimitra Adi Wijaya Property 

Bandar Lampung dan dimana letak keberdaannya. 

Sehingga harapannya dapat memberikan feedback salah 

satunya, yaitu dapat menambah penghasilan pada 

perusahaan Dimitra Adi Wijaya itu sendiri dan dengan ini 

kedepannya dapat memperluas jangkauan pemasarannya.  

c. Bagi Akademisi  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

literatur atau referensi bagi akademi untuk penelitian 

selanjutnya bagi mahasiswa FEBI UIN Raden Intan 
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Lampung dengan tema kajian yang sama sehingga dapat 

membantu menambah wawasan tentang role model 

wirausahawan melalui strategi kompetitif yang rabbani 

sehinga dapan menumbuhkan nilai kebermanfaatan 

kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat secara 

luas. 

d. Bagi Pemerintah  

Dapat memberikan informasi kepada Pemerintah 

bahwa strategi kompetitif bersaing dalam perspektif 

islam ini  harus dijaga keberlangsungannya di Negri ini 

karena dapat menjadi alternatif Pemerintah untuk 

mengurangi  kezoliman yang terjadi di masyarakat, dan 

dengan strategi seperti ini tetap berlangsung maka dapat 

menjadi salah satu pemasukan Negara melalui pajak 

Usaha serta dapat menyadari bahwa Ekonomi Islam juga 

memiliki efektifitas yang tinggi perannya dalam 

pertumbuhan bisnis dimasa sekarang jika dikelola dengan 

baik. Dengan aturan-aturan Ekonomi Syariah yang 

berpedeoman dengan Al-Kitab dan Hadist dapat menjadi 

solusi Pmerintah dalam menjalankan Perekonomian. 

e. Bagi Masyarakat  

Membuka pola pikir islami dan dapat memberikan 

solusi  bagi masyarakat yang belum memiliki rumah 

hunian sehingga dapat memiliki tempat tinggal yang 

layak, serta menjadikan islam sebagai solusi 

permasalahan di dunia. Maka dari itu perspektif bisnis 

Islam dalam kegiatan bisnis dimasyarakat sangat 

dibutuhkan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu sebagai 

landasan untuk memudahkan peneliti dalam penulisan skripsi 

ini, sehingga nantinya peneliti akan mendapat gambaran dengan 

harapan peneliti dapat menyajikan skripsi yang mudah 

dipahami dan relevan serta memiliki perbedaan yang menarik 
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dari penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini adalah : 

 

1. Eva Sari (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Sari berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Beda Harga” 

penelitian ini menggunakan penelitian terjun langsung 

kelapangan (Field Research) dengan metode penelitian 

deskriptif kualitatif.  

Adapun beberapa kesimpulan penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Perbedaan harga dalam jual beli buah-buahan di Pasar 

bambu kuning Bandar Lampung adalah berdasarkan 

harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku 

saat itu, juga beberapa faktor yang membedakan harga: 

1) Faktor lokasi antara pengepul dan pedagang 

2) Kualitas buah 

3) Kenaikan pupuk yang mengakibatkan naiknya harga 

buah 

4) Kenaikan harga BBM 

b. Tinjauan  hukum Islam tentang perbedaan harga dalam 

jual beli buah buahan di Pasar bambu kuning di Bandar 

Lampung adalah diperbolehkan (mubah), karena telah 

sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam di mana 

terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu 

sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.
14

 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang 

penulis lakukan yaitu penelitian terdahulu hanya merujuk 

pada persaingan beda harga kemudian diberikan  pandangan 

islam terhadap permasalahan yang terjadi di pasar bambu 

kuning, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini lebih 

merujuk pada manajemen strategi yang dilakukan oleh PT. 

Dimitra Adi Wijaya Property Bandar Lampung yang 

berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengatasi 

                                                           
14 Eva Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha Beda 

Harga,” 2017, 1–89. 
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masalah persaingan usaha yang terjadi diperusahaan  

tersebut, yang mana nantinya juga mampu  memberikan 

pemahaman terhadap perusahaan maupun pembaca supaya 

dapat mengetahui pentingnya melakukan persiapan dan cara 

bersaing yang baik dalam mengembangkan usaha-usaha 

yang dilakukannya. 

 

2. Paskalino Jimmy Foris Dan Ronny H. Mustamu (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Paskalino Jimmy 

Foris Dan Ronny H. Mustamu berjudul “Analisis Strategi 

pada perusahan plastik dengLan porter five” penelitian ini 

menggunakan penelitian terjun langsung kelapangan (Field 

Research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.  

Adapun beberapa kesimpulan penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut: 

Strategi alternatif yang dapat dikembangkan 

perusahaan. 

a. penambahan modal untuk mengembangkan usaha. 

b. menambahkan mesin alat produksi. 

c. program pelatihan bagi karyawan untuk mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan.
15

 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang 

penulis lakukan yaitu penelitian terdahulu hanya merujuk 

pada strategi perusahaan dalam menggunakan porter five, 

sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini lebih merujuk 

pada manajemen strategi yang dilakukan oleh PT. Dimitra 

Adi Wijaya Property Bandar Lampung yang berfungsi untuk 

membantu perusahaan dalam mengatasi masalah persaingan 

usaha yang terjadi diperusahaan  tersebut, yang mana 

nantinya juga mampu  memberikan pemahaman terhadap 

perusahaan maupun pembaca supaya dapat mengetahui 

pentingnya melakukan persiapan dan cara bersaing dalam 

perspektif bisnis islam yang baik seharusnya dilakukan 

                                                           
15 Paskalino Jimmy and Ronny H Mustamu, “Analisis Strategi Pada 

Perusahaan Plastik Dengan Porter Five Forces”, Agora, Vol. 3, No. 1, (2019), h.  

736–741. 
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perusahaan dalam menghadapi persaingan usahanya. 

 

3.  Annisa novceria Rahma dan Ari Pradhanawati (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Novceria 

Rahma dan Ari Pradhanawati ini berjudul “Strategi Bersaing 

Produk Ukm Lunpia Dengan Menggunakan Analisis Five 

Forces Porter Dan Swot” Jenis penelitian yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penentuan 

informan dalam penelitian ini sendiri menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah 

menelaah seluruh data dari berbagai sumber; reduksi data; 

dan analisis SWOT. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan metode five forces Porter 

maka strategi bisnis yang dapat dikembangkan oleh UKM 

Lunpia Kings adalah strategi biaya rendah, dimana strategi 

ini digunakan untuk menekan biaya produksi sehingga dapat 

mengurangi harga jual. Berdasarkan metode SWOT, strategi 

pengembangan bisnis UKM Lunpia Kings adalah strategi 

penetrasi pasar, dimana UKM akan melakukan penetrasi 

pasar pada masyarakat ekonomi menengah.
16

  

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang 

penulis lakukan yaitu penelitian terdahulu hanya merujuk 

pada Strategi Bersaing Produk Ukm Lunpia Dengan 

Menggunakan Analisis Five Forces Porter Dan SWOTnya, 

sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini lebih merujuk 

pada manajemen strategi yang dilakukan oleh PT. Dimitra 

Adi Wijaya Property Bandar Lampung yang berfungsi untuk 

membantu perusahaan dalam mengatasi masalah persaingan 

usaha yang terjadi diperusahaan  tersebut, yang mana 

nantinya juga mampu  memberikan pemahaman terhadap 

perusahaan maupun pembaca supaya dapat mengetahui 

                                                           
16 Annisa Novceria Rahma and Ari Pradhanawati, “Menggunakan 

Analisis Five Forces Porter Dan SWOT ( Kasus Pada UKM Lunpia Kings 

Semarang ) Pendahuluan”, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 7, No. 2, (2018), 

h.  1–14. 
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pentingnya melakukan persiapan dan cara bersaing dalam 

perspektif bisnis islam yang baik seharusnya dilakukan 

perusahaan dalam menghadapi persaingan usahanya. 

 

4. Adhelia Kusuma Prasasti (2020) 

Penelitian yang dilakukan oleh Adhelia Kusuma 

Prasasti ini berjudul “Analisis Keunggulan Bersaing 

Berdasarkan Metode Five Forces Porter Pada Hotel Pelangi 

Malang” Penelitian yang dilakukan menggunakan metode 

Deskriptif yang dilakukan pada penelitiian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang menjelaskan strategi bersaing 

berdasarkan analisis Five Forces Porter yang dilakukan oleh 

Hotel Pelangi. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa di Hotel pelangi ada beberapa tantangan 

yang dihadapi Hotel Pelangi yaitu seperti: 

a. Kehadiran 2 pendatang baru yang akan menjadi pesaing 

baru bagi Hotel Pelangi. 

b. Kekuatan daya beli masyarakat lebih dominan pada tamu 

Lama dari pada tamu baru. 

c. Ada beberapa budaya daerah seperti cagar budaya justru 

membawa peluang baik bagi hotel pelangi. 

d. Dengan adanya beberapa ancaman yang dihadapi 

mengharuskan manajemen hotel pelangi harus selalu 

melakukan inovasi. 

e. Kekuatan tingkat pemasok di Hotel Pelangi cukup tinggi 

sehingga mengakibatkan team manajemen lebih selektif 

dalam memilik pemasok demi menjamin mutu dan 

kualitas yang dimiliki manajemen Hotel pelangi.  

f. Hotel pelangi mendapatkan pesaing pada perusahaan 

perhotelan bintang 3 dikota malang.
17

 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang 

penulis lakukan yaitu penelitian terdahulu hanya merujuk 

                                                           
17 Adhelia Kusuma Prasasti, “Analisis Keunggulan Bersaing 

Berdasarkan Metode Five Forces Porter Pada Hotel Pelangi Malang,” Journal of 

Chemical Information and Modeling 43, no. 1 (2020): 7728. 
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pada Metode Five Forces Porter Pada Hotel Pelangi Malang, 

sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini lebih merujuk 

pada manajemen strategi yang dilakukan oleh PT. Dimitra 

Adi Wijaya Property Bandar Lampung yang berfungsi untuk 

membantu perusahaan dalam mengatasi masalah persaingan 

usaha yang terjadi diperusahaan  tersebut, yang mana 

nantinya juga mampu  memberikan pemahaman terhadap 

perusahaan maupun pembaca supaya dapat mengetahui 

pentingnya melakukan persiapan dan cara bersaing dalam 

perspektif bisnis islam yang baik seharusnya dilakukan 

perusahaan dalam menghadapi persaingan usahanya. 

 

5. Idham Hamidi (2018) 

Penelitian ini berjudul “Analisis Strategi Perusahaan 

Teguh Mahakarya Yogyakarta”. Penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui posisi bisnis Perusahaan Teguh 

Mahakarya dan menetapkan strategi yang tepat untuk 

digunakan. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui posisi 

bisnis adalah dengan menggunakan analisis MDTI (Matrik 

Daya Tarik Industri). MDTI merupakan alat analisis untuk 

mengetahui posisi perusahaan berdasarkan kekuatan dan 

kelemahan serta peluang dan ancaman yang dihadapi 

perusahaan.  

Metode penelitian yang digunakan yakni dengan 

analisis data secara kualitatif. Data yang digunakan adalah 

data primer. Data tersebut diperoleh dengan melakukan 

wawancara terhadap pihak pengambil keputusan di 

perusahaan Teguh Mahakarya. Hasil analisis MDTI tersebut 

kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan posisi bisnis 

perusahaan Teguh Mahakarya. Hasil dari analisis MDTI, 

diketahui posisi bisnis perusahaan Teguh Mahakarya berada 

pada sel 4, yang artinya Teguh Mahakarya berada pada 

“strategi stabilitas”.  

Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan Teguh 

Mahakarya tetap fokus pada bisnis yang ada sekaligus 

perusahaan memperbaiki kelemahan dan membangun 
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keunggulan bersaingnya. Selain berkonsentrasi, perusahaan 

Teguh Mahakarya juga harus melakukan strategi berlanjut 

dengan waspada, hal ini dilakukan untuk menghadapi 

lingkungan kompetitif yang dinamis.
18

 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang 

penulis lakukan yaitu penelitian terdahulu hanya merujuk 

pada Analisis Strategi pada perusahaan Teguh Mahakarya 

Yogyakarta, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini 

lebih merujuk pada manajemen strategi yang dilakukan oleh 

PT. Dimitra Adi Wijaya Property Bandar Lampung yang 

berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengatasi 

masalah persaingan usaha yang terjadi diperusahaan  

tersebut, yang mana nantinya juga mampu  memberikan 

pemahaman terhadap perusahaan maupun pembaca supaya 

dapat mengetahui pentingnya melakukan persiapan dan cara 

bersaing dalam perspektif bisnis islam yang baik seharusnya 

dilakukan perusahaan dalam menghadapi persaingan 

usahanya. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara dalam  menemukan 

data, mengembangkan data yang ditemukan, atau menguji 

kebenaran suatu pengetahuan dengan suatu metode yang 

dipilih. Tujuan umumnya yaitu menyelesaikan laporan akhir 

kuliah untuk mendapatkan gelar yaitu dengan menyelesaikan 

penulisan Skripsi.
19

 Metode penelitian adalah cabang ilmu 

pengetahuan yang membahas tentangi langkah-langkah 

memulai suatu penelitian yang meliputi kegiatan mencari, 

mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun 

laporan berdasarkan fakta-fakta yang benar.
20

 

                                                           
18 Idham Hamidi, “Analisis Strategi Perusahaan Teguh Mahakarya 

Yogyakarta,” Journal of Physical Therapy Science 9, no. 1 (2018): 1–11, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010%0A 
19 Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2017), 2. 
20Priyono, Metode Penelitian Kuantitatif , (Surabaya : Zifatama 

Publishing,2011), 7. 
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Berikut ini peneliti paparkan metode apa saja yang akan 

digunakan dalam menjalankan penelitian ini. 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field 

research, yaitu penelitian untuk memperoleh datanya 

didapatkan dengan turun langsung ke lapangan yang objek 

penelitiannya manager atau direktur perusahaan. Sehingga 

penelitian ini juga bisa disebut penelitian study kasus dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif.
21

 Data yang diperoleh dalam 

Penelitian ini dengan berinteraksi langsung kepada pemilik 

perusahaan sebagai pelaku yeng terikat pada suatu penelitian 

dan juga dibantu melalui sumber-sumber relevan seperti 

buku-buku, jurnal, berita, artikel, dokumen, dan penelitian-

penelitian sebelumnya yang relevan terhadap permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian penulis. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 

Pendekatan kualitatif sangat tepat dengan judul peneliti 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan karena 

metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomena atau 

kejadian yang mengutamakan penghayatan dan memahami 

suatu objek, sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan data 

serta keterangan langsung dari pemilik perusahaan.
22

 

Sedangkan metode deskriptif bertujuan mendeskripsikan 

secara sistematis berdasarkan sifat-sifat populasi yang di 

sajikan dengan penjelasan kata kata. Penelitian deskriptif 

dimaksudkan sebagai penelitian dengan tujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

                                                           
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121. 
22 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2013), 80. 
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sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat, 

serta hubungan antara fenomena yang terjadi.
23

 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian 

deskriptif kualitatif merupakan penelitian dengan turun 

langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data terup 

date sesuai kondisi saat ini, melihat objek penelitian dan 

kemudian melakukan pengolahan data dengan 

mendeskripsikan populasi secara faktual dan akurat. 

 

3. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer merupakan sumber data yang memiliki 

wewenang dan bertanggung jawab terhadap suatu 

informasi atau bisa disebut sebagai sumber data 

terpercaya dari tangan pertama di lapangan.
24

 

Pengumpulan Data primer dapat berupa opini subjek, 

hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan 

hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat, 

karena data ini nantinya disajikan secara terperinci dan 

didapat secara langsung dengan mendatangi pimpinan 

PT.Dimitra Adi Wijaya Property bandar lampung. Dalam 

hal ini peneliti mencoba menggali data-data dalam bentuk 

kata-kata yang diucapkan secara lisan, perilaku yang 

dilakukan oleh objek yang dapat dipercaya yang sesuai 

dengan permasalahan yang peneliti akan bahas. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data pendukung dan 

pelengkap yang didapat dari organisasi yang bukan 

pengelolanya.
25

 Maksudnya yaitu data yang didapat 

adalah data yang telah ada sebelumnya dan didapat 

secara tidak langsung pada objek penelitiannya. Data 

                                                           
23 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian 

Ekonomi Islam (Muamalah), (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014): 40 
24 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010),  76. 
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan 

Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010),  173. 



 

 

 
 

19 

yang diperoleh berupa teori, konsep, struktur organisasi, 

data kearsipan, dokumentasi maupun keterangan-

keterangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis 

Property melalui buku-buku, jurnal, majalah, internet 

atau artikel. 

 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

Populasi merupakan himbauan keseluruhan karakteristik 

dari objek yang di teliti, menurut Spradley penelitian 

kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan 

social situation (situasi sosial yang terdiri atas tiga 

elemen :
26

 

 Tempat (Place) 

 Tempat dan lokasi penelitian ini akan peneliti  

lakukan kepada salah satu perusahaan property yang 

bernama  PT. Dimitra Adiwijaya Property Lampung. 

Adapun alamat lokasi penelitian ini yaitu di Jl. 

Soekarno hatta labuhan ratu bandar lampung.  

 Actors (Pelaku) 

 Pada penelitian ini pelaku atau objek pelitian salah 

satu perusahaan property yaitu PT. Dimitra 

Adiwijaya Property Lampung. 

 Activity (Aktivitas) 

 PT. Dimitra Adiwijaya Property Lampung yaitu 

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang property 

penjualan rumah dengan sistem kredit ataupun cash. 

Sehingga penelitian ini ingin melihat manajemen 

strategi yang dilakukan oleh PT. Dimitra Adiwijaya 

Property Lampung sehingga dapat bersaing dengan 

perusahaan property lainnya. 

b. Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

                                                           
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013) 
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karakteritik yang dimiliki oleh populasi, sehingga pada 

penelitian yang dilakukan di PT. Dimitra Adiwijaya 

Property Lampung sampel yang digunakan untuk 

memperoleh data penelitian yaitu dengan mewawancarai 

Pimpinan PT. Dimitra Adiwijaya Property Lampung. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam Penelitian ini peneliti memakai teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang 

didapat dengan turun langsung ke lapangan guna  untuk 

mendapatkan informasi atau gambaran nyata terkait 

situasi terkini dan melakukan suatu pengamatan untuk 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan
27

 Kegiatan 

observasi ini akan penulis lakukan kurang lebih selama 2 

bulan supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan dialog tanya jawab secara langsung 

dengan responden (informan) yang memiliki informasi 

yang berkaitan dengan  penelitian guna melengkapi data-

data yang diperlukan.
28

 Dalam metode survei ini peneliti 

menyiapkan beberapa  daftar pertanyaan  yang nantinya 

akan ditanyakan kepada narasumber yang bersangkutan. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk 

membuktikan kebenaran data yang didapatkan dari 

narasumber melalui proses wawancara atau observasi. 

Dengan memberikan bukti berupa foto dari observasi  

dan rekaman wawancara selama penelitian. 
29

 Isi 

Dokumentasi yaitu segala bentuk sumber informasi yang 

                                                           
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 174. 
28 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian-

Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 171. 
29 Ibid., 302. 
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berhubungan dengan dokumen, baik resmi maupun tidak 

resmi yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu 

yang bersifat tulisan, gambaran, atau arkeologis.
30

 

 

6. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan berpacu pada teori 

Miles dan Huberman, yaitu : 

a. Reduksi Data  

Reduksi data mengarah pada proses pemilihan data 

yang hendak dipilih atau dibuang, fokus terhadap suatu 

penelitian, penyederhanaan data, abstraksi, pengolahan 

data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan penelitian 

di lapangan. Dalam hal ini data mentah dari lapangan 

yang peneliti kumpulkan berasal dari wawancara dengan 

manager perusahaan di PT. Dimitra Adi Wijaya Property 

Lampung. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan sekumpulan data 

yang sudah disusun secara kelompok, sehingga 

kemungkinan dapat menghasilkan kesimpulan dan 

pengambilan suatu tindakan.
31

 Bentuk penyajian data bisa 

berupa teks catatan yang didapat dari lapangan, matriks, 

grafik, jaringan dan bagan. Melalui penyajian data 

tersebut, maka nantinya diharapkan data akan tersusun 

dan terorganisasikan dalam pola hubungan, sehingga 

akan semakin mempermudah data untuk dipahami. 

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Kegiatan analisis terakhir dari teori Miles dan 

Huberman adalah penarikan  dan verivikasi kesimpulan 

final sehingga dapat memberikan makna sesuatu secara 

terarah dan jelas.
32

 Penarikan kesimpulan  adalah hasil 

penelitian yang menjawab atau menjelaskan fokus 

                                                           
30 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2013), 175. 
31Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Cet. ke-IV, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 131 
32Ibid., 195. 
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penelitian melalui proses awal pengumpulan data. 

Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif pada suatu 

objek penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian.
33

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematik Pembahasan ini Terdiri dari beberapa bab, 

Yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan terdiri dari atas penegasan judul, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang 

relevan, dan sistematika pembahasan. 

 

BAB II Landasan Teori 

Bab landasan teori memiliki isi yang terdiri dari landasan 

teoriyang sesuai dengan penelitian dan pengajuan hipotesis 

yang digunakan. 

 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab metodologi penelitian menjelaskan tentang waktu 

dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi 

dan sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, 

dan teknik analisis data. 

 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab analisi data dan pembahasan membahasa tentang, 

hasil yang diperolah dari data yang sudah diteliti dan 

memberikan solusi yang sesuai dengan penelitian. 

 

BAB V Penutup 

Bab penutup menjelaskan terkait kesimpulan penelitian 

yang singkat dan memiliki saran untuk berbagai pihak. 

 

                                                           
33 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Cet. 

ke-II, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), 212. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Strategi 

1. Pengertian Manajemen Strategi 

  Manjemen strategi merupakan salah satu strategi yang 

mencakup semua hal yang berkaitan dengan strategi perusahaan 

baik dalam segi perencanaan, operasional  perusahaan bahkan 

sampai perusahaan bisa mendapatkan profit yang besar. Adapun 

beberapa definisi manajemen strategi menurut para pakar 

diantaranya sebagai berikut:
34

 

1. Glueck dan Jauch  

Merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah 

pada perkembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang 

efektif untuk mencapai sasaran perusahaan. 

2. Wheelen dan Hunger 

Serangkaian keputusan manajerial dan kegiatan yang 

menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. 

Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan strategi, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

3. Dess dan Miller  

Suatu proses kombinasi antara tiga aktivitas, yaitu analisis 

strategi, perumusan strategi, dan implementasi strategi. 

4. Chandler  

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program 

tindak lanjut, serta prioritas pengalokasian sumber daya. 

5. Learned, et all 

Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan 

bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah 

memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak. 

6. Argyris 

Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun 

                                                           
34Erna Rustiana dan Hedi Cupiadi, Analisis Manajemen Strategi pada 

PT. PLN  (PERSERO)”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 18, Nomor 01. 

Maret  (2016), H 13-14  



 

 

 
 

24 

adaftif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta 

kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi 

organisasi. 

7. Porter 

Strategi adalah alat yang penting untuk mencapai 

keunggulan bersaing. 

8. Andrews & Chaffe 

Strategi adalah suatu alat untuk memberikan kekuatan 

motivasi kepada stakeholder agar perusahaan tersebut dapat 

memberikan kontribusi secara optimal. 

9. Ansoff 

Kumpulan aturan pengambilan keputusan yang dijadikan 

panduan berperilaku dalam organisasi, paling sedikit 

strategi, yaitu: 

a. Sebagai tolak ukur (yardstick) objectives and goals 

b. Business Strategy 

c. Administrative Strategy 

d. Operating Policy 

  Jadi, manajemen strategi adalah suatu langkah maupun 

tindakan yang harus diambil dalam  memilih alternatif strategi 

terbaik bagi organisasi/perusahaan dalam segala hal, untuk 

mendukung gerak perusahaan dan Perusahaan harus 

melaksanakan manajemen strategi secara fleksibel dengan 

sesuai  tuntutan kondisi dan situasi yang terjadi  dilapangan. 

 

2. Peran Manajemen Strategi 

Peran manajemen strategi ketika diimplementasikan 

dalam suatu organisasi maka setiap unit atau bagian yang 

ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sebaik mungkin. Persaingan yang 

memunculkan daya saing erat kaitanya dengan pemahaman 

mekanisme pasar (estandar dan benchamarking), kecepatan 

dan ketepatan penyampaian produk (barang dan jasa) yang 

mampu menciptakan nilai tambah. Olehkarena itu 

peningkatan daya saing organisasi bersifat unik tetapi pada 

intinya dipengaruhi oleh aspek kreatifitas, kapasitas, 
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teknologi yang digunakan dan jangkauan pemasaran yang 

dicapai, hal tersebut diwujudkan dari tampilan produk, 

produktivitas yang tinggi dan pelayanan yang baik
35

. 

3. Manfaat Manajemen Strategi 

Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu 

kerangka kerja (frame work)  untuk menyelesaikan setiap 

masalah strategis dalam organisasi terutama berkaitan 

dengan persaingan, maka peran manajer diajak untuk 

berfikir lebih kreatif atau berfikir secara strategis. Sehingga 

ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka 

menerapkan manajemen strategi yaitu: 
36

 

a. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. 

b. Membentu organisasi beradaptasi pada perubahan-

perubahan yang terjadi. 

c. Membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. 

d. Mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu 

organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. 

e. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi 

kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya 

masala di masa datang. 

f. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan 

strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap 

pelaksanaannya. 

g. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurang. 

 

B. Strategi Kompetitif Porter 

1. Pengertian Strategi 

  Pada awalnya konsep strategi (strategy) didefinisikan 

sebagai cara untuk mencapai tujan (ways to achieve ends). 

Porter berpendapat bahwa tujuan utama pembuatan strategi oleh 

perusahaan adalah agar perusahaan mampu menghadapi 

                                                           
35 Zuriani Ritonga, Manajemen Strategi (Terori Dan Aplikasi), 

(Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020). 
36 Ibid. 
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perubahan lingkungan dalam jangka panjang.
37

 Sehingga 

strategi harus selalu dipersiapkan sejak awal usaha didirikan 

dan harus melakukan strategi sesuai dengan adanya 

perkembangan yang terjadi dilingkungan perusahaan.
38

 

  Strategi adalah cara terbaik untuk mencapai suatu sasaran 

atau untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Selain itu strategi 

berarti penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi 

atau perusahaan. Pada saat perusahaan ingin memenangkan 

persaingan pada suatu industri ada satu hal yang harus 

diputuskan yaitu strategi yang harus segera diberlakukan.  

 Melihat strategi hanya sebagai salah satu bagian dari rencana 

(plan), akhirnya Mintzberg memperluas konsep strategi dan 

mendifinisikan strategi dengan memperhatikan berbagai konsep 

strategi. Mintzberg menamakannya “5 p’s of strategy”, yaitu:
39

 

a. Strategy as a plan  

Strategi sebagai sebuah “plan” seperti rumusan strategi 

yang disampaikan oleh Gluek, dimana strategi merupakan 

suatu rencana yang terpadu, komprehensif, dan terintegrasi 

yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan 

pokok perusahaan dapat dicapai.   

b. Strategy as a ploy  

 Dalam hal ini strategi merupakan suatu manuver yang 

spesifik untuk memberi isyarat mengancam kepada pesaing 

perusahaan karena perusahaan memiliki kekuatan ekonomi 

yang lebih baik dari pada pesaing. 

c. Strategy as a pattern 

Strategi sebagai sebuah pola atau serangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh manajemen dalam mengejar sebuah 

tujuan. 

                                                           
37Utari Evy Cahyani, “Strategi Bersaing Dalam Berbisnis Secara 

Islami”, At-Tijaroh : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1, 

(2016), h.  56–70. 
38Rachmad Gesah Mukti Prabowo, Manajemen Strategi2019, 

https://doi.org/10.31227/osf.io/xu37y. 
39 Utari Evy Cahyani, “Strategi Bersaing Dalam Berbisnis Secara 

Islami”, At-Tijaroh : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1, 

(2016), h.  56–70. 
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d. Strategy as a position  

Dalam hal ini strategi ini digunakan untuk memposisikan 

organisasi perusahaan di dalam lingkungan perusahaan. 

e. Strategy as a perspective  

Dalam hal ini strategi merupakan perspektif dari para 

strategist (pembuat keputusan strategis). Strategi 

merupakan pemikiran yang hidup di dalam benak para 

pembuat keputusan strategis dan seperti halnya ideologi 

atau budaya di dalam organisasi. 

 

2. Kompetitif/ Keunggulan bersaing  

  Kompetitif adalah nilai tambah dari suatu perusahaan yang 

dapat dimunculkan dari keunikan produk maupun pelayanan 

yang dilakukan perusahaan. Keunggulan bersaing sebuah 

perusahaan salah satunya dengan perbedaan (differentition) 

tawaran perusahaan yang memberikan nilai lebih kepada 

konsumen dibandingkan dengan pesaing. Penawaran 

perusahaan kepada pasar dapat didiferensiasikan melalui: 

diferensiasi produk, diferensiasi kualitas pelayanan, diferensiasi 

personalia, diferensiasi Citra dan diferensiasi saluran 

distribusi.
40

 

  Henry Mintzberg telah mengembangkan alternatif tipe 

strategi persaingan yang dirasakan lebih bagus dalam 

menggambarkan naiknya kompleksitas lingkungan persaingan. 

Perspektif baru dalam strategi bersaing, Mintzberg 

mengemukakan dua strategi yaitu; strategi bersaing diferensiasi 

dan strategi tidak terdiferensiasi. Ada enam strategi bersaing 

yang dapat mendukung keunggulan kompetitif diferensiasi 

yaitu; (harga, citra pasar, desain produk, kualitas produk, 

pendukung produk). 

  Diferensiasi melalui citra (image) pasar adalah organisasi 

untuk menciptakan citra tertentu pada benak konsumen. 

Diferensiasi melalui desain produk bisa diartikan sebagai usaha 

                                                           
40 Adhelia Kusuma Prasasti, “Analisis Keunggulan Bersaing 

Berdasarkan Metode Five Forces Porter Pada Hotel Pelangi Malang,” Journal of 

Chemical Information and Modeling 43, no. 1 (2020): 7728. 
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organisasi untuk berkompetisi dengan menciptakan fitur produk 

dan desain yang diinginkan pasar. Diferensiasi melalui kualitas 

merupakan strategi di mana organisasi berkompetisi dengan 

memberikan kualitas dan kinerja produk yang lebih pada harga 

yang bersaing.
41

 Diferensiasi pendukung produk menekankan 

pada jasa pelayanan pelanggan yang disesuaikan oleh 

organisasi. Sedangkan strategi tidak terdeferensiasi menjelaskan 

situasi di mana organisasi tidak mempunyai dasar untuk 

diferensiasi atau ketika organisasi dengan sengaja menerapkan 

strategi yang ditirunya dari strategi organisasi lain. 

 

C. Strategi Bersaing  

1. Pengertian Strategi Bersaing  

  Strategi bersaing adalah mengembangkan rencana 

mengenai bagaimana bisnis akan bersaing, apa yang seharusnya 

menjadi tujuannya dan kebijakan apa yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Definisi Competitive Marketing 

Strategy atau strategi bersaing menurut Porter adalah kombinasi 

antara akhir (tujuan) yang diperjuangkan oleh perusahaan 

dengan alat (kebijaksanaan) dan perusahaan berusaha sampai 

kesana.  

  Sedangkan menurut Kotler “strategi yang secara kuat 

menempatkan perusahaan terhadap pesaing dan yang memberi 

perusahaan keunggulan bersaing yang sekuat mungkin”.
42

 Jadi, 

pengertian strategi bersaing adalah bagaimana upaya yang 

dilaksanakan oleh sebuah perusahaan dalam memenangkan 

sebuah pasar yang menjadi pasar sasaranya dengan cara 

memberikan keunggulan-keunggulan dalam bersaing, 

menganalisis pesaing serta melaksanakan strategi pemasaran 

bersaing yang efektif.  

  Persaingan merupakan kondisi nyata  yang dihadapi 

                                                           
41 Utari Evy Cahyani, “Strategi Bersaing Dalam Berbisnis Secara 

Islami”, At-Tijaroh : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1, 

(2016), h.  56–70. 
42 Barkah Fitriadi, “‟ ‟Strategi Bersaing: Suatu Kajian Perumusan 

Strategi Pemasaran Guna Meraih Keunggulan Kompetitif "”, Jurnal Administrasi 

Bisnis, Vol. 5, No. 1, (2013), h.  1–11. 
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setiap orang di masa sekarang. Kompetisi dan persaingan 

tersebut apabila dihadapi secara positif atau negatif, akan 

bergantung pada sikap dan mental dalam memaknai  persaingan 

tersebut. Karena setiap kegiatan maupun aktifitas yang terjadi 

hampir tiada hal yang tanpa kompetisi/persaingan.  

  Menurut Porter suatu persaingan dalam lingkungan 

industri tergantung pada lima faktor dasar persaingan, yaitu 

Potential Entrants, Suppliers, Buyers, Subtitutes, Competitors 

(Existing Firms). Tujuan dari strategi persaingan bisnis dalam 

satu lingkungan industri adalah untuk mengetahui posisi 

perusahaan dalam lingkungan industri tersebut dimana 

perusahaan menghasilkan plihan-pilihan untuk bertahan dari 

ancaman persaingan atau dapat menguasai persaingan. 

  Porter juga mengatakan memiliki pengetahuan pada 

sumber daya lima faktor dasar persaingan pada lingkungan 

bersaing dapat memberikan gambaran terhadap kekuatan dan 

kelemahan kritis sebuah perusahaan, memberikan gambaran 

posisi perusahaan dalam satu lingkungan industri, memberikan 

batasan area-area dimana perubahan strategi dapat memberikan 

timbal balik yang besar, dan juga area area dimana tren sebuah 

industri dapat menghasilkan sebuah ancaman atau peluang.
43

 

  Konsep yang dikemukakan oleh Michael Porter dalam 

“Porter‟s five forces” dapat digunakan untuk  analisis industri 

dan perkembangan strategi perusahaan untuk melihat 

kemenarikan pasar. Kemenarikan pasar dalam konteks ini 

merujuk pada profitability keseluruhan industri. Industri 

menjadi tak “menarik” bila kombinasi kekuatan bergerak 

menurunkan keseluruhan profitability, sedangkan bila kondisi  

pasar industri bergerak menuju “kompetisi murni” maka 

industri dianggap benar-benar tidak menarik.
44
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  Menurut Porter ada dua alasan mendasar dalam 

menentukan strategi bersaing perusahaan. Pertama, adalah daya 

tarik industri yang ditunjukan oleh profitabilitas industri dalam 

jangka panjang. Kedua, analisis terhadap berbagai faktor yang 

akan menentukan posisi persaingan perusahaan di dalam 

industri.  

  Keadaan persaingan dalam suatu industri tergantung pada 

lima kekuatan persaingan pokok yang disebutkan oleh Porter. 

Kerangka lima kekuatan Porter merupakan suatu alat yang 

ampuh bila berada di tangan seorang manajer atau ahli analisis 

yang terampil. Model yang disajikan di sini telah dikembangkan 

sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman. Sejauh ini, 

penggunaan teori Porter memberikan pemahaman dan wawasan 

strategis yang lebih baik.
45

 Pada intinya, Five Force Analysis 

digunakan untuk menganalisa lingkungan eksternal perusahaan 

berdasarkan persaingan antar perusahaan sejenis, ancaman 

pendatang baru, ancaman produk substitusi, kekuatan tawar 

menawar pembeli, dan kekuatan tawar menawar pemasok.
46

 

1. Ancaman Pendatang Baru 

Menurut Porter pendatang baru pada suatu industri 

membawa kapasitas baru, keinginan untuk mendapatkan 

bagian pasar, serta sering kali sumberdaya utama. 

Akibatnya, harga dapat menjadi turun atau biaya 

membengkak sehingga mengurangi profitabilitas. 

Ancaman masuknya pendatang baru kedalam industri 

tergantung pada rintangan masuk yang ada, digabung 

dengan reaksi dari para pesaing yang sudah ada untuk 

dapat diperkirakan oleh sipendatang baru. 

2. Kekuatan Penawaran Pembeli 

Pembeli bersaing dengan industri dengan cara 
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memaksa harga turun, tawar menawar terhadap mutu 

yang lebih tinggi dan pelayanan yang lebih baik, serta 

berperan sebagai pesaing dengan mengorbankan 

protabilitas industri. Kekuatan dari tiap–tiap kelompok 

pembeli yang penting dalam industri tergantung pada 

sejumlah karakteristik situasi pasarnya dan pada industri 

yang bersangkutan dibandingkan dengan keseluruhan 

bisnis pembeli tersebut. 

3. Ancaman Produk atau Jasa Pengganti 

Mengenali produk-produk pengganti menurut Porter 

adalah persoalan mencari produk lain yang dapat 

menjalankan fungsi yang sama seperti produk dalam 

industri. Terkadang melakukan hal ini dapat merupakan 

tugas yang rumit, dan merupakan tugas yang membawa 

analis kepada bisnis-bisnis yang seolah-olah sangat jauh 

terpisah dari industrinya. Posisi dalam menghadapi 

produk pengganti mungkin merupakan persoalan 

tindakan industri secara kolektif. Produk pengganti yang 

perlu mendapatkan perhatian besar adalah produk-produk 

yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki harga 

atau prestasi yang lebih baik daripada produk industri, 

atau dihasilkan oleh industri yang berlaba tinggi.  

Argumentasi yang sama juga berlaku untuk 

tanggapan kolektif dalam bidang-bidang seperti 

peningkatan mutu produk, usaha pemasaran, 

meningkatkan kemudahan mendapatkan produk, dan 

sebagainya. Jadi ancaman produk atau jasa pengganti 

merupakan sebuah upaya penggantian produk yang harus 

dilakukan perusahaan agar dapat memenangkan 

persaingan dalam mencari pengganti produk lain namun 

memiliki fungsi yang sama dari produk sebelumnya. 

4. Kekuatan Tawar Menawar Pemasok 

Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar 

menawar terhadap para peserta industri dengan 

mengancam akan menaikkan harga atau menurunkan 

kualitas produk atau jasa yang dibeli. Kondisi–kondisi 
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yang buat pemasok kuat cenderung menyerupai kondisi 

yang membuat pembeli kuat. Jadi kekuatan tawar 

menawar pemasok merupakan ancaman yang muncul 

dari pemasok barang maupun jasa ke perusahaan. 

5. Persaingan antar Perusahaan yang Ada 

persaingan bisnis diantara perusahaan sejenis 

semakin kompetitif dan semakin sengit. Persaingan 

diantara perusahaan-perusahaan tersebut muncul karena 

perusahaan-perusahaan tersebut berusaha untuk mencapai 

keunggulan kompetitif, dimana dalam keunggulan 

kompet itif ini perusahaan dapat merebut pangsa pasar 

atau konsumen dalam jumlah sebanyak-banyaknya 

dibandingkan perusahaan lain, dengan kondisi demikian, 

profit yang diperoleh perusahaan pun juga semakin 

banyak. Menurut Porter faktor persaingan antar pesaing 

dalam industri yang sama inilah yang menjadi sentral 

kekuatan persaingan. Semakin tinggi tingkat persaingan 

antar perusahaan mengindikasikan semakin tinggi pula 

profitabilitas industri, namun profitabilitas perusahaan 

mungkin menurun. 

 

  Sehingga dengan lima kekuatan porter tersebut dapat 

menghasilkan suatu strategi yang dapat memunculkan 

kompetitif/ keunggulan dalam bersaing. Porter’s Competitive 

Strategies, inilah yang lazim dianut para manajer dalam 

menentukan strategi bersaing. Strategi bersaing ala Porter ini 

dikembangkan atas dua pertanyaan mendasar, yaitu: 

1) Apakah kita akan bersaing dengan basis biaya rendah, atau 

kita mencoba membuat diferensiasi pada produk/layanan? 

Pada yang kedua ini, diferensiasinya tidak dengan dasar 

biaya, tapi dengan hal seperti mutu atau layanan. 

2) Apakah kita akan bersaing secara langsung (head to head) 

dengan pesaing utama atas pangsa pasar yang paling 

diminati dari pasar, atau kita fokus pada ceruk pasar (niche 

market) yang relatif kurang diminati tapi merupakan 

segmen pasar yang menguntungkan? 
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Sehingga muncullah tiga strategi yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan 

bersaing yaitu: 

 

a. Cost Leadership 

Merupakan  Sebuah perusahaan yang unggul 

dalam produksi berbiaya rendah mampu menggunakan 

keunggulan biayanya untuk menawarkan harga yang 

lebih rendah atau untuk menikmati margin yang lebih 

tinggi. Dengan hal tersebut, perusahaan dapat secara 

efektif mempertahankan diri dalam perang harga, 

menyerang pesaing dengan harga rendah untuk merebut 

pangsa pasar. 

Perusahaan akan memperoleh manfaat yang sangat 

besar dengan adanya keunggulan biaya. Pertama, 

perusahaan dapat menentukan harga jual yang rendah 

tetapi masih memperoleh margin yang memadai 

dibanding pesaing yang menetapkan haraga sama tetapi 

memiliki biaya yang lebih tinggi. Kedua, biaya yang 

rendah dapat menjadi hambatan bagi pesaing potensial 

yang ingin memasuki industri yang sama. 

Dalam pelaksanaannya strategi keunggulan 

harga/biaya mempunyai risiko, yang menyebabkan 

strategi tidak berhasil dan tidak dapat digunakan secara 

terus menerus yaitu: 

1) Adanya perubahan teknologi, yang menyebabkan 

investasi atau pengalaman masa lalu menjadi tidak 

bermanfaat atau hilang. 

2) Pendatang baru atau pesaing meniru/menjiplak 

pengalaman biaya rendah. 

3) Produk tidak terlalu berkembang, karena perhatian 

terlalu tertuju kepada biaya, sehingga (cenderung) 

kurang mampu/menyadari perlunya perubahan 

produk. 

4) Inflasi, sehingga kurang bersaing dengan perusahaan 

lain yang menerapkan strategi diferensiasi. 
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5) Minat pembeli berubah ke hal-hal pembeda 

(diferensiasi). 

 

b. Diferensiasi 

Strategi diferensiasi dirancang untuk menarik 

pelanggan yang memiliki sensitifitas khusus untuk satu 

atribut produk. Atribut produk juga dapat menjadi 

saluran pemasaran dimana perusahaan menyampaikan 

citranya akan keunggulan, fitur yang dimiliki serta 

jaringan yang mendukungnya. Oleh karena itu, iklan 

memainkan peran penting dalam pembangunaan dan 

penentuan elemen yang berbeda dari merek suatu 

perusahaan. 

Diferensiasi juga ditujukan untuk pasar yang luas 

dan melibatkan penciptaan produk atau jasa yang 

dianggap memiliki keunikan disuatu industri. 

Perusahaan dapat membebankan harga ekstra 

(premium) bagi produknya dari keunikan tersebut. 

Tetapi di sisi lain, loyalitas merek bagi sekelompok 

konsumen akan membuat konsumen tidak mau beralih 

ke produk atau perusahaan lain. Perusahaan juga dapat 

melakukan strategi diferensiasi dengan menciptakan 

persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya 

misalnya; persepsi terhadap keunggulan kinerja produk, 

inovasi produk, dan pelayanan yang lebih baik. 

Diferensiasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

berasal dari produk itu sendiri, sistem pengantaran 

pesanan, pendekatan pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan, dan lain-lain. Dari manapun sumber 

diferensiasi yang dilakukan perusahaan, apabila 

pelanggan menganggap diferensiasi yang dilakukan 

perusahaan merupakan sesuatu yang berharga maka 

pelanggan akan bersedia membayar produk perusahaan 

dengan harga yang lebih tinggi dibanding produk 

pesaing. 

Saat mengembangkan posisi “positioning” dan 
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pembedaan “differentiation” untuk mendukungnya, 

perusahaan harus waspada satu hal, yaitu “janganlah 

ingin berbeda, hanya karena perbedaan itu sendiri”. 

Perusahaan berbeda, karena itu memang bermanfaat 

untuk konsumen dan menguntungkan perusahaan. 

Untuk itu, perbedaan yang kita harapkan bisa dirasakan 

konsumen tetap harus: 

1. Menguntungkan Perusahaan 

 Posisi “Positioning” yang perusahaan jalankan, 

haruslah pada akhirnya menguntungkan perusahaan 

itu sendiri. Ia mampu membedakan perusahaan 

dengan pesaing. 

2. Penting bagi konsumen 

 Ketika perbedaan yang perusahaan tonjolkan 

dianggap penting oleh konsumen, dengan sendirinya 

ia akan membeli produk perusahaan (karena 

seharusnya menguntungkan). 

3. Dapat dikomunikasikan 

 Kekhasan yang istimewa, tidak ada atrinya ketika ia 

sulit untuk dikomunikasikan. Untuk menyampaikan 

perbedaan pada konsumen dapat melalui; iklan, 

promosi penjualan, sampai dengan desain, kemasan 

produk, logo, karakter huruf, serta jinggel iklan. 

4. Tidak mudah untuk ditiru 

 Sedapat mungkin, buatlah perbedaan yang memang 

sulit ditiru pesaing. Biasanya sebuah konsep yang 

berhasil termasuk positioning akan ditiru oleh 

pesaing. Meskipun ini cukup sulit, tapi paling tidak 

kita telah mengarah kesana. 

 

c. Fokus 

Strategi yang fokus, baik yang didasarkan pada 

biaya rendah maupun diferensiasi berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan dari segmen pasar tertentu. 

Perusahaan yang menerapkan strategi fokus akan 

bersedia melayani wilayah-wilayah goegrafis yang 
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terisolasi. Perusahaan yang menggunakan strategi fokus 

memperoleh laba dari ketersediaannya untuk melayani 

segmen pelanggan yang biasanya diabaikan atau 

dipandang sebelah mata.
47

 

Startegi fokus disini ada dua macam yaitu; fokus 

pada biaya dan fokus pada diferensiasi. Fokus pada 

biaya ini adalah strategi dimana perusahaan membuat 

efisien biayanya, tapi sekaligus juga mencari ceruk 

pasar tertentu yang tidak menunggu pemimpin pasar 

(market leader). Fokus pada diferensiasi, strategi ini 

menyoroti sekelompok pasar tertentu, segmen lini 

produk tertentu, atau geografis tertentu.  

Bila perusahaan memilih strategi ini, maka 

perusahaan akan memilih satu atau beberapa kelompok 

segmen dalam suatu industri kemudian mereka akan 

mengembangkan strategi yang sesuai untuk segmen 

tersebut yang tidak bisa dilayani dengan baik oleh 

pesaing lain yang memiliki cakupan pasar lebih luas. 

Melalui optimalisasi strategi ini, perusahaan yang 

memilih cakupan strategi fokus akan memperoleh 

keunggulan kompetitif pada segmen pasar tertentu 

meskipun mereka tidak memiliki keunggulan kompetitif 

dalam industri secara keseluruhan. 

Risiko dalam menjalankan strategi generik adalah 

apakah perusahaan punya jaminan sukses bila 

menjalankan salah satu strategi generik dari Porter ini. 

Jawabanya tentu saja tidak. Pertama, belum tentu 

strategi yang dipilih tepat. Kedua, masing-masing 

strategi memang memiliki kelemahan tersendiri.
48

 Di 

samping itu, yang jelas pesaing akan mencoba 
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menirunya bila strategi tertentu berhasil bahkan bila itu 

sebuah upaya pembedaan. Keberhasilan sebuah strategi 

bersaing akan menjadi daya tarik bagi pelaku bisnis 

lainnya, terutama bila kebehasilannya menyolok. 

 

2. Strategi Bersaing Dalam Islam 

Dalam hukum islam ada sebuah aturan hidup yang khas, 

telah memberikan aturan-aturannya secara rinci untuk 

menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik 

persaingan yang tidak sehat. Minimal ada tiga unsur yang perlu 

dicermati dalam membahas persaingan bisnis menurut Islam 

yaitu: pihak-pihak yang bersaing, cara persaingan, dan produk 

yang dipersaingkan.
49

 

a. Pihak-Pihak Yang Bersaing 

Manusia merupakan pusat pengendali persaingan 

bisnis. Ia akan menjalankan bisnisnya terkait dengan 

pandangannya tentang bisnis yang digelutinya termasuk 

persaingan yang terjadi di dalamnya. Bagi seorang muslim, 

bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh 

dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang 

diperoleh adalah rezeki yang merupakan karunia yang 

telah ditetapkan Allah. 

Tugas manusia adalah melakukan usaha untuk 

mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaik-baiknya. 

Salah satunya dengan jalan berbisnis, ia tidak akan takut 

akan kekurangan rezeki atau kehilangan rezeki hanya 

karena anggapan rezeki itu di ambil pesaing. Hal ini 

dijelaskan dalam QS. Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi: 
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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. (QS. Al-

Mulk ayat 15) 

 

Keyakinan bahwa rezeki semata-mata datang dari 

Allah SWT akan menjadi kekuatan ruhiyah bagi seorang 

pembisnis muslim. Keyakinan ini menjadi landasan sikap 

tawakal yang kokoh dalam berbisnis. Selama berbisnis, ia 

senantiasa sandarkan segala sesuatunya kepada Allah. 

Manakala bisnisnya memenangkan persaingan, ia 

bersyukur. Sebaliknya, ketika terpuruk dalam bersaing, ia 

bersabar. Intinya, segala keadaan ia hadapi dengan sikap 

positif tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah 

perintahkan kepadanya. 

Seorang muslim akan memandang bahwa bisnis 

hanyalah sebagai pelaksanaan perintah Allah untuk 

mencari karunianya yang tersebar di seluruh penjuru bumi. 

Karena itu, tidak terpikir olehnya untuk menghalalkan 

segala cara untuk sekedar memenangkan “persaingan”. 

Bagi seorang muslim persaingan adalah berebut menjadi 

yang terbaik, terbaik dalam produk yang bermutu, harga 

bersaing “tidak membanting harga, maupun merugikan 

komsumen”, dan dengan pelayanan total. 
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  Artinya : Dan carilah pada apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 

akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 

lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, 

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan. (QS. Al-Qasas: 77) 

 

Dalam Qur‟an Surat Al-Qasas ayat 77 dijelaskan 

bahwa dalam hal kerja, Islam memerintahkan setiap 

muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi, 

sebagaimana Allah telah memerintahkan umatnya untuk 

berlombalomba dalam kebaikan. Dengan landasan ini, 

persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan 

pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan 

sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya. 

b. Cara Bersaing 

Berbisnis adalah bagian dari muamalah. Karenanya, 

bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang 

mengatur masalah muamalah. Karenanya persaingan bebas 

yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang 

harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-

prinsip muamalah Islam.
50

 

Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan 

dengan pihak-pihak lain seperti rekan bisnis dan pesaing 

bisnis. Sebagai hubungan interpersonal, seorang pembisnis 

muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan 

terbaik kepada mitra bisnisnya. Hanya saja, tidak mungkin 
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bagi pebisnis muslim bahwa pelayanan terbaik itu diartikan 

juga memberikan “servis” dengan hal yang dilarang 

syariah. 

Pemberian suap untuk memuluskan negosiasi, 

misalnya, jelas dilarang syariat. Atau dengan cara 

memberikan umpan perempuan, sebagaimana telah 

menjadi hal lumrah dalam praktik bisnis sekarang. Dalam 

berhubungan dengan rekan bisnis, setiap pebisnis muslim 

harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan 

dengan akad-akad bisnis. Dalam berakad, haruslah sesuai 

dengan kenyataan tanpa manipulasi. Misalnya, 

memberikan sampel produk dengan kualitas yang sangat 

baik, padahal yang dikirimkan itu memiliki kualitas jelek.
51

 

Rasulullah saw. memberikan contoh bagaimana 

bersaing dengan baik. Ketika berdagang, Rasul tidak 

pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing 

dagangnya. Itu bukan berarti Rasulullah berdagang 

seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya. Yang 

beliau lakukan adalah dengan memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya dan menyebut spesifikasi barang yang 

dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang 

tersebut. Secara alami, hal seperti itu ternyata justru 

mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para 

pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya. 

Sementara itu, Negara juga harus mampu menjamin 

terciptanya sistem yang kondusif dalam persaingan. 

Pemerintah tidak diperkenankan fasilitas khusus pada 

seorang atau sekelompok pebisnis tentang teknologi, 

informasi pasar, pasokan bahan baku, hak monopoli, atau 

penghapusan pajak. 

c. Produk (barang dan jasa) yang dipersaingkan 

Beberapa keunggulan produk yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan daya saing adalah sebagai berikut: 

                                                           
51 Ibrahim Pua, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Bisnis 

Penitipan Sepeda Motor ( Studi Kasus di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten. Sukoharjo, Jawa Tengah ),” Biomass Chem Eng 3, no. 2 (2018): 1–22. 
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1) Produk 

 Produk usaha bisnis yang dipersaingkan baik barang 

maupun jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai 

dengan apa yang diharapkan konsumen untuk 

menghindari penipuan, kualitas terjamin dan berdaya 

saing. 

2) Harga 

 Bila ingin memenangkan persaingan, maka harga harus 

kompetitif. Dalam hal ini tidak diperkenankan 

membanting harga dengan tujuan menjatuhkan pesaing. 

3) Tempat 

 Tempat harus baik, bersih, sehat dan nyaman agar dapat 

menarik pelanggan. 

4) Pelayanan 

 Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak 

boleh dengan mendekati maksiat. 

5) Layanan purna jual 

 Layanan purna jual ini merupakan servis yang diberikan 

kepada konsumen untuk sesuai akad yang telah 

disepakati. 

Banyak faktor yang dapat memengaruhi apakah suatu 

perusahaan menjadi pesaing kita atau tidak. Pesaing dapat 

dilihat dari sisi industri, harga, bahkan segmen pasar. 

Penentuan pesaing sangatlah penting karena hal tersebut 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan. 

Penelitian menunjukkan bahwa “hanya 20%, pemasar yang 

dapat mengidentifikasi pesaingnya dengan tepat, sementara 

80% lebihnya salah sasaran”. 

“Jangan membunuh pesaingmu, agar kamu tidak 

kehilangan rasa bersaing”, hal ini perlu diperhatikan. 

Persaingan itu jangan kita lihat sebagai ancaman, dimana 

kita harus memenangkan bahkan mematikan pesaing, 

justru sebaliknya dengan adanya persaingan, maka 

perusahaan kita selalu mempunyai rasa bersaing‟ yang 

membawa kita pada perbaikan perusahaan, baik proses di 

dalam, manajemen, kualitas produk yang bisa memberikan 
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nilai tambah serta kepuasan kepada seluruh pihak yang 

berkepentingan, terutama pihak pelanggan, pemilik dan 

karyawan. 

 

D. Perspektif Bisnis Islam 

1. Konsep Bisnis Dalam Islam 

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan 

mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi 

kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua 

tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, 

nasional maupun internasional, hal-hal yang terjadi dalam 

kegiatan bisnis adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi-

memasarkan, bekerja, memperkerjakan, serta interaksi lainnya 

denga  tujuan memperoleh keuntungan
52

. Adapun konsep bisnis 

menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:
53

 

a. Menurut Manullang Bisnis merupakan suatu istilah untuk 

menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang 

menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan 

masyarakat sehari-hari. 

b. Menurut Muslich Secara umum bisnis diartikan sebagai 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk 

memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya 

dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif 

dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut 

meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan 

perdagangan. 

c. Menurut Skinner bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau 

uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. 

d. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna 

dasar sebagai “the buying and selling of goods and 

services”. 

                                                           
52 Idris Parakkasi, Manajemen Bisnis Syariah, Miranti (Ed.), (Trans.), 

(Bogor: Lindan Bestari, 2021). 
53 Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam”, , Vol. 01, No. 2015, 

(1386), h.  283. 
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e. Menurut Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu 

organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan 

penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh 

konsumen untuk memperoleh profit. 

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai 

serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang 

tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya 

(barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara 

perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan 

haram).
54

 Tegasnya, berbisnis menurut ketentuan syaria‟ah 

tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan 

antara halal dan haram atau yang hak dan yang batil tidak boleh 

dicampur adukan sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al –

Baqarah: 42 

امَْحقَّ َوَاهُُْتْ تَْعلَُمْوَنَوََل تَلِْبُسوا امَْحقَّ ِِبمَْباِطِل َوتَْكُتُموا   

Artinya : “Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan 

kebatilan
 

dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, 

sedangkan kamu mengetahui(-nya)”. 

 

Berdasarkan ayat diatas maka, bisnis menurut ketentuan 

syariah tidak boleh bersifat liberal atau bebas, tetapi harus 

mengikuti norma halal, haram bahkan yang syubhat lebih baik 

dijauhi daripada dilakukan, jika orang muslim yang tidak 

memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka keuntungan 

yang diperolehnya tidak mendapatkan ridho Allah, sesuatu yang 

tidak di ridhoi Allah, sesungguhnya tidak akan membawa 

keselamatan
55

.  bedasarkan 

 Dengan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam 

mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki 

tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab 

pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. 

                                                           
54 Eva Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha Beda 

Harga,” 2017, 1–89. 
55

 Suparjo Adi Suwarno, Supriyanto, and Ahmad Hendra Rofiullah, 

Manajemen Bisnis Syariah ( Konsep Dan Aplikasinya Dalam Bisnis Syariah), 

Abdul (Ed.), (Trans.), (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020). 
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Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah 

Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas 

yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki. Sebagaimana 

dikatakan dalam firman Allah yang berbunyi: 

                     

           

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. (QS. Al Mulk ayat 15) 

 

Begitu juga Allah katakan dalam kitab Al-Qur‟an yang 

berbunyi: 

               

     

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu 

sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi 

(sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. ( Qs. 

Al A‟raaf ayat 10) 

 

Di samping anjuran untuk mencari rizki, Islam sangat 

menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi 

perolehan maupun pendayagunaannya (pengelolaan dan 

pembelanjaan). Allah menyatakan dengan tegas menganjurkan 

mengenai kehalalan rizki dan bagaimana membelanjakannya 

dalam seperti firman Allah sebegai berikut: 

                



 

 

 
 

45 

               

                     

                  

    

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-

tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima 

yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). 

makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia 

berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya 

(dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah 

kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang yang berlebih-lebihan. ( Qs. Al An‟am ayat 141) 

 

2. Prinsip-Prinsip Bisnis Dalam Islam 

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan 

bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip- 

prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut 

oleh masing- masing masyarakat.
56

 Seperti halnya prinsip-

prinsip etika bisnis yang berlaku di China akan sangat 

dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat China, sistem nilai 

masyarakat Eropa akan mempengaruhi prinsip-prinsip bisnis 

yang berlaku di Eropa.  

 Dalam hal ini ternyata sistem nilai yang berasal dari agama 

memberikan pengaruh yang dominan terhadap prinsip-prinsip 

                                                           
56 Abdurrahman Alfaqiih, “Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam 

Bagi Pelaku Usaha Muslim”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24, No. 3, 

(2017), h.  448–466, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6. 
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etika bisnis pemeluknya. Hal ini telah dibuktikan oleh Max 

Weber dengan Protestant Ethics nya yang membawa kemajuan 

pesat dalam pembangunan di Eropa. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Nurcholis Majid bahwa tesis Max Weber 

tentang Etika Protestan mengatakan kemajuan ekonomi Eropa 

Barat adalah berkat ajaran asketisme (zuhud) dalam ajaran 

Calvin. Kaum Calvinis menerima panggilan Ilahi untuk bekerja 

keras dan tetap berhemat terhadap harta yang berhasil 

dikumpulkan, karena hidup mewah bukanlah tujuan.  

Dengan hidup hemat maka terjadilah akumulasi modal 

menuju kapitalisme. Lebih jauh Nurcholis Majid mengkritik 

Weber yang sangat mengagung-agungkan paham Protestan ini. 

Weber juga telah mempelajari berbagai agama lain, namun 

Islam hanya dipelajari sedikit dengan tujuan untuk 

membenarkan tesisnya bahwa agama Protestan ini lebih 

unggul. Dalam kenyataan muncul bantahan terhadap teorinya 

berdasarkan fakta di lapangan yaitu beberapa negara lain yang 

bukan Protestan, seperti Khatolik di Perancis dan Italia juga 

mengalami kemajuan, begitu juga Jepang dan Korea yang 

menganut Shinto-Buddhis mengalami kemajuan pesat yang 

kemudian disusul oleh kemajuan negara lain yang menganut 

Konfusianisme.  

Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling 

sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu 

dari Protestan, akan tetapi para pengikutnya Kurang 

memperhatikan dan Tidak melaksanakan ajaran- ajaran Islam 

sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali 

inner dynamics sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan 

yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern 

yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan besar dunia 

sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi muhammad SAW. 

Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya 

prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang 
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diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW, yaitu:
57

 

a. Customer Oriented  

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip 

customer oriented, yaitu prinsip bisnis yang selalu 

menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip 

tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta 

amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi 

perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai 

dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat 

merugikan salah satu pihak. 

Dampak dari prinsip yang diterapkan, para 

pelanggan Rasulullah SAW tidak pernah merasa 

dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang 

diucapkan, karena barang-barang yang disepakati dalam 

kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi. 

Untuk memuaskan pelanggan ada beberapa hal yang 

selalu Nabi perintahkan. Beberapa hal tersebut antara 

lain, adil dalam menimbang, menunjukkan cacat barang 

yang diperjual belikan, menjauhi sumpah dalam jual beli 

dan tidak mempraktekkan apa yang disebut dengan bai’ 

Najasy yaitu memuji dan mengemukakan keunggulan 

barang padahal mutunya tidak sebaik yang dipromosikan, 

hal ini juga berarti membohongi pembeli. 

Selain itu prinsip customer oriented juga 

memberikan kebolehan kepada konsumen atas hak 

Khiyar (meneruskan atau membatalkan transaksi) jika 

ada indikasi penipuan atau merasa dirugikan. Konsep 

Khiyar ini dapat menjadi faktor untuk menguatkan posisi 

konsumen di mata produsen, sehingga produsen atau 

perusahaan manapun tidak dapat berbuat semena- mena 

terhadap pelanggannya. 

 

 

                                                           
57 Ibid. 
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b. Transparansi 

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis 

merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, 

kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. 

Transparansi terhadap kosumen adalah ketika seorang 

produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, 

unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak 

membahayakan dan merugikan konsumen.
58

 

Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku 

terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk 

mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya 

dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam 

laporan keuangan, mapuun laporan lain yang relevan. 

 

c. Persaingan yang Sehat 

Islam melarang persaingan bebas yang 

menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan 

prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan 

umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang 

berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha 

mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk 

memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. 

Rasululllah SAW memberikan contoh bagaimana 

bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan 

sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang 

dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis 

karena merupakan perbuatan dosa yang harus dijauhi. 

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 188: 

 

 

                                                           
58 Nahdliatul Amalia and Tika Widiastuti, “Pengaruh Akuntabilitas, 

Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat”, 

Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 6, No. 9, (2020), h.  1756, 

https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1756-1769. 
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َنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلْوا ِِبَآ  َوََل تَْأُكُلوْ  ِاََل اْلُْكَّاِم لَِتْأُكُلْوا َفرِيْ ًقا  ٓ  ا اَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
ْثِْ َواَنْ ُتْم تَ ْعَلُمْونَ مِّْن اَْمَواِل النَّاِس     بِاَْلِ

  

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan 

harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 

yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. 

 

d. Faitnes  

Misi diutusnya para Rasul. Setiap bentuk 

ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena 

itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam 

menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. 

Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu 

selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang 

satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan. 

Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan 

penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. 

Wujud dari keadilan bagi karyawan adalah memberikan 

upah yang adil bagi karyawan, tidak mengekploitasinya 

dan menjaga hak- haknya.
59

 

Selain itu bentuk keadilan dalam bisnis adalah 

bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba 

karena riba mengakibatkan eksploitasi dari yang kaya 

kepada yang miskin. Oleh karena itu Allah dan RasulNya 

mengumumkan perang terhadap riba. Larangan riba ini 

disebutkan dalam firman Allah berikut: 

 

                                                           
59 Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam”, , Vol. 01, No. 2015, 

(1386), h.  283. 
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 ُكْنُتمْ  ِانْ  آ  الرِّب و ِمنَ  بَِقيَ  َما َوَذُرْوا اللّ هَ  ات َُّقوا ا َمُنوا الَِّذْينَ  اَي َُّهآ  ي  
 مُّْؤِمِنْيَ 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba 

(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman. (QS. Al Baqarah ayat 278) 

 

3. Landasan Normatif Etika Bisnis Dalam Islam 

Landasan normatif etika bisnis dalam Islam bersumber 

dari Al- Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam 

konteks ini dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu; 

landasan tauhid, landasan keseimbangan, landasan kehendak 

bebas, dan landasan pertanggung jawaban.
60

  

a. Tauhid (Kesatuan) 

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba 

inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik 

dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat 

kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia 

memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab 

seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan 

kepada Allah semata. Konsep tauhid merupakan dimensi 

vertikal Islam sekaligus horizontal ya ng memadukan 

segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi 

kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan 

luas sekaligus terpadu dengan alam luas.
61

 

Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan 

keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi 

membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka 

pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun 

                                                           
60 Abdul Ghafur, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, Iqtishodiyah : 

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 1, (2018), h.  50–59, 

https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i1.74. 
61 Ichsan Saputro, “Konsep Tauhid Menurut Abdul Karim Amrullah 

Dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam”, At Ta’Dib, Vol. 11, No. 2, 

(2016), https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i2.779. 
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entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga 

hal yaitu;  

1. Diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra 

kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis 

kelamin atau agama seperti yang sudah dijelaskan 

melalui firman Allah sebagai berikut; 

 

َل ٓ  ي   اَي َُّها النَّاُس اِنَّا َخَلْقن ُكْم مِّْن ذََكٍر وَّاُنْ ث ى َوَجَعْلن ُكْم ُشُعْوبًا وَّقَ َباۤىِٕ
ىُكْم  ٓ  لِتَ َعارَفُ ْوا  رٌ ٓ  ِانَّ اَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللّ ِه اَتْ ق  َه َعِلْيٌم َخِبي ْ   ِانَّ اللّ 

Artinya: Sesungguhnya orang yang merendahkan 

suaranya di sisi Rasulullah mereka Itulah orang-

orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk 

bertakwa. bagi mereka ampunan dan pahala yang 

besar.” (QS. Al Hujurat ayat 13). 

 

2. Allah lah semestinya yang paling ditakuti dan dicintai. 

Oleh karena itu, sikap ini akan terefleksikan dalam 

seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya 

termasuk aktivitas bisnis seperti yang dijelaskan oleh 

firman Allah sebagai berikut; 

 

ََل ََشِيَْك ََلٗ َۚوِبٰذِِلَ ُاِمْرُت  ُل امُْمْسِلِمْْيَ  َوَاََن۠ َاوَّ

Artinya: Tiada sekutu bagiNya; dan demikian 

Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah 

orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada 

Allah)". (QS. Al-An‟am ayat 163). 

 

3. Menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya 

kekayaan merupakan amanah Allah yang berbunyi; 

 

نْ َيا ٌر  ٓ  اَْلَماُل َواْلبَ نُ ْوَن زِيْ َنُة اْْلَي وِة الدُّ ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثَ َوابًا وََّخي ْ ُت َخي ْ ِلح  َواْلب ِقي ُت الصّ 
اََمًل   
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Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan 

kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal 

lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi 

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. 

(QS. Al Kahfi ayat 46). 

 

b. Keseimbangan (Keadilan) 

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter 

manusia yang memiliki sikap dan prilaku yang seimbang 

dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan 

diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan 

lingkungan. 

Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah 

dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan 

wasathan.Ummatan wasathan adalah umat yang memiliki 

kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan 

tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang 

berfungsi sebagai penengah atau pembenar.
62

 Dengan 

demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderenan 

merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan 

dalam aktivitas maupun entitas bisnis. 

Dalam Al-Qur‟an dijelaskan bahwa ciri-ciri orang 

yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah 

mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara 

berlebihan dan tidak pula kikir, tidak melakukan 

kemusyrikan, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, 

tidak berzina, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak 

tuli dan tidak buta terhadap ayat-ayat Allah. Sebagaimana 

disebutkan dalam firman Allah berikut; 

 

ِلَك قَ َواًمااَنْ َفُقْوا ََلْ ُيسْ  ٓ  َوالَِّذْيَن ِاَذا     رِفُ ْوا وَََلْ يَ ْقتُ ُرْوا وََكاَن بَ ْيَ ذ 
 

                                                           
62 Abdul Ghafur, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, Iqtishodiyah : 

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 1, (2018), h.  50–59, 

https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i1.74. 
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Artinya: Dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan 

tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 

tengah-tengah antara yang demikian”. ( QS. Al Furqan 

ayat 67). 

 

Keseimbangan ekonomi akan dapat terwujud apabila 

memenuhi syarat-syarat berikut; 

1) Produksi, konsumsi dan distribusi harus berhenti pada 

titik keseimbangan tertentu demi menghindari 

pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam 

genggaman segelintir orang. 

2) Setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai 

yang sama dipandang dari sudut sosial, karena 

manusia adalah makhluk teomorfis yang harus 

memenuhi ketentuan keseimbangan nilai yang sama 

antara nilai sosial marginal dan individual dalam 

masyarakat. 

3) Tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar 

bebas yang tak terkendali. 

 

c. Kehendak Bebas 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai 

batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk 

mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan 

dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (free 

will) untuk membimbing kehidupannya sebagai 

khalifah.
63

  

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam 

bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat 

suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk 

aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan 

potensi bisnis yang ada. Dalam mengembangkan kreasi 

                                                           
63 Victor Delvy Tutupary, “Kebebasan Kehendak (Free Will) David Ray 

Griffin Dalam Perspektif Filsafat Agama”, Jurnal Filsafat, Vol. 26, No. 1, (2016), 

h.  136, https://doi.org/10.22146/jf.12648. 
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terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang 

melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang 

dapat dilakukan dan diraih, tetapi di sisi lain ada niat dan 

konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. 

Terdapat konsekuensi baik dan buruk oleh manusia yang 

diberi kebebasan untuk memilih tentu sudah harus 

diketahui sebelumnya sebagai suatu risiko dan manfaat 

yang bakal diterimanya. 

Secara Islami dua pilihan yang diniatkan dan 

berkonsekuensi tersebut sebagai suatu pilihan di mana di 

satu pihak mengandung pahala yang berguna bagi diri 

sendiri maupun masyarakat dan di lain pihak 

mengandung dosa yang berpengaruh buruk bagi diri 

sendiri maupun bagi orang banyak. Sebagaimana 

disebutkan dalam firman Allah berikut; 

نًَة يَُّكْن  َّْشَفْع َشَفاعًَة َحس َ ْْنَا ۗ َمْن ي ٗ ِلْفٌل ّمِ ئًَة يَُّكْن َلَّ ِّ َّْشَفْع َشَفاعًَة َسي ْْنَا ۚ َوَمْن ي ٗ هَِصيٌْب ّمِ َلَّ

ِقْيتًا ٍء مُّ ُ عَٰٰل ُكِّ ََشْ    َوََكَن اّلّلٰ

 

Artinya: Barang siapa yang memberikan syafa'at 

yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian 

(pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi 

syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian 

(dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu”. ( QS. An Nisa ayat 85). 

 

d. Pertanggung Jawaban 

Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh 

manusia tidak lepas dari pertanggung jawaban yang harus 

diberikan atas aktivitas yang dilakukan Sesuai dengan 

apa yang ada dalam firman Allah berikut; 

 

َنةٌ  ٓ  ُكلُّ نَ ْفسٍ  ِبَا َكَسَبْت َرِهي ْ  ٓ   
Artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa 

yang telah diperbuatnya”. (QS. Al Mudatsir ayat 38). 
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Kebebasan yang dimiliki manusia dalam 

menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas 

batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, 

melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika 

yang tertuang dalam al-Qur‟an dan  Sunnah rasul yang 

harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan 

landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang 

dikuasai.
64

  

Jangan sampai kemudian digunakan untuk 

melakukan kegiatan bisnis yang terlarang atau yang 

diharamkan, seperti judi, kegiatan produksi yang 

terlarang atau yang diharamkan, melakukan kegiatan riba 

dan lain sebagainya.  

Apabila digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis 

yang jelas jelas halal, maka cara pengelolaan yang 

dilakukan harus juga dilakukan dengan cara-cara yang 

benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi 

semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut 

mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang 

dilakukan. 

Pertanggung jawaban ini secara mendasar akan 

mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala 

sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini 

diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu: 

1) Dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah 

harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara 

sosial dapat diterima oleh masyarakat. 

2) Economic Return bagi pemberi pinjaman modal harus 

dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa 

besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas 

nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti 

sistem bunga). 

3) Islam melarang semua transaksi alegotoris yang 

dicontohkan dengan istilah gharar. 

                                                           
64 Ibid. 46. 
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4. Orientasi Bisnis Dalam Islam 

Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal 

utama yaitu target hasil: profit-materi dan benefitnon materi, 

pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan: 

a. Target hasil profit-materi dan benefit-non materi.  

Tujuan bisnis harus tidak hanya untuk mencari profit 

(qimah madiyah atau nilai materi) setinggi-tingginya, 

tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan 

benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada 

internal organisasi perusahaan dan eksternal 

(lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, 

kepedulian sosial dan sebagainya. 

b. Benefit 

Sesuatu yang dimaksudkan tidaklah semata 

memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat 

bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu 

amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada qimah 

madiyah. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni qimah 

insaniyah, qimah khuluqiyah, dan qimah ruhiyah.  

Dengan qimah insaniyah, berarti pengelola berusaha 

memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui 

kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan 

lainnya. Qimah khuluqiyah, mengandung pengertian 

bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian 

yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga 

tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan 

sekedar hubungan fungsional atau profesional. Sementara 

itu qimah ruhiyah berarti aktivitas dijadikan sebagai 

media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

c. Pertumbuhan  

Jika profit materi dan profit non materi telah diraih, 

perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar 

selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus 

selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala 

cara. 
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d. Keberlangsungan 

Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan 

setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar 

perusahaan dapat exis dalam kurun waktu yang lama. 

e. Keberkahan 

Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti 

apaapa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka 

bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, 

karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala 

aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa 

bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah 

mendapat ridla dari Allah Swt, dan bernilai ibadah. Hal 

ini sesuai dengan misi diciptakannya manusia adalah 

untuk beribadah kepada Allah baik dengan ibadah 

mahdah maupun ghairu mahdah.  

 

Tabel berikut adalah anatomi sistematik bisnis dalam 

Islam 

 

 

        Tabel 3.1 

INPUT 

 Enterpreneurship 

(motivasi-sikap 

mental) 

 Keahlian 

 SDM 

 Sumber Daya 

 Modal 

PROSES 

Manajemen  

Strategi 

Operasi/ 

Produksi 

SDM Keuangan 

 

OUTPUT 

 Profit 

 Pertumbuhan 

 Keberlangsungan 

 Keberkahan 
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