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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul ―Perbedaan Karakteristik Wirausaha Etnis China 

dengan Wirausaha Pribumi dalam perspektif Ekonomi Islam‖ (Studi di Pasar Kec. 

Sumber rejo, Kab Tanggamus)‖. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa istilah 

yang digunakan dalam judul agar tidak terdapat perbedaan pemahaman antara 

peneliti dan pembaca. Istilah-istilah tersebut meliputi: 

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah kemampuan kreatif dan inovatif 

yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju 

sukses.
1
  

Cina adalah negeri di benua Asia, Tiongkok, bangsa yang hidup dan 

menetap didaratan Tiongkok, orang Tionghoa. Sedangkan etnis atau etnik berarti 

bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang 

mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, 

dan sebagainya; etnis.
2
  Jadi etnik China adalah kelompok orang yang masih 

memiliki keturunan dari China. 

Adapun  pribumi yaitu penghuni asli; yang berasal dari tempat yang 

bersangkutan.
3
  

                                                           
1
 Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses, Salemba 

Empat, Jakarta, 2008. h. 2 
2
Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, dalam www.kbbi.web.id/etnik diakses pada 
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Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi penunjuk dan aturan syari’ah 

yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya 

material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalani 

kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.
4
 

 Jadi, dalam judul skripsi ―Perbedaan Karakteristik Wirausaha Etnis China 

dengan Wirausaha Pribumi dalam perspektif Ekonomi Islam‖ (Studi di Pasar Kec. 

Sumber rejo, Kab Tanggamus)‖ peneliti bermaksud untuk membedakan 

karakteristik antara wirausahawan yang masih keturunan etnis China, dengan 

wirausahawan pribumi atau yang asli keturunan penduduk Indonesia. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi dasar pemilihan Judul proposal ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Alasan objektif 

Etnis Cina memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian 

masyarakat khususnya yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok dan 

biasanya mendominasi kegiatan perekonomian tersebut. Sedangkan etnis 

Pribumi kurang bisa bersaing dalam hal melakukan suatu wirausaha. 

2. Alasan Subjektif 

Pentingnya untuk meneliti masalah tersebut, hal ini didukung oleh banyaknya 

referensi sehingga memudahkan menyelesaikan proposal ini kedepannya, 

selain itu judul yang bahas sesuai dengan jurusan yang diambil yaitu ekonomi 

Islam, serta keberadaan wirausaha etnis cina yang mudah dijangkau. 

                                                           
4
 Veitzal Rifai,Andi bukhari, Islamic economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi 

Solusi, PT Bumi Aksara Jakarta, 2013 h. 11. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara yang memiliki beberapa 

agama resmi seperti Islam, Protestan, Katolik, Budhha, Hindu, dan Konghucu. 

Tetapi diketahui dunia sebagai negara dengan keragama suku dan budaya seperti 

Jawa, Sunda, Melayu, Minangkabau, Batak, Bali, Tionghoa dan lain sebagainya. 

Tidak mengherankan jika para nenek moyang telah mengikat keberagaman etnis 

dan agama demi persatuan tersebut dengan semboyan ―Bhineka Tunggal Ika‖, 

berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu persatuan di bawah dasar negara Republik 

Indonesia, yaitu Pancasila.  

Selain keunikan, keragamaan juga menampilkan tantangan yang 

kompleks, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Etnis China 

dikenal di Indonesia sebagai etnis yang senang berwirausaha. Kini etnis China 

distigmakan sebagai kelompok wirausahawan yang memegang banyak aspek 

pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sehingga, menurut  La Ode bahwa 

apabila ada dikotomi golongan berdasarkan kekuatan ekonomi—ekonomi kuat 

dan ekonomi lemah—maka yang menempati posisi sebagai gologan dengan 

ekonomi kuat adalah China atau non pribumi.
5
 

Ketangguhan etnis China dalam menguasai berbagai sektor dalam 

pemenuhan kebutuhan ekononomi tentu saja berangkat dari kondisi yang sulit. 

Negara padat penduduk seperti China tentu saja memiliki tantangan lain yaitu 

masalah lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi sehingga melahirkan 

pengangguran. Adanya pengangguran yang semakin hari semakin bertambah juga 

                                                           
5
 La ode, Tiga Muka Etis Cina-Indonesia,Bigraf Publishing,Yogyakarta,1997, h. 38 
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akan menyebabkan persoalan lain seperti masalah kemiskinan, kesehatan, juga 

kriminalitas. Tidak mengherankan jika etnis China telah menyebar ke seluruh 

dunia untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, juga kemampanan.     

Terdapat perbedaan pendapat tentang kapan bangsa China datang ke 

Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa mereka datang sebelum 

Belanda datang ke Indonesia. Pada saat itu yakni tahun 1596 itu belum terdapat 

perkampungan China. Perkampungan baru ada setelah Belanda kembali ke 

Banten. Sejak dahulu sebelum pindah ke daerah-daerah Asia Tenggara, telah 

terkenal daerah ―Nanyang‖  sebagai suatu daerah yang menurut mereka sangat 

ideal untuk kehidupan yang menyenangkan. ―Nanyang ― artinya lautan selatan, 

jadi tepat sekali daerah Nanyang itu daerah yang sekarang kawasan Asia 

Tenggara.
6
 Daerah impian Nanyang itu kemudian menjadi daerah operasi 

perekonomian yang memberikan kemungkinan mereka hidup senang. Kehidupan 

di negeri leluhurnya sangat payah, sedangkan di daerah Nanyang ini dapat hidup 

dengan tanpa banyak kesulitan, oleh karena itu mereka dengan cepat menjadi 

penguasa-penguasa dalam bidang perekonomian.  

Pada waktu kaum emigran Cina datang ke Indonesia, kehidupan penduduk 

pribumi tergantung dari hasil pertanian dalam struktur masyarakat feodalis. 

Penduduk pribumi tidak menyukai usaha perdagangan. Oleh karena itu orang 

Cina menempati kesempatan ini, sehingga dengan modal tekun, teliti dan cermat, 

akhirnya orang Cina dapat menguasai sektor perdagangan di semua lapisan 

masyarakat.  

                                                           
6
 Jhon Wong, Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara, Bumi Aksara, Jakarta, 1987, 

h. 13 
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Etnis Cina dalam sektor perdagangan/wirausaha juga merambah hingga di 

di Pasar Kec, Sumber Rejo, Tanggamus. Mendapatkan stigma sebagai etnis yang 

hebat dalam berwirausaha, masyarakat pribumi menganggap bahwa hanya Cina 

lah yang dapat melakukan itu, sedangkan masyarakat pribumi lebih banyak 

menjadi konsumen. Padahal jika diteliti masih banyak penguasaha atau 

wirausahawan pribumi yang berhasil di dalam menjalankan usahanya, 

sebagaimana wirausahawan etnik Cina, tidak terkecuali masyarakat pribumi yang 

membuat usaha di Pasar Kec. Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.   

Fenomena tersebutlah yang melatarbelakangi  peneliti untuk melakukan 

kajian dalam perspektif ekonomi Islam tentang perbedaan serta karakteristik 

wirausaha etnis Cina dan etnis pribumi yang sama-sama berhasil dalam 

menjalankan usaha perdagangan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka masalah pokok 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah perbedaan karakteristik wirausaha etnis Cina dengan wirausaha 

pribumi di pasar Sumber Rejo Tanggamus? 

2. Bagaimana karakteristik wirausaha etnis Cina dan wirausaha pribumi ditinjau 

dalam perspektif ekonomi Islam? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan karakter wirausaha antara 

etnis cina dengan pribumi. 

b. Untuk mengetahui karakter wirausaha manakah yang lebih sesuai 

dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat – manfaat tersebut 

adalah : 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan diharapakan 

dapat menjadi literatur ilmu pengetahuan dan bacaan bagi pihak yang 

membutuhkan. 

 

b. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk 

lebih meningkatkan peerhatiannya pada masyarakatnya yang mayoritas 

berprofesi sebagai pedagang (wirausaha). 

 

c. Bagi Pembaca 

Masyarakat diharapkan dapat mengetahui perbedaan karakter 

wirausaha etnis cina dengan pribumi dan dapat mengetahui yang 

manakah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 

 



7 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan metode untuk 

mengugkapkan data yang ada dilapangan atau penelitian yang dilakukan 

dalam kancah yang sebenarnya.
7
 Penelitian dilakukan guna menggali data 

yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu Pasar Kec, Sumber rejo, 

Tanggamus, terkait dengan perbedaan karakteristik wirausaha etnis cina 

dengan wirausaha pribumi dalam perspektif ekonomi Islam. 

Adapun dalam sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif yakni jenis penelitian yang 

memberikan gambaran atau uraian atas suatau keadaan sejernih mungkin 

tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti‖.
8
 

2. Jenis dan Sumber Data 

Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) maka jenis data yang digunakan  adalah data primer. Adapun data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan
9
 yang 

diperoleh dari para pedagang etnis cina dengan pribumi di Pasar Kec, Sumber 

Rejo Tanggamus.  Selain data primer dalam penelitian ini didukung juga 

dengan data Sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang berupa 

                                                           
7
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Cetakan XVII, Fakultas psikologi UGM, 

Yogyakarta, 1985, h. 3 
8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek, PT Rineka Cipta, 

Jakarta, 1993, h. 208 
9
 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bmi Aksara, Jakarta, 2004, h. 

19 
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buku-buku, jurnal, makalah dan beragam sumber penunjang lainnya yang 

masih berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan jenis data terakhir yang 

digunakan sebagai penujang adalah data tersier. Jenis data tersier dalam 

penelitian ini berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah ―teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan 

muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti‖.
10

 

Bentuk wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tertutup dengan 

pendekatan wawancara berstruktur yaitu ―wawancara dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya‖.
11

 Wawancara ini 

digunakan untuk mengumpulkan data yang ditinjau secara langsung dari 

lokasi lapangan penelitian pedagang di Pasar Kec, Sumber Rejo Tanggamus 

untuk memperkuat dan memperjelas permasalahan yang sedang diteliti, yaitu 

terkait dengan perbedaan karakteristik etnis cina deengan pribumi. 

b. Metode Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

secara langsung, dalam artian peneliti langsung terjun kelapangan untuk 

memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
12

 

Dimana peneliti mengamati dan mencatat fenomena-fenomena yang ada pada 

pedagang di Pasar Kec, Sumber Rejo, Tanggamus. 

                                                           
10

 Mardalis, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, h. 65 
11

 Sulistyo-Basuki, Metode Penelitian, Cetakan Kedua, Penaku, Jakarta, 2010, h. 171 
12

 Kartini Kartono, Pengantar metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 1998, h.78 
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c. Dokumentasi (Document) 

Dokumentasi adalah ―cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapatan, 

teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian‖.
13

 Dokumentasi ini diperlukan untuk memenuhi sebagai 

pelengkap penelitian yang menjadi acuan/dasar dalam memperkuat data-data 

penelitian yang diperoleh. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah ―jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti‖.
14

 

Dalam hal ini akan dijadikan populasi adalah pedagang di Kec, Sumber 

Rejo Tanggamus, dimana Para Pedagang Cina di Kec, Sumber Rejo 

tersebut terdapat 3 pedagang. 

b. Sampel 

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan 

yang non kualitatif.
15 

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan 

responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman 

dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan 

                                                           
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2006, h. 181 
14

  Soeratno dan Licolin Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi 

Pertama. Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta,1988, h. 101 
15

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

223 
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disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian 

kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.
16

 

Adapun dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengambil subjek 

bukan berdasarkan strata, random, atau daerah, tetapi berdasarkan tujuan 

tertentu.
17

 Sampel yang akan dijadikan narasumber harus memenuhi 

beberapa kriteria atau karakteristik sebagai berikut: 

a. Narasumber adalah wirausahwan baik laki-laki maupun perempuan. 

b. Telah melakukan usaha di Pasar Kec, Sumber rejo, Tanggamus. 

c. Telah menjalankan usaha selama 10 tahun. 

d. Omzet usaha 10-50 juta dalam sebulan.  

 

5. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul maka proses selanjutnya adalah pengolahan 

data. Terdapat beberapa tahap pengolahan data, yaitu: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data  yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah selesai/relevan 

dengan masalah yyang diteliti. 

b. Penandaan (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang 

menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, atau dokumen lain). 

                                                           
16

 Ibid, hlm. 298 
17

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 126  
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c. Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara 

teratur dan berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. 

d. Sistematsasi data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.  

 

6. Analisa Data 

Analisa data adalah ―suatu cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 

atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh‖.
18

 Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah dengan 

baik, langkah selanjutnya akan menganalaisis dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif yaitu ―suatu prosedur penelitian  yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata, tulisn atau dari lisan dari orang-orang yang 

berprilaku yang dapat dimengerti‖.
19

  

Analisi kualitatif digunakan untuk menganalisis berupa kalimat yang 

tidak diukur dengan menggunakan angka-angka ataupun jumlah. Analisis 

kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-

kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir dedukatif yaitu 

                                                           
18

 Soerjono Soekamto,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja 

Grafindo, Jakarta, 1998, h.12 
19

 Lexy L Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, 

h. 3 
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―menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan yang 

khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional)‖.
20

 

 Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan 

penginterpretasian secara sistematis logis yang menunjukkan cara berfikir 

deduktif induktif dan mengikuti tata tertib dalam mengikuti penulisan 

laporan-laporan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara 

berfikir deduktif yaitu ―metode yang bersifat umum, kemudian dari data yang 

bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus‖.
21

  

Adapun sifat analisis ini menggunakan analisis deskriptif-komparatif. 

Maksudnya adalah peneliti pertama-tama mendeskripsikan atau 

menggambarkan bagaimana praktik wirausaha di Pasar Kec, Sumber Rejo, 

Tanggamus antara wirausahawan etnis China dan wirausahawan pribumi. 

Setelah itu kemudian membandingkan keduanya. 
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 Nana Sudjana, Prosedur Penyusunan Karya Ilmiah, Sinar Baru, Bandung, 1991, h. 6 
21

 Surtisno Hadi, Metode Research II, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, h. 28 


