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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Wirausaha 

1. Definisi wirausaha 

Kewirausahaan suatu ilmu yng mengkaji tentang pengembangan dan 

pembangunan semangat kreatifitas serta berani menanggung resiko terhadap 

pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian 

mengambil resiko sudah menjadi milik seorang wirausahawan karena ia dituntut 

untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai 

perhatian di pasar, dan ini harus dilihat sebagai bentuk proses menuju 

kewirausahaan sejati. 

Menurut Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scarbrough
1
 

“Wirausahawan adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil 

resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan 

cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan 

untuk mendirikannya”. Peter Drucker berkata bahwa wirausaha tidak mencari 

resiko, mereka mencari peluang.
2
 

Mereka menghargai proses adalah cenderung memiliki kesabaran, dan 

seorang wiraushawan sejati memiliki kesabaran dalam menjalani setiap proses 

menuju keberhasilan tersebut. Sehingga jika ada pendapat bahwa kegagalan 

                                                           
1
 Thomas W. zimmerer dan Norman. Scarbrough, Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis 

Kecil, Erlangga, Jakarta, (terjemahan) 2005, h. 4.  
2
 Buchari Alma, Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum, Alfabeta, Bandung, 2008,  

h. 24. 
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adalah awal dari kesuksesan maka kata-kata ini dipegang teguh oleh 

wirausahawan. Tanpa ada kegagalan sulit bagi seseorang mengetahui dimana 

kelemahan yang ia miliki. Kadang kala kita perlu belajar dari kesalahan, dan 

manusia diajarkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, 

karena jika ia mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari maka artinya ia 

tidak belajar dari pengalaman atau menyia-nyiakan pengalaman. 

Lebih jauh setiap kesalahan atau kegagalan harus dipelajari apa penyebab 

itu terjadi. Karena dengan mempelajari setiap kesalahan atau kegagalan tersebut 

maka ilmu bar uterus diperoleh. Sehingga sangat salah jika seseorang terus 

melangkah kedepan dengan melupakan kesalahan yang ada, tanpa memperdulikan 

apa penyebab itu terjadi. Kesempurnaan sebuah produk pada saat produk itu 

diciptakan lebih baik dari produk sebelumnya. Kata-kata seperti ini menjadi kunci 

seorang wirausahawan. Lebih jauh kita perlu memahami pengertian dari 

wiraswasta yang memiliki hubungan dekat dengan istilah wirausahawan. Istilah 

wiraswasta ada yang menghubungkannya dengan istilah saudagar.
3
 Walaupun 

sama artinya dalam bahasa sansekerta, tetapi maknanya berlainan. Wiraswasta 

terdiri atas tiga kata: wira,swa, dan sta, masing-masing berarti wira adalah 

manusia unggul,teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan/ pendekar 

kemajuan, dan memiliki keagungan watak; swa artinya sendiri; dan sta artinya 

berdiri.
4
  

 

                                                           
3
 Ibid, h.17 

4
 Ibid. 
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2. Fungsi dan Peran Wirausaha 

Fungsi dan peran wirausaha dapat dilihat melalui dua pendekatan yaitu 

secara mikro dan makro. Secar mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu 

sebagai penemu (innovator) dan perencana (planner). Sebagai penemu, wirausah  

menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, tekhnologi, cara, 

ide, organisasi, dan sebagainya. Sebagai perencana, wirausaha berperan 

merancang tindakan dan usaha baru, merencanakan strategi usaha yang baru, 

merencanakan ide-ide dan peluang dalam meraih sukses, menciptakan organisasi 

perusahaan yang baru, dan lain-lain. Secara makro, peran wirausaha adalah 

menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang 

berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara.
5
 

3. Tujuan dan Manfaat Kewirausahaan 

a. Tujuan Kewirausahaan 

1. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. 

2. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk 

menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan 

kewirausahaan dikalangan masyarakat yang mampu, andal, dan 

unggul. 

4. Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang 

tangguh dan kuat terhadap masyarakat. 

                                                           
5
 Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses, Jakarta, 

Salemba Empat, 2008, h. 4 
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b. Manfaat Berkewirausahaan 

Dari beberapa penelitian mengindikasikan bahwa pemilik bisnis mikro, 

kecil, dan atau menengah percaya bahwa mereka cenderung bekerja lebih 

keras, menghasilkan lebih banyak uang, dan lebih membanggakan daripada 

bekerja di suatu perusahaan besar. Sebelum mendirikan usaha, setiap calon 

wirausahawan sebaiknya mempertimbangkan manfaat kepemilikan bisnis 

mikro, kecil, dan atau menengah.
6
 

Manfaat adanya para wirausaha, adalah sebagai berikut: 

1. Berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan 

sosial sesuai dengan kemampuannya. 

2. Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. 

3. Memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak 

melupakan perintah agama. 

4. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul yang 

patut diteladani. 

5. Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, 

pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. 

6. Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, 

disiplin, tekun dan jujur dalam menjalani pekerjaan. 

7. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-

foya dan tidak boros. 

                                                           
6
 Basrowi, Kewirausahaan Untuk Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, h. 7 
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Thomas W. Zimmerer (et al.)
7
 merumuskan manfaat berkewirausahaan, 

sebagai berikut. 

1. Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. 

Memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi 

pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Pebisnis akan mencoba 

memenangkan hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk 

memanfaatkan bisnisnya guna mewujudkan cita-citannya. 

2. Memberi peluang melakukan perubahan.Semakin banyak pebisnis yang 

memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk dapat 

melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. 

Mungkin berupa penyediaan perumahan sederhana yang sehat dan layak pakai 

untuk keluarga atau mendirikan program daur ulang limbah untuk 

melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Pebisnis kini menemukan cara 

untuk mengombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah 

ekonomi dan sosial dengan harapan untuk dapat menjalani kehidupan yang 

lebih baik. 

3. Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Banyak orang 

menyadari bahwa bekerja disuatu perusahaan sering kali membosankan, 

kurang menantang dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi 

seorang wirausahawan. Bagi mereka, tidak banyak perbedaan antar bekerja 

dan menyalurkan hobi atau bermain, keduanya sama saja. Bisnis-bisnis yang 

dimiliki seorang wirausahawan merupakan alat untuk menyatakan aktualisasi 

                                                           
7
 Thomas W. zimmerer dan Norman. Scarbrough, Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis 

Kecil, Erlangga, Jakarta, (terjemahan) 2005, h. 8 
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diri. Keberhasilan mereka adalah suatu hal yang ditentukan oleh kreativitas, 

antusias, inovasi, dan visi mereka sendiri. Memiliki usaha atau perusahaan 

sendiri memberikan kekuasaan kepada mereka, kebangkitan spiritual, dan 

mmpu mengikuti minat atau hobinya sendiri. 

4. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Walau pada 

tahap awal uang bukan daya tarik utamabagi wirausahawan, keuntungan 

berwirausaha merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan 

usaha sendiri. Kebayakan pebisnis tidak ingin menjadi kaya raya, tetapi 

kebanyakan dari mereka yang memang menjadi berkecukupan. Hampir 75 

persen yang termasuk dalam daftar orang terkaya merupakan wirausahawan 

generasi pertama. Menurut hasil penelitian Thomas Stanley dan William 

Danko, pemilik perusahaan sendiri mencapai dua pertiga dari jutawan 

Amerika Serikat. “Orangorang yang bekerja memiliki perusahaan sendiri 

empat kali lebih besar peluangnya untuk menjadi jutawan dari pada orang-

orang yang bekerja untuk orang lain atau menjadi karyawan perusahaan lain”. 

5. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan 

pengakuan atas usahanya. Pengusaha kecil atau pemilik usaha kecil sering kali 

merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan paling dipercaya. 

Kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan pengakuan yang diterima 

dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia selama bertahun-tahun. Peran 

penting yang dimainkan dalam sistem bisnis di lingkungan setempat serta 

kesadaran bahwa kerja memiliki dampak nyata dalam melancarkan fungsi 
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sosial dan ekonomi nasional merupakan imbalan bagi para majer perusahaan 

kecil. 

6. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan 

rasa senang dalam mengerjakannya. Hal yang disarankan oleh pengusaha kecil 

atau pemilik perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha 

merekasesungguhnya bukanlah kerja. Kebayakan wirausahawan yang berhasil 

memilih masuk dalam bisnis tertentu, sebab mereka tertarik dan menyukai 

pekerjaan tersebut. Mereka menyalurkan hobi atau kegemaran mereka 

menjadi pekerjaan mereka dan mereka senang melakukannya. Wirausahawan 

harus mengikuti nasihat Harvey McKey. Menurut McKey, “Carilah dan 

dirikan usaha yang Anda sukai dan Anda tidak akan pernah merasa terpaksa 

harus bekerja seharipun dalam hidup Anda.” Hal yang menjadi penghargaan 

besar bagi pebisnis/wirausahawan bukanlah tujuannya, melainkan lebih 

kepada prosesdan atau perjalanannya.
8
 

 

4. Sasaran dan Asas Kewirausahaan 

a. Sasaran kewirausahaan adalah sebagai berikut 

1. Para generasi muda pada umumnya, anak-anak sekolah, anak-anak 

putus sekolah, dan para calon wirausaha. 

2. Para pelaku ekonomi yang terdiri atas para pengusaha kecil dan 

koperasi. 

                                                           
8
Basrowi, Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 

9  
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3. Instansi pemerintah yang meelakukan kegiatan usaha(BUMN), 

organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat.
9
 

b. Asas Kewirausahaan 

1. Kemampuan untuk berkarya dalm kebersamaan berlandaskan etika 

bisnis yang sehat. 

2. Kemamuan usaha secara tekun, teliti, dan produktif. 

3. Kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara 

sistematis, termasuk keberanian mengambil resiko bisnis. 

4. Kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian. 

5. Kemampuan berfikir dan bertindak kreatif dan inovatif.
10

 

Untuk menjadi seorang wirausaha yang baik dan sukses diperlukan syarat-

syarat sebagai berikut. 

1. Harus memiliki pendidikan formal dan kreatif. 

2. Harus memiliki semangat tinggi, dan bertanggung jawab. 

3. Harus terampil, berfikir positif, ulet dalam arti analisis harus tepat 

sistematis dan metodelogis. 

4. Harus berwatak baik dan tinggi. 

5. Harus mampu mengorganisasi sendiri. 

6. Harus mampu bergaul dan bersifat luwes. 

7. Harus mengutamakan keberhasilan 

8. Tidak konsumtif dan boros.  

                                                           
9
 Basrowi, Op.Cit, h. 9  

10
 Ibid. 
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5. Karakterisitik Wirausahawan 

Para wirausahawan sukses di beberapa negara pada umumnya memiliki 

karakteristik yang relative sama. William D. Bygrave, seperti yang dikutip oleh 

Suparyanto mengemukakan 10 Karakteristik kewirausahaan yang terangkum 

dalam The Ten-D Character of Enterpreneurship, sebagai berikut: 

a.  Dreams (Mimpi), Visi masa depan serta kemampuan untuk 

mengimplementasikan mimpi tersebut. 

b. Decisiveness (Ketegasan), tidak mengulur-ngulur waktu dalam mengambil 

keputusan, kecepatan dianggap sebagai kunci kesuksesan. 

c. Doers (Pelaku), menentukan suatu tindakan dan melakukannya secara 

tepat dan tepat. 

d. Determination (Ketetapan Hati), mengimplementasikan usaha dengan 

komitmen total, tidak menyerah saat mengalamai kesulitan. 

e. Dedicatin (Berdedikasi), memiliki dedikasi total terhadap usahanya.  

f. Devotion (Kesetiaan), mencintai usaha mereka sehingga efektif dalam 

menjual produk bagi kemajuan usahanya. 

g. Details (Terperinci), bersifat kritis dan melakukan perincian dalam 

berbagai hal yang menyangkut usahanya. 

h. Destiny (Nasib), bertanggungjawab atas dirinya dan tidak tergantung 

kepada orang lain. 

i. Dollars (Uang), menjadikan uang sebagai salah satu ukuran kesuksesan, 

jika sukses maka akan mendapatkan uang yang banyak. 

j. Distribute (Distribusi) mendistribusikan atau mendelegasikan sebagaian 

dari tugas, wewenang dan tanggungjwab kepad orang lain.
11

 

Ahli lain seperti M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer, 

mengemukakan delapan karakteristik kewirausahaan sebagai berikut: 

a. Desire for responsibility (Hasrat akan tanggung jawab), yaitu memiliki 

rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. 

b. Preference for moderate risk (Lebih menyukai resiko menengah), yaitu 

lebih memilih resiko yang moderat, artinya selalu menghindari resiko, 

baik yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi.  

c. Confidence in their ability to success (Meyakini kemampuannya untuk 

sukses), yaitu memiliki kepercayaan diri untuk memperoleh kesuksesan. 

                                                           
11

 R.W Suparyanto, Kewirausahaan: Konsep Dan Realita Pada Usaha Kecil, Alfabeta, 

Bandung, 2013, h. 12 
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d. Desire for immediate feedback (Hasrat untuk mendapatkan umpan balik 

yang sifatnya segera), yaitu selalu menghendaki umpan balik dengan 

segera. 

e. High level of energy (Tigkat energi yang tinggi), yaitu memiliki semangat 

dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang 

lebih baik. 

f. Future orientation (Orientasi masa depan), yaitu berorientasi serta 

memiliki perspektif dan wawasan jauh kedepan. 

g. Skill at organizy (Keterampilan mengorganisasi), yaitu memiliki 

keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan 

nilai tambah. 

h. Value of achievement (Menilai prestasi lebih tinggi dari uang), yaitu lenih 

menghargai preastasi daripada uang.
12

 

Para ahli mengemukakan karakteristik kewirausahaan dengan konsep yang 

berbeda-beda. Geoffrey G. Meredith
13

 seperti yang dikutip oleh Suryana.
14

 

mengemukakan ciri-ciri dan watak kewirausahaan seperti berikut : 

KARAKTERISTIK WATAK 

1. Percaya diri dan 

optimis 

Memiliki kepercayaan diri yang kuat, 

ketidakketergantungan terhadap orang 

lain dan individualistis. 

2. Berorrientasi pada 

tugas dan hasil 

Kebutuhan untuk berprestasi, 

berorientasi laba, mempunyai dorongan 

kuat, energik, tekun dan tabah, 

tekad,kerja keras, serta inisiatif. 

3. Berani mengambil 

resiko dan menyukai 

tantangan 

Mampu mengambil resiko yang wajar 

4. Kepemimpinan  Berjiwa kepemimpinan, mudah 

beradaptasi dengan orang lain, terbuka 

terhadap saran dan kritik. 

5. Keorisinilan  Inovatif, kreatif dan fleksibel. 

6. Berorientasi masa 

depan 

Memiliki visi dan perspektif terhadap 

masa depan. 

                                                           
12

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

Empat, Jakarta, 2008, h. 24 
13

 Geoffrey G. Meredith,Kewirausahaan: Teori dan Praktik. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 

1996, 13 
14

 Ibid, 
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Sementara itu Angelina S. Bajaro mengungkapkan bahwa para wirausahawan 

sukses uumnya memiliki karakter sebagai berikut: 

a. Berani menanggung resiko yang dipertimbangkan. 

b. Mencurahkan segenap perhatian dalam pencapaian tujuan. 

c. Gigih dan bekerja keras. 

d. Bersemangat. 

e. Memapu memanfaatkan umpan balik. 

f. Bertanggung jawab. 

g. Percaya diri. 

h. Berpengetahuan . 

i. Mampu meyakinkan orang lain. 

j. Memiliki kemampuan manajerial. 

k. Inovatif. 

l. Berorientasi pada tujuan.
15

  

Selanjutnya, Arthur kurilof dan John M. Mempil (1993),
16

 mengemukakan 

karakteristik karakteristik kewirausahaan dalam bentuk nilai-nilai dan perilaku 

kewirausahaan seperti pada tabel,
17

 sebagai berikut: 

NILAI-NILAI PERILAKU 

1. Komitmen Menyelesaikan tugas hingga selesai 

2. Resiko moderat Tidak melakukan spekulasi, melainkan 

berdasarkan perhitungan yang matang. 

3. Melihat peluang Memanfaatkan peluang yang ada 

sebaik mungkin. 

4. Objektivitas Melakukan pengamatan secara nyata 

untuk memperoleh kejelasan. 

5. Umpan balik Menganalisis data kinerja waktu 

memandu kegiatan. 

6. Optimism Menunjukan kepercayaan diri yang  

besar walaupun berbeda dalam situasi 

berat. 

7. Uang  Melihat uang sebagai satu sumber 

daya, bukan tujuan akhir. 

8. Manajemen proaktif  Mengelola berdasarkan perencanaan 

masa depan. 

 

                                                           
15

 R.W Suparyanto, Kewirausahaan: Konsep Dan Realita Pada Usaha Kecil, Alfabeta, 

Bandung, 2013, h. 12. 
16

 Arthur Kuriloff dan Jhon M.Memphil, Starting and Managing the Small Business, McGraw Hill, 

New York, 1993, h 26 
17

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

Empat, Jakarta, 2008, h.  25 
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Karakteristik wirausahawan pada umumnya terlihat pada waktu ia 

berkomunikasi dalam rangka mengumpulkan informasi dan pada waktu menjalin 

relasi bisinisnya. Karakteristik wirausahawan yang perlu dimiliki dan 

dikembangkan, antara lain sebagai berikut : 

a. Berwatak luhur. 

b. Kerja keras dan disiplin. 

c. Mandiri dan realistis. 

d. Prestatif dan komitmen tinggi. 

e. Berpikir posoitif dan bertanggung jawab. 

f. Dapat mengendalikan emosi. 

g. Tidak ingkar janji, menepati janji dan waktu. 

h. Belajar dari pengalaman. 

i. Memperhitungkan resiko. 

j. Merasakan kebutuhan orang lain. 

k. Bekerja sama dengan orang lain. 

l. Menghasilkan sesuatu untuk orang lain. 

m. Memberi semangat orang lain. 

n. Mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. 

o. Merencanakan sebelum bertindak.
18

  

6. Proses kewirausahaan 

Proses kewirausahaan meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar 

melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dalam sebuah posisi manajemen. 

                                                           
18

 Basrowi, Kewirausahaan Untuk Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, h. 

10 
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Seorang wirausaha perlu mencari, mengevaluasi serta mengembangkan 

peluang-peluang dengan jalan mengatasi sejumlah kekuatan yang menghalangi 

penciptaan sesuatu hal yang baru. 

Proses aktual itu sendiri memiliki empat fase khusus, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi dan evaluasi peluang yang ada 

Evaluasi peluang merupakan elemen penting yang paling kritikal dari proses 

kewirausahaan karena menginginkan seorang wirausaha apakah produk atau 

servis khusus dapat menghasilkan hasil yang diperlukan untuk sumber-sumber 

yang bermanfaat bagi seorang wirausaha agar mengidentifikasi peluang-

peluang bisnis: Para konsumen, Serikat dagang, Para anggota sistem distribusi 

dan Orang-orang yang berkecimpung dalam bidang tekhnik. 

b. Kembangkan rencana bisnis 

Dalam hal mempersiapkan rencana bisinis adalah penting untuk memahami 

persoalan-persoalan inti yang terlibat di dalamnya. Karakteristik-karakteristik 

dan besarnya segmen pasar, syarat-syarat produksi, rencana financial, rencana 

organisasi, dan syarat financial. 

c. Sumber-sumber daya yang diperlukan 

Sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang yang ada 

perlu diketahui proses tersebut diawali dengan tindakan penilaian sumber-

sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks ini, bukan saja perlu diidentifikasi 

para penyuplai alternative sumber-sumber daya tersebut, tetapi juga kebutuhan 

serta keinginan mereka. Melalui pemahaman kebutuhan para penyuplai 
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sumber-sumber daya tersebut, seorang wirausaha dapat menstruktur sebuah 

perseujuan (a deal) yang memungkinkannya dapat mendaptkan sumber daya 

tersebut dengan biaya serendah mungkin. 

d. Laksanakan manajemen usaha tersebut 

Setelah sumber daya dicari, maka sang wirausaha perlu mengaktifkannya 

melalui impelentasi rencana bisinisnya. Hal tersebut mencakup kegiatan yang 

mengimplementasi sebuah gaya dan struktur manajemen.
19

 

Tabel aspek-aspek proses kewirausahaan
20

 

Identifikasi dan 

evaluasi 

peluang 

Pengembangan 

dan 

Rencana bisnis 

Kebutuhan 

sumber daya 

Pengelolaan 

perusahaan 

 Penilaian 

peluang 

 Penciptaan dan 

jarak peluang 

 Nilai peluang 

yang riil dan 

diketahui 

 Resiko dan 

pengembalian 

dari peluang 

 Peluang versus 

keterampilan 

personal dan 

tujuan personal 

 Lingkungan 

persaingan 

 Halaman judul 

 Daftar isi 

 Ringkasan 
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Menurut Suryana, pada umumnya proses pertumbuhan kewirausahan pada 

usaha kecil memiliki tiga ciri penting : 

a. Tahap imitasi dan duplikasi. 

b. Tahap duplikasi dan pengembangan. 

c. Tahap mencipatakan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda.
21

 

 

7. Faktor Penyebab Keberhasilan dan kegagalan Wirausaha 

Keberhasilan dalam hidup pada dasarnya merupakan dambaan setiap 

orang sehingga orang akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Dalam 

mencapai keberhasilan tersebut perlu diketahui faktor apa saja yang dapat 

memengaruhi keberhasilan dan kegagalan. Dalam banyak studi, para peneliti 

mengidentifikasi karakteristik seorang wirausaha yang berhasil (succesful 

entrepreneur) sebagai berikut: 

a. Komitmen dan ketabahan hati secara total. 

b. Bergerak maju untuk mencapai tujuan dan tumbuh 

c. Peluang dan orientasi pada tujuan. 

d. Mengambil inisiatif dan tanggung jawab pribadi. 

e. Konsisten terhadap pemecahan masalah. 

f. Relisme dan mempunyai sense of humor. 

g. Mengambil resiko yang telah diperhitungkan dan mencari resiko. 

h. Memiliki obsesi untuk mendapatkan dan mendayagunakan peluang. 

i. Memiliki kreativitas dan fleksibilitas. 
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j. Memiliki kemampuan leadership. 

k. Selalu terbuka untuk bekerja sama. 

l. Keinginan belajar dari kegagalan. 

m. Memiliki motivasi besar untuk sukses. 

n. Berkemauan dan berkemampuan untuk melihat, mengakui, dan 

menghargai potensi pihak atau orang (pesaing) lain. 

o. Berorientasi ke masa depan. 

 

8. Sepuluh Kesalahan Fatal kewirausahaan  

 Karena keterbatasan sumber daya, kurangnya pengalaman manajemen, 

dan kurang stabilnya keuangan, tingkat kematian bisnis kecil lebih tinggi 

dibandingkan bisnis uyang lebih besar dan mapan. Menelaah sebab-sebab 

kegagalan bisnis bisa membantu anda menghindari masalah tersebut:
22

 

1. Ketidak mampuan Manajemen. Dalam kebanyakan perusahaan kecil, 

manajemen yang buruk menjadi penyebab utama kegagalan bisnis. 

Terkadang manajer perusahaan kecil tidak memiliki kemampuan untuk 

menjalankannya dengan baik. Pemiliknya kurang memiliki kamampuan 

kepemimpinan, pertimbangan yang baik, dan pengetahuan yang 

diperlukan untuk menjalankan bisnis. Banyak manajer yang memang tidak 

memiliki kemampuan untuk menjalankan perusahaan kecil. “Hal yang 

mematikan perusahaan biasanya bukanlah ketidakcukupan modal, bakat, 
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atau informasi melainkan sesuatu yang lebih mendasar: kurangnya 

penilaian dan pemahaman yang baik,” kata seorang peneliti bisnis.
23

 

2. Kurang Pengalaman. Manajer-manajer perusahaan kecil perlu memiliki 

pengalaman dalam bidang yang ingin dimaukinya. Sebagai contoh, bila 

seseorang ingin membuka bisnis ritel pakaian, pertama-tama ia harus 

bekerja di toko pakaian. Hal ini akan memberikan pengalaman praktis dan 

pengetahuan mengenai seluk beluk bisnis tersebut, yang dapat 

menunjukkan perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Wirausahawan 

yang ingin membuka restoran bekerja dulu untuk sebuah jaringan nasional 

yang terkenal karena program pelatihan manajemennya yang berkualitas 

tinggi setelah ia lulus kuliah. Setelah menyelesaikan program 

pelatihannya, ia mengambil berbagai macam tugas-dari memasak sampai 

menjadi manajer-dalam salah satu restoran milik jaringan tersebut dan 

mengajukan banyak pertanyaan. Ia mulai mengembangkan rencana bisnis 

berdasarkan idenya untuk sebuah restoran, dan setelah hampir lima tahun, 

ia meninggalkan perusahaan tersebut untuk memulai restorannya sendiri. 

Ia berhasil menjalankan bisnisnya, semuanya berkat pengetahuan dan 

pengalaman yang ia dapatkan selama bekerja. Idealnya calon wirusahawan 

harus memiliki kemampuan tekhnis yang memadai (pengetahuan kerja 

atas berbagai operai fisik usaha tersebut dan kemampuan konseptual yang 

memadai); kekuatan untuk memvisualiasikan, mengoordinasi, dan 

mengintegrasiakn berbagai operaai usaha kedalam sebuah energi yang 
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utuh; sertakemampuan untuk mengelola orang-orang didalam 

perusahannya dan memotivasi mereka untuk mencapai kinerja pada 

tingkat yang lebih tinggi. 

3. Pengendalian Keuangan yang buruk. Manajemen yang sehat adalah kunci 

keberhasilan perusahaan kecil, dan manajer yang efektif meyadari bahwa 

semua keberhasilan bisnis memerlukan kendali keuangan yang layak. 

Keberhasilan bisnis juga memerlukan modal dalam jumlah yang cukup 

pada saat awalnya. Kurangnya modal merupakan penyebab umum 

kegagalan bisnis karena peruahaan kekurangan modal sebelum mereka 

mampu menghasilkan arus kas yang positif. Banyak pemilik perusahan 

kecil membuat kealahan pada awal binis mereka dengan hanya “bermodal 

dengkul” yang dapat menjadi kesalahan fatal. Wirausahawan cenderung 

sangat optimis dan sering salah menilai uang yang dibutuhkan untuk terjun 

kedunia bisnis.Sebagai akibatnya, mereka mereka memulai usaha dengan 

modal yang terlalu sedikit dan tampaknya permodalan yang memadai 

tidak akan pernah tercapai mengingat perusahaan mereka memerlukan 

semakinn banyak uang kas untuk mendanai pertumbuhannya. Aspek lain 

dari kendali keuangan yang memadai adalah dengan menerapkan teknik-

teknik manajemen uang kas yang pantas. Banyak wirausahawan yang 

yakin bahwa laba merupakan hal terpenting dalam bisnis baru, tetapi uang 

kas adalah sumber daya keuangan paling penting yang harus dimiliki 

perusahaan. Mengelola arus kas yang memadai untuk membayar tagihan-

tagihan tepat waktu merupakan tantangan bagi wirausahawan, terutama 
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bagi mereka yang berada pada fase awal yang masih tidak menentu, atau 

untuk perusahaan yang mapan yang mengalami pertumbuhan yang cepat. 

Perusahaan Yang tumbuh cepat menghabiskan uang kasnya dengan 

segera. Penyaringan kredit yang buruk, praktik-praktik penagihan utang 

yang buruk, dan kebiasaan pembelanjaan yang tidak disiplin merupakan 

faktor-faktor umum yang menyebabkan banyak perusahaan yang 

bangkrut.
24

  

4. Lemahnya Usaha Pemasaran. Kadang kala wirausahawan membuat 

kesalahan yang mirip dengan film klasik yang berjudul Field of Dreams. 

Seperti karakter Costner si film, mereka yakin apabila mereka 

“membangunnya,” pelanggan secara otomatis “akan berdatangan.” 

Walaupun ide bisa mendatangkan alur cerita film yang hebat, hal tersebut 

tidak pernah terjadi di dalam bisnis. Membangun basis pelanggan yang 

terus berkembang memerlukan usaha pemasaran yang tak kenal lelah dan 

kreatif. Mempertahankan mereka agar terus kembali diperlukan usaha, 

yaitu dengan menyediakan nilai, kualitas, kenyamanan pelayanan, dan 

kegembiraan dan melakukannya dengan segera. Menyusun rencana yang 

kuat perusahaan kecil tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah 

banyak untuk mempertahankan usaha pemasaran yang berhasil. 

Wirausahawan kreatif menemukan cara untuk memasarkn bisnis mereka 

secara efektif kepada pelanggan sasaran mereka tanpa harus menjebol 

bank. 
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5. Kegagalan Mengembangkan Perencanaan srategis. Terlalu banyak 

manajer perusahaan kecil mengabaikan proses perencanaan strategis, 

karena mereka mengira hal tersebut hanya bermanfaat bagi perusahaan 

besar. “saya tidak punya waktu” atau “kami terlalu kecil untuk 

mengembangkan perencanaan strategis,” kata mereka mencari alasan. 

Akan tetapi, gagal merencanakan biasanya mengakibatkan gagal bertahan 

hidup. Tanpa strategi yang ditentuka dengan jelas, perusahaan tidak 

memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan 

memelihara keunggulan bersaing dipasar. Membangun perencanaan 

strategis memaksa wirausahawan untuk menilai secara realistis potensi 

bisnis yang direncanakan. Apakah produk tersebut memang diinginkan 

dan mampu dibeli pelanggan? Siapa pelanggan sasarannya? Apa dasar 

perusahan agar dapat melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik 

dibandingkan perusahaan yang telah ada?. 

6. Pertumbuhan yang tak Terkendali. Pertumbuhn merupakan sesuatu yang 

alamiah, sehat, dan didambakan olehh semua perusahaan, tetapi 

pertumbuhan haruslah terencana dan terkendali. Pakar manajemen Peter 

Drucker menyatakan bahwa perusahaan yang baru berdiri dapat 

diperkirakan mengalami pertumbuhan terlalu pesat dibandingkan dengan 

basis modal mereka apabila penjualan meningkat 40 sampai 50 persen.
25

 

Idealnya, ekspansi harus didanai dari laba yangmereka hasilkan (“laba 

ditahan”) atau dari tambahan modal pemiliknya, tetai sebagian besar 
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perusahaan mengambil pinjaman paling tidak sebagian dari investasi 

modal. Ekspansi biasanya memmerlukan perubhan besar dalam struktur 

organisasi, praktik-praktik bisnis seperti prosedur pengendalian persediaan 

dan pengendalian keuangan, penugasan karyawan, dan bidang-bidang 

kegiatan lain. Akan tetapi, perubahan terpenting terjadi dalam kemampuan 

manajerial. Denga berkembangnya ukuran dan kompleksitas perusahaan, 

masalah-masalah cenderung menungkat proporsinya, dan wirausahawan 

harus belajar menangani hal ini. Kadang-kadang wirausahawan 

mendorong pertumbyhan cepat, melewati kemampuan dalam menjalankan 

bisnisnya. 

7. Lokasi yang Buruk. Untuk bisnis apapun pemilihan lokasi yang tepat 

merupakan seni dan juga ilmu. Lokasi perusahaan seringkali dipilih tanpa 

penelitian, pengaamatan, dan perencanaan yang layak. Beberapa pemilik 

bisnis baru memilih lokasi hanya karena ada tempat kosong. Akan tetapi, 

masalah lokasi terlalu riskan untuk dilakukan secara untung-untungan. 

Khususnya untuk bisnis eceran, denyut jantung kehidupan bisnis penjualan 

sangat dipengaruhi oleh pemilihan lokasi. 

8. Pengendalian Persediaan yang Tidak Tepat. Umumnya, investasi terbesar 

yang dilakukan para manajer perusahaan kecil adalah dalam persediaan, 

namun pengendalian persediaan adalah salah satu tanggung jawab 

manajerial yang paling sering diabaikan. Tingkat persediaan yang tidak 

mencukupi akan mengakibatkan kekurangan dan kehabisan stok, 

mengakibatkan pelanggan kecewa dan pergi. Yang sering terjadi adalah 
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bahwa manajer tidak hanya memiliki persediaan dalam jumlah yang 

berlebih, tetapi juga mempunyai terlalu banyak persediaan yang salah 

jenis. Banyak perusahaan kecil yang menyia-nyiakan uang yang 

dimilikinya untuk menimbun persediaan yang tidak bermanfaat. Harga 

sistem point-of-sale yang terkomputerisasi saat ini sangat murah dan dapat 

dibeli oleh perusahaan kecil. Sistem ini mencatat secara akurat barang-

barang masuk dan keluar sehingga pemilik perusahaan dapat terhindar dari 

masalah persediaan. 

9. Penetapan Harga yang Tidak Tepat. Menetapkan laba yang akan 

menghasilkan laba berarti bahwa pemilik perusahaan harus memahami 

besarnya biaya untuk membuat, memasarkan, serta mendistribusikan 

produk dan jasa mereka. Seringkai, wirausahawan dengan mudah 

menetapkan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pesaingnya 

atau berdasarkan ide yang samar-samar “menjual produk terbaik pada 

harga terendah.” Keduanya sangatlah berbahaya. Para pemilik bisnis 

biasanya menetapkan harga terlalu rendah atas produk mereka. Tahap 

pertama dalam menetapkan harga yang akurat adalah dengan megetahui 

biaya pembuatan penyediaan produk dan jasa. Kemudian pemilik bisnis ini 

dapat menetapkan harga yang dapat mencerminkan citra perusahaan yang 

ingin mereka bangun dan selalu, tentu saja, dengan memperhatikan 

persaingan.
26
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10. Ketidakmampuan Membuat “Kewirausahaan.” Berhasil melewati “tahap 

awal kewirausahaan” tidak menjamin kesuksesan perusahaan. Setelah 

berdiri, pertumbuhan biasanya memerlukan perubahan drastis gaya 

manajemen, satu hal yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh para 

wirausahawan. Kemampuan-kemapuan yang tadinya membuat 

wirausahawan berhasil sering kali mengakibatkan ketidak efektifan 

manajerial. Pertumbuhan mengharuskan wirausahawan untuk 

mendelegasikan wewenang dan melepaskan kegiatan sehari-hari hal yang 

tidak mampu dilakukan oleh banyak wirausahawan. Pertumbuhan 

mendorong mereka kedalam wilayah yang tidak dikuasai oleh kebanyakan 

wirausahawan, tetapi mereka lebih memilih untuk terus berusaha 

mengambil keputusan dari pada harus melibatkan pihak lain. 

 

9. Manajemen dan strategi Kewirausahaan 

a. Manajemen Kewirausahaan 

 Para wirausaha menggunakan proses inovasi sebagai alat pemberdayaan 

sumber-sumber untuk menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Proses inovasi 

dikendalikan oleh kreatifitas. Kreatifitas merupakan mata rantai antara 

pengetahuan pengenalan cara baru untuk mengombinasikan sumber-sumber 

dan proses pengemangan pengetahuan secara sistematis kedalam suatu inovasi 

yang digunakan dipasar. Inovasi bahkan dipandang sebagai penciptaan sumber-

sumber yang berbentuk penemuan kegunaan sesuatu alam. 



36 

 Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang 

menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Bila usaha baru ingin berhasil, 

maka wirausaha harus memiliki empat kompetensi, diantaranya: 

1. Fokus pada pasar, bukan pada tekhnologi. 

2. Buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayanya perusahaan. 

3. Bangun tim mnajemen, bukan menonjolkan perorangan (not a “one person” 

show). 

4. Beri peran tertentu, khusus bagi wirausaha penemu. 

Jika manajemen perusahaan menyangkut lingkungan internal perusahaan 

(keputusan-keputusan taktis), maka strategi kewirausaan menyangkut 

kesesuaian kemampean internal dan aktifitas perusahaan dengan lingkungan 

eksternal, dimana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan 

keputusan-keputusan strategis. Dalam melakukan strategi usahanya, 

wirausaha biasanya menggunakan salah satu strategi dari empat strategi, 

sebagai berikut: 

1. Fokus pertama dipasar dengan produk dan jasa baru. 

2. Posisikan produk dan jasa baru tersebut pada relung pasar (niche market) 

yang tidak terlayani. 

3. Fokuskan barang dan jasa pada relung yang kecil tetapi bisa bertahan. 

4. Mengubah karakteristik produk, pasar atau industri. 

Strategi pertama, sering dipilih oleh wirausaha, meskipun paling 

beresiko. Setelah strategi pertama sukses, maka selanjutnya 

mempertahankan posisi kepemimpinan pasar (market leader). 



37 

Strategi kedua, menyangkut pengembangan keterampilan untuk menanggapi 

peluang yang diciptakan oleh perusahaan yang berbeda di pasar pertama. 

Yang sering terjadi adalah banyak peniru (imitator) memperbaiki atau 

memodifikasi barang dan jasa untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi 

bagi pembeli. Bila demikian, wirausaha perlu memindahkan daya saingnya 

ke segme pasar lain dengan mendominasi segmen pasar kecil yang 

dipandang perusahaan besar tidak memiliki peluang. 

Strategi ketiga, yaitu perubahan karakteristik produk, pasar, atau industri 

yang berbasis pada inovasi. Strategi ini dilakukan dengan mengubah produk 

dan jasa yang sudah ada, misalnya mengubah manfaat, nilai, dan arakteristik 

ekonomi lainnya. Strategi ini menciptakan inovasi dengan salah satu car 

berikut: 

1. Menciptakan manfaat. 

2. Meningkatkan nilai inovasi. 

3. Beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi pelanggan. 

4. Menyajikan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan. 

Dengan demikian, perusahaan dapat bersaing apabila secara konsisten dan 

berkesinambungan memperbaiki produk, barang dan jasa atau proses itu 

sendiri.  
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10. Strategi Wirausaha 

Menurut Thomas W. Zimmerer Dkk. dalam berwisinis dan berwirausaha 

memerlukan Sembilan langkah proses perencanaan strategis:
 27

 

a. Mengembangkan visi yang jelas dan menerjemahkannya menjadi 

pernyataan misi yang bermakna. Wirausahawan yang sukses dapat 

mengomunikasikan misinya kepada orang lain.  

b. Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan adalah faktor 

internal yang positif; kelemahan merupakan faktor internal yang negatif. 

c. Mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman 

yang dihadapi perusahaan. 

d. Mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan utama perusahaan. Faktor-

faktor kesuksesan utama merupakan hubungan antara variabel yang dapat 

dikendalikan dengan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk bersaing dalam pasar. 

e. Menganalisis persaingan. Pengetahuan para pemilik mengenai bisnis para 

pesaingnya harus sedalam pengetahuan mereka terhadap bisnis mereka 

sendiri. 

f. Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan. Sasaran merupakan atribut yang 

berusaha dicapai oleh perusahaan yang bersifat umum dan berjangka 

panjang. Tujuan bersifat dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, tepat 

waktu dan tertulis. 

                                                           
27

 Thomas W. Zimmere Dkk. Kewirausahaan dan manajemen usaha kecil, h. 162 



39 

g. Merumuskan opsi-opsi strategis dan memilih strategi yang tepat. Strategi 

adalah rencana permainan yang hendak digunakan perusahaan untuk 

mencapai sasaran dan misinya. Hal tersebut harus berpusat pada pada 

faktor-faktor utama yang telah diidentifikasi lebih awal. 

h. Menerjemahkan rencana strategis ke dalam rencana aksi. Perencanaan 

strategis belum lengkap bila pemilik belum melakukan tindakan. 

i. Menentukan pengendalian yang tepat. 

Ada beberapa langkah dalam mrencanakan pemasaran bagi usaha baru, 

yaitu sebagai berikut: 

Langkah 1: Penetuan kebutuhan dan keinginan pelangganan 

Riset pasar harus diarahkan pada kebutuhan konsumen, misalnya barang 

apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Riset pasar dibutuhkan 

untuk menentukan segmen pasar yang kita tuju dan karakteristik konsumen. 

Langkah 2: Memilih pasar sasaran khususn (special target market) 

Setelah mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, langkah 

berikutnya adalah memilih pasar sasaran khusus, yaitu sebagai berikut: 

a. Pasar individual (individual market). 

b. Relung pasar (niche market). 

c. Segmentasi pasar (market segmentation) 

Langkah 3: Menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan  
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Penerapan strategi pemasaran sangat tergantung pada keadaan lingkungan 

persaingan pasar yang ada. Ada 6 strategi untuk memenuhi permintaan dari 

lingkungan yang bersaing: 

a. Berorientasi pada pelanggan (costumer orientation) 

b. Kualitas (quality), ialah mengutamakan TQM (Total Quality 

Management), yaitu efektif, efisien dan tepat. 

c. Kesengan (convenience), yaitu memfokuskan perhatian pada kesenganan 

hidup, kenyamanan, dan kenikamatan. 

d. Inovasi (innovation), yaitu harus berkosentrasi untuk berinovasi dalam 

produk, jasa, maupun proses. 

e. Kecepatan (speed), atau disebut juga TCM (Time Compression 

Management) yang diwujudkan dalam bentuk : 

a. Kecepatan untuk menempatkan produk baru dipasar; 

b. Memperpendek waktu untuk merespon keinginan dann kebutuhan 

pelanggan (customer response time). 

f. Pelayanan dan kepuasan pelanggan. 

Langkah 4: pemilihan strategi pemasaran 

Strategi pemasaran ialah perpaduan antara kinerja wirausaha dngan hasil 

pengujian dan penelitian pasar sebelumnya dalam mengembangkan keberhasilan 

strategi pemasaran.
28
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B. Wirausaha dalam Perspektif Islam 

1. Pengertian Kewirausahaan Menurut Islam 

Menurut para ahli kewirausahaan didefinisikan sebagai berikut : 

a. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang 

dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat proses dan 

hasil bisnis.
29

 

b. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah 

usaha dan mengembangkan usaha.
30

 

c. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru 

(kreatif) dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai 

lebih. 

d. Kewirausahaan adalah kemempuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 

dan berbeda.
31

 

e. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian 

dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki 

kehidupan usaha.
32

  

f.  Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan 

mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda.
33
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Berdasarkan definisi yang telah diungkapkan oleh beberapa tokoh 

mengenai kewirausahaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewirausahaan 

merupakan suatu usaha untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru 

dengan mengelola sumber daya yang ada, dengan menggunakan cara-cara yang 

kreatif dan inovatif untuk menciptakan suatu hasil yang memiliki nilai manfaat 

untuk membangun atau memperbaiki perekonomian masyarakat. 

Berwirausaha berarti melakukan aktifitas kerja keras, dalam konsep islam 

kerja keras haruslah dilandasi dengan iman. Bekerja dengan berlandaskan iman 

mengandung makna bahwa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan 

senantiasa mengingat dan mengharap ridha Allah SWT dalam dinilai sebagai 

ibadah. Banyak sekali tuntutan dalam Al-Qur‟an dan Hadits yang mendorong 

seorang muslim untuk bekerja.  

Rasulullah SAW sangat menghargai orang yang giat bekerja dan 

mempunyai etos kerja  yang tinggi. Rasulullah SAW yang mulia dikabarkan 

mencium tangan sahabat Saad bin Muadz tatkala melihat tangan Saad sangat 

kasar akibat bekerja keras, seraya berkata, “Kaffani yuhubbuhumallau 

ta‟ala”„inilah dua tangan yang dicintai Allah ta‟ala‟. 

Bila orang yang giat bekerja dipuji, sebaliknya Islam juga sangat mencela 

orang malas. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab datang ke masjid diluar 

waktu shalat lima waktu. Dilihatnya ada dua orang yang terus menerus berdo‟a di 

masjid. Umar menghampiri mereka seraya bertanya “sedang apa kalian, 

sedangkan orang-orang di sana kini tengah sibuk bekerja?”, mereka menjawab, 

“Yaa Amirul Mu‟miniin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang 
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bertawakkal kepada Allah.” Mendengar perkataan itu marahlah Umar “kalian 

adalah orang-orang yang malas bekerja sedangkan langit tidak akan menurunkan 

hujan emas dan perak.”
34

 

2. Konsep Wirausaha dalam Islam 

Dalam konsep Islam  kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan harus 

memiliki beberapa point penting, yang dipaparkan berikut ini : 

a. Mencapai target hasil : profit materi dan benefit non-materi 

Seorang pengusaha islam membentuk suatu usaha baru dengan tujuan 

yang tidak hanya mencari profit (qimah madhiyah atau nilai materi) 

setinggi tingginya, tetapi harus juga memperoleh dan memberikan benefit 

(manfaat) non-materi kepada internal usahanya dan eksternal (lingkungan 

masyarakat), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, 

dan sebagainya. 

Benefit yang dimaksud tidaklah semata memberikan manfaat 

kebendaan, juga dapat bersigat non-materi. Islam memandang bahwa suatu 

amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada qimah madiyah. Masih ada 

tiga orientasi lainnya, yakni qimah insaniyah, qimah khuluqiyah dan 

qimah ruhiyah. Dengan orientasi qimah insaniyah, berarti pengelola usaha 

(wirausahawan) juga dapat memberikan manfaat yang bersifat 

kemanusiaan melauli membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi 

jumlah pengangguran, bantuan sosial (sedekah) sehingga dapat meratakan 

pendapatan masyarakat khususnya menegah kebawah, dan bantuan 
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lainnya. Qimah khuluqiyah mengandung pengertian bahwa nilai-nilai 

akhlaqul karimah (khlak mulia) menjadi suatu kemestian yang harus 

muncul dalam setiap aktivitas pengelolaan usaha, misalnya dapat 

mengelola produk-produk dengan bahan baku dan cara perolehan yang 

halal dan thayib, bersaing dengan perusahaan atau usaha lain dengan cara 

yang sehat dan dapat menjalin hubungan ukhuwah baik dengan karyawan 

maupun dengan mitra bisnis yang lain. Qimah ruhiyah berarti perbuatan 

tersebut atau usaha yang dilakukannya dimaksudkan untuk mencari 

keberkahan dan keridhaan Allah SWT.
35

 

b. Menegakkan Keadilan dan Kejujuran 

Keadilan dan kejujuran merupakan hal yang sangat dijunjung dalam 

Islam sebagai pengusaha dalam melayani membelinya. Muhammad SAW 

telah memberikan contoh berdagang dengan cara mengutamakan kejujuran 

keadilan, artinya tidaklah ada bagian dari barang yang dijualnya baik 

komposisi, kualitas dan harganya yang Ia sembunyikan, dengan sikap 

kejujuran beliau para pelanggannyapun merasa senang dan puas. Sikap 

jujur dan adil pada hakikatnya akan melahirkan kepercayaan (trust) dari 

pihak pelanggan.  

c. Bekerja sebagai Jihad 

Islam tidak semata-mata memerintah kerja dan berusaha, tetapi juga 

memerintahkan bekerja dengan profesional dan bersungguh-sungguh. 
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Hendaknya seorang muslim bekerja dengan ketekunan, kesungguhan, 

konsisten, dan kontinue.
36

 

                      

                       

                       

Artinya: 17. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu 

adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu 

sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu; Maka 

mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah 

kepada-Nya. hanya kepada- Nyalah kamu akan dikembalikan (QS.Al-

Ankabut [29]:17).
37

 

 
Ihsan dalam bekerja bukan perkara sunat, bukan keutamaan, bukan 

pula urusan spele dalam pandangan Islam, tetapi suatu kewajiban agama 

bagi setiap muslim. Allah swt berfirman di dalam Al-Quran: 
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Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan (QS. At-Taubah [8] : 105).
38

 

d. Prinsip Kehati-hatian 

Di dalam berwirausaha prinsip kehati-hatian di dalam menjalankannya 

sangatlah penting. Di antaranya adalah larangan untuk memakan harta 

orang lain dengan cara batil. Allah Swt berfirman di dalam QS. al-Nisa‟ 

[4]: 29: 

                     

                        

               

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu (QS. Al-Nisa‟ [4]: 29).
39

 

Kehati-hatian yang dimaksud di dalam konteks ini adalah kahati-

hatian dalam melakukan melakukan promosi dan menjual barang. Tidak 
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memberikan keterangan palsu mengenai barang yang dijual dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dengan merugikan konsumen dan berbagai 

tindakan lain yang dapat merugikan konsumen. 

 

 

 

3. Fungsi dan Peran Wirausaha 

a. Wirausaha untuk Diri Sendiri 

Seorang muslim secara syar'i sangat dituntut untuk bekerja dan 

berusaha karena memiliki banyak  alasan dan sebab. Ia wajib bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Begitupula dengan adanya wirausaha, 

seseorang yang bertekad untuk mengelola sebuah usaha maka pada hakikatnya 

ia telah memenuhi kewajibannya kepada syari'ah, karena pun syari'ah dalam 

memerintahkan bekerja memeiliki tujuan kemaslahatan yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  

Seorang muslim harus memiliki kekuatan, merasa cukup dengan yang 

halal, menjaga dirinya dari kehinaan meminta-minta, menjaga air mukanya 

agar tetap jernih, dan membersihkan tangannya agar tidak menjadi tangan yang 

dibawah (meminta-minta). Karenanya Islam mengharamkan meminta-minta 

jika bukan karena kebutuhan pembebasan yang terpaksa. 

Dalam QS. al-Jumuah [62]:10: 
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu‟ah [62]: 10).
40

 

b. Fungsi Wirausaha untuk Keluarga 

Seorang muslim hendaknya bekerja untuk keluarganya. Ini mencakup 

laki-laki dan perempuan, masing-masing pada peran dan fungsi masing-masing 

yang bisa di lakukannya. Sebagaimana dikemukakan di dalam QS. Al-

Nisa‟[4]:34: 

                      

                        

                    

                      

            

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 

Allah lagi memelihara diri  ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 

memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 

Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 

lagi Maha besar.
41
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c. Fungsi Wirausaha untuk Masyarakat 

Berwirausaha juga memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat 

dilingkungannya. Sesungguhnya masyarakat memiliki sumbangsih bagi 

seorang wirausaha, baik sebagai tenaga kerja, penyedia tempat, maupun 

sebagai konsumen bagi produk yang dihasilkannya. Untuk itu seorang 

wirausaha juga harus memberikan seseuatu yang baik dan berdampak positif 

terhadap masyarakat tersebut. Memberikan sesuatu yang baik kepada para 

pekerja, upah yang layak, hubungan tali silaturahmi yang baik, 

pemeliharaan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha dan memberikan 

pelayanan yang baik terhadap konsumen dengan barang-barang yang halal 

dan thayib. Sehingga dengan terpenuhinya semua itu usaha yang dijalani 

selain memiliki dampak yang positif di dunia, juga mempunyai dampak 

positif di akhirat. 

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah [5] : 2: 

                       

                

Artinya: tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya. 
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Artinya  “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya.”
42

 

Dan Q.S. At-Taubah [9] ayat 71 : 

                 

               

                     

        

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. 

mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
43
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d. Fungsi Wirausaha untuk Memakmurkan Bumi 

Berwirausaha dalam Islam dituntut untuk memiliki tujuan 

memakmurkan bumi Allah. Bahkan memakmurkan bumi merupakan salah 

satu tujuan utama syari‟ah Islam yang ditegakkan dalam Al-Qur‟an, dan 

diserukan oleh para ulama. Diantara ulama tersebut adalah Imam Raghib al-

Asfahani yang menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia karena tiga 

alasan : 

Pertama: untuk memakmurkan bumi Allah, sebagaimana 

dikemukakan dalam firman-Nya : Q.S. Huud ayat 61: 

                            

                      

             

 

Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. 

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) 

dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-

Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat 

dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."
44

 

Kedua: Untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana disebutkan dalam 

firman-Nya : Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56 
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Artinya; 56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
45

 

Ketiga: Untuk menjadi Khalifah-Nya di muka bumi, sebagaimana firman-

Nya: Q.S. Al-Baqarah ayat 30 

                        

                          

                  

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui."
46

 

 

 Tidak dapati disangsikan lagi, bahwa ketiga hak tersebut saling berkaitan. 

Memakmurkan bumi jika dilakukan dengan niat yang benar, maka akan 

menjadi nilai ibadah dan ketundukan kepada Allah SWT, yang pada saat 

bersamaan merupakan pelaksanaan terhadap kewajiban sebagai khalifah 

dari Allah yang mengamanahkan kekhalifahan. Allah menghendaki 

pemakmuran bumi bukan penghancurannya, menghendaki keberesannya, 
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bukan kerusakannya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan 

dan orang-orang yang berbuat kerusakan.
47

 

4. Nilai-Nilai dalam Ekonomi Islam  

Nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini 

dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi 

Islam. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Kemudian 

sebagai ekonomi yang bersifat Rabbani maka Ekonomi Islam mempunyai sumber 

“nilai-nilai normatif-imperatif” (meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi), sebagai 

panduan serta pedoman yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan 

Ilahiyah (ketuhanan), setiap perbuatan manusia mempunyai unsur moral, etika, 

dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara 

vertikal merefleksikan moralitas yang baik, dan secara horizontal memberi 

manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Nilai moral samahah (lapang dada, 

lebar tangan dan murah hati) ditegaskan sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi 

untuk mendapatkan rahmat atau kasih dari Tuhan, baik selaku pedagang/pebisnis, 

produsen, konsumen, debitor maupun kreditor.  

Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi 

Islam terdiri dari 5 (lima) nilai universal, yaitu: tauhid (keimanan), „adl 

(keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma‟ad (hasil). 

Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan 

teori-teori ekonomi Islam.  
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Rincian dari nilai-nilai universal ekonomi Islam tersebut dapat dijelaskan serta 

dipaparkan sebagai berikut:
48

 

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)  

Tauhid merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Bahwa tauhid itu yang 

membentuk 3 (tiga) asas pokok filsafat Ekonomi Islam, yaitu:  

Pertama, ”dunia dengan segala isinya adalah milik Allah Swt dan berjalan 

menurut kehendak-Nya” (QS. Al-Ma‟idah: 20, QS. Al-Baqarah: 6). Manusia 

sebagai khalifah Nya hanya mempunyai hak kepemimpinan (khilafat) dan 

pengelolaan yang tidak mutlak/absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukum-

Nya. Akibatnya apabila kita menggunakan mafhum mukhalafah, dapat dikatakan 

bahwa mereka yang menganggap kepemilikan secara mutlak/tak terbatas berarti 

telah ingkar kepada hukum Allah SWT. Implikasi dari status kepemilikan 

menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas. Hal ini jelas 

berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada sistem kapitalis dan oleh 

kaum proletar pada sistem sosialis.  

Kedua, ”Allah SWT adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk 

kepada-Nya” (QS. Al-An‟am: 142-145, QS. An-Nahl: 10-16, QS. Faathir: 27-29, 

QS. Az-Zumar: 21). Dalam perspektif Islam, kehidupan di dunia hanya dipandang 

sebagai ujian dan sementara (tidak kekal/abadi), dimana akan diberikan 

kenikmatan dengan surga yang abadi bagi mereka yang dikasihi-Nya, sebagai 

sesuatu yang sifatnya non materil, yang tidak dapat dijadikan patokan dan tidak 

dapat diukur dengan sesuatu yang pasti (absolut), dan ini sulit untuk dimasukkan 
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ke dalam analisis ekonomi konvensional. Sedangkan ketidakmerataan karunia 

atau nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah kepada setiap makhluk-Nya 

merupakan kuasa dan kehendak Allah semata. Dengan tujuan agar mereka yang 

diberi kelebihan nikmat bisa selalu bersyukur kepada Sang pemberi rizki dengan 

cara menyisihkan dan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya (delapan ashnaf). Sehingga akan tumbuh aktivitas ekonomi 

yang merata secara egaliter.  

Ketiga, secara horizontal iman kepada Hari Akhir (kiamat) akan mempengaruhi 

perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Misalnya seorang muslim yang ingin 

melakukan aktivitas ekonomi tertentu, maka ia juga akan mempertimbangkan 

akibat setelahnya (akibat jangka panjang). Hal ini bermaksud agar setiap individu 

muslim dalam memilih aktivitas ekonomi tidak hanya memikirkan kenikmatan 

sesaat kala itu saja (jangka pendek) akan tetapi ia selalu berfikir akibat baik dan 

buruknya jauh ke depan. Karena kehidupan di dunia hanya ”numpang lewat” 

untuk mencari bekal kelak di akhirat.  

2. „Adl (Keadilan)  

Allah adalah Sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan ‟adl 

(keadilan) merupakan salah satu sifat-Nya. Allah menganggap semua manusia itu 

sama (egalitarianism) di hadapan-Nya dan memiliki potensi yang sama untuk 

berbuat baik, karena yang menjadi pembeda bagi-Nya hanya tingkat ketaqwaan 

setiap individunya. Implikasi prinsip „adl (keadilan) dalam ekonomi Islam ialah: 

pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan yg 

terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, dan pertumbuhan 
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dan stabilitas ekonomi yang baik.
49

 Hal ini tersirat dalam QS. Al-An‟am: 152 

yang intinya bahwa Allah memerintah kepada manusia agar dapat berlaku adil 

dalam segala hal, terutama kepada mereka yang sedang diamanahi kekuasaan dan 

mereka yang senantiasa berhubungan dengan transaksional bermu‟amalah atau 

berniaga (Nuruddin, 1994: 233).  

3. Nubuwwah (Kenabian)  

Karena sifat cinta, kasih, sayang, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak 

dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini tanpa mendapat petunjuk dan 

bimbingan dari-Nya. Maka dari itu diutuslah para nabi dan rasul sebagai delegasi 

dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup 

yang baik, benar, dan berkah (hayatun thoyyibah) di dunia, dan mengajarkan 

jalan/cara untuk kembali kepada Allah jika ia melakukan kesalahan atau 

kekhilafan (taubah).  

Salah satu tugas rasul adalah menjadi model terbaik yang harus diteladani 

manusia agar mendapatkan keselamatan (salamah) di dunia dan akhirat. Nabi 

Muhammad merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga di 

dalamnya perilaku ekonomi dan bisnis yang seyogyanya dapat diteladani serta 

diimplementasikan oleh setiap manusia, khususnya para pelaku ekonomi dan 

bisnis. Nabi Muhammad juga merupakan nabi terakhir dan nabi penyempurna 

dalam ajaran Islam, sehingga tidak heran jika ia memiliki 4 (empat) sifat yang 

sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari termasuk juga 

dalam aktivitas ekonomi dan bisnis karena selain bidang leadership ia juga sangat 
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perpengalaman dalam bidang perdagangan, berikut penjelasan implementasi 4 

(empat) sifat Nabi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis
50

:  

Pertama, Siddiq (benar, jujur, valid). Idealnya sifat ini dapat menjadi visi hidup 

setiap manusia. Dari sifat siddiq ini akan muncul konsep turunan, yaitu efektivitas 

dan efisiensi. Efektivitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang tepat (on 

time) dan benar (all right), sedangkan efisiensi adalah melakukan aktivitas dengan 

benar dan hemat, maksudnya menggunakan teknik dan metode yang tidak 

menyebabkan kemubadziran;  

Kedua, Amanah (responsibility, dapat dipercaya, kredibilitas). Apabila sifat ini 

diimplementasikan dalam praktek maka akan membentuk pribadi yang kredibel 

dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Kolektifitas dari setiap individu 

dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi dapat menciptakan 

masyarakat yang kuat. Sifat amanah memiliki posisi yang fundamental dalam 

aktivitas ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab dalam 

berperilaku, maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan amburadul (tidak stabil).  

Ketiga, Fathanah (kecerdasan, kebijaksanaan, profesionalitas, intelektualitas). 

Sifat ini dapat dijadikan strategi dalam hidup, karena untuk mencapai 

ma‟rifatullah (mengenal Allah melalui ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran-Nya), 

setiap individu harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-

Nya. Potensi paling bernilai yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lain 

dan hanya dianugrahkan pada manusia adalah al-‟aqlu (intelektualita). Implikasi 

sifat ini dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah bahwa segala aktivitas 
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ekonomi harus dilakukan dengan ilmu atau kecerdasan, dan optimalisasi semua 

potensi akal (al-‟aqlu) yang ada untuk mencapai tujuan (goal). Memiliki 

kredibilitas dan responsibility yang tinggi saja belum cukup dalam menjalankan 

kehidupan berekonomi dan berbisnis. Tetapi apabila dilengkapi dengan akal 

cerdas dan sikap profesionalitas yang mumpuni maka hal ini akan lebih mudah 

dalam menjalankannya (konsep ”work hard and smart”).  

Keempat, Tabligh (komunikatif, transparansi, marketeble). Merupakan soft skill 

yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi beragama 

mengemban tanggung jawab penyampaian (da‟wah). Sifat tabligh dalam ekonomi 

dan bisnis menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal, interpersonal), 

seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembentukan opini masa, dan lain 

sebagainya.  

4. Khilāfah (Pemerintahan)  

Khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) 

di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh 

Allah SWT, serta disediakan kelengkapan sumberdaya alam atau materi yang 

dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainibilitas atau keberlangsungan 

hidupnya. Sehingga kosep khilāfah ini melandasi prinsip kehidupan kolektif 

manusia atau hablum minannas dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk 

menjaga keteraturan interaksi (mu‟amalah) antar pelaku ekonomi dan bisnis, agar 

dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan dalam aktivitas 

mereka.  
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Implikasi dari prinsip khilāfah dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah: 

persaudaraan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, 

kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu memiliki 

kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kebebasan tersebut dibatasi 

dengan kebebasan antar sesama manusia sebagai wujud dari hablum minannas. 

Semua itu dalam rangka untuk mencapai tujuan syariah (maqāshid as-syariah), 

yang mana maqāshid as-syariah dalam perspektif Al-Ghazali adalah untuk 

menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan 

menjaga atau melindungi agama (hifzu ad-din), jiwa (hifzu an-nafs), akal (hifzu 

al-‟aql), keturunan (hifzu an-nasl), dan harta manusia (hifzu al-māl).  

5. Ma‟ād (Hasil)  

Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang, dari belum bisa 

berjalan menjadi bisa berlari, dari belum bisa melafalkan kata-kata menjadi bisa 

berbicara, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam perspektif Islam dunia adalah 

ladang akhirat, maksudnya dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mencari 

bekal dengan bekerja, beraktivitas, dan beramal shaleh. Kelak amalnya itu akan 

mendatangkan kebahagiaan dan mendapatkan balasan, baik semasa hidup di dunia 

maupun ketika di akhirat nanti.  

Pada prinsipnya perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan demikian juga 

sebaliknya. Oleh karena itu, ma‟ād bermakna balasan, imbalan, ganjaran. Menurut 

Imam Al-Gazhali implikasi konsep ma‟ād dalam kehidupan ekonomi dan bisnis 

misalnya, mendapatkan profit/laba sebagai motivasi para pelaku bisnis. Laba 



60 

tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa juga kelak akan diterima di akhirat. 

Karena itu konsep profit/laba mendapatkan legitimasi dalam Islam.
51
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