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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Perbedaan Karakteristik Wirausaha Etnik Cina dengan Wirausahawan 

Pribumi di Pasar Sumber Rejo Tanggamus. 
 

Karakteristik berasal dari kata dasar “karakter” yang berarti tabiat; sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

orang lain, dan juga bermakna watak.
1
 Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

karakteristik wirausahawan diartikan sebagai watak atau kepribadian khas yang 

melekat pada diri seorang wirausahawan. Analisis pada bab ini akan 

menggambarkan kemudian membandingkan bagaimana karakter wirausahawan 

etnik Cina dan wirausahawan etnik  pribumi dengan membaginya berdasarkan 

karakter wirausahawan yang telah dirumuskan oleh ahli.
2
 

 

1. Berwatak luhur 

Wirausahawan pribumi yang diwawancarai memiliki watak yang luhur. 

Hal itu tercermin pada motivasinya dalam melakukan kegiatan wirausaha yang 

dilaksanakan dengan sepenuh hati dan kehati-hatian. Wirausahawan etnik pribumi 

mempunyai kemauan atau tekad untuk mandiri menjadi pokok penting di dalam 

menjalankan kegiatan usaha dan mereka menginginkan kemandirian ekonomi, dan 

tidak menggantungkan harapan dari orang lain sehingga menyekatnya untuk 

menjadi pribadi yang mandiri. Wirausahawan pribumi berpikir tentang kontribusi 

membangun perekonomian orang lain. Meski dalam ukuran kecil namun 

                                                           
1
Karakteristik, www.kbbi.web.id, diakses pada 27 Desember 2016.  

2
Poin-poin karakter wirausahwan dapat dilihat pada Bab II hal. 24. Bisa juga lihat 

Busrowi, Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 10.  

http://www.kbbi.web.id/
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langkahnya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain di dalam 

usahanya patut diapresiasi dan dijadikan tauladan. Hal itu juga lah yang membuat 

“watak luhur” patut untuk disematkan terhadap mereka. Hal itu juga sesuai 

dengan fungsi wirausaha dalam pendekatan makro yakni menciptakan 

kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai 

mesin pertumbuhan perekonomian.
3
 

Sedangkan sebagian wirausaha etnik cina pada kenyataannya dilapangan 

kurang memiliki watak yang luhur hal ini tercermin pada cara wirausahawan etnik 

cina dalam melakukan kegiatan wirausahanya yakni  hanya memikirkan 

bagaimana caranya mereka mendapatkan keuntungan, seperti perlakuannya 

terhadap karyawan mereka kurang memberi penghargaan kepada karyawannya 

baik berupa penambahan upah kerja ataupun sikap yang baik ketika ia melakukan 

sebuah kesalahan dan hal ini dilakukan didepan para konsumennya. 

2. Kerja keras dan disiplin 

Kerja keras dan disiplin terpantul jelas di dalam karakter wirausahawan 

pridumi. Misalnya terlihat pada modal yang sedikit untuk mengawali membuka 

usaha dan lebih mengutamakan akan tekad dan kemauan. Hal ini sejalan dengan 

berbagai pendapat pakar bahwa dalam memulai usaha yang paling penting adalah 

adanya kemauan. Kerja keras dan kedisiplinan juga terlihat pada cara para 

wirausahawan pribumi dalam mencapai target-target penjualan, termasuk dalam 

                                                           
3
Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses, Jakarta, 

Salemba Empat, 2008, h.4.  
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konsistensi menjaga pelayanan dan mengkonsistensikan kualitas hingga ke tangan 

konsumen.  

Sedangkan wirausahawan etnik Cina yang mempresentasikan kerja keras 

dan disiplin pada bagaimana mereka cara menjalankan aktivitas kewirausahaan.   

Gambaran aktivitas tersebut misalnya membuka toko di waktu pagi hingga sore 

hari bahkan setelah toko yang lain tutup. Selain itu, di saat hari tidak 

beroperasinya Pasar Sumber Rejo pun, toko-toko milik etnik Cina konsisten 

buka.
4
 Kerja keras dan kesiplinan untuk memperoleh hasil maksimal dan peluang 

di hari-hari biasa tetap mereka lakukan. Baik menurut penuturan mereka, ataupun 

dari pengamatan (observasi) yang dilakukan oleh peneliti. 

3. Komitmen tinggi 

Bagi wirausahawan etnik Cina mengembangkan usaha menjadi lebih besar 

lagi adalah sebuah keharusan. Di dalam penjelasan para narasumber yang dapat 

ditilik pada Bab III penelitian ini bahwa, komitmen untuk mendapatkan hasil yang 

diharapkan mereka harus berkomitmen penuh untuk mewujudkannya. Demikian 

halnya juga terlihat pada wirausahawan pribumi. Bagi para narasumber. 

4. Berpikir positif dan bertanggung jawab 

Optimisme─berpikir positif─untuk hasil di masa mendatang (masa depan) 

khususnya berkaitan dengan pencapaian dan perkembangan usaha melekat pada 

diri para wirausahawan baik etnik pribumi maupun Cina. Berdasarkan wawancara 

                                                           
4
Keterangan ini diperoleh saat wawancara dengan narasumber pada tanggal 22 Juni 2016,  

juga telah dikonfirmasi dengan observasi yang peneliti lakukan. 
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nampaklah bahwa keduanya berorientasi tentang masa depan. Tidak berhenti di 

situ bahwa mereka menindaklanjuti optimisme tersebut dengan menjalankan 

usaha penuh tanggung jawab atau yang menurut M. Scarborough dan Thomas W. 

Zimmerer menyebutnya dengan desire for responsibility (hasrat akan tanggung 

jawab), yaitu rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukan.
5
 

Tanggung jawab tersebut terejawantah tidak hanya pada menjamin setiap 

produk yang disalurkan kepada konsumen dalam keadaan yang layak dan tidak 

melanggar hukum, tetapi juga siap menerima komplain berupa pengembalian 

barang bilamana barang yang diterima oleh nasabah rusak atau tidak layak untuk 

dikonsumsi.  

 

5. Memperhitungkan risiko 

Perhitungan risiko amat penting di dalam dunia bisnis. Perhitungan risiko 

yang tidak cermat akan berdampak pada kegagalan bisnis.
6
 tidak terkecuali 

dengan wirausahawan etnik Cina di Pasar Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus. 

Bagi wirausahawan Cina─sebagaimana dapat dilihat pada Bab III penelitian 

ini─bahwa mereka mengetahui persis di dalam dunia bisnis istilah “kerugian” 

sudah menjadi sesuatu hal yang pasti, namun harus ada upaya untuk menjadikan 

kerugian itu dengan apa yang mereka sebut dengan “pengalaman” dan juga untuk 

memperbaiki manajemen.  

                                                           
5
R.W Suparyanto, Kewirausahaan: Konsep dan Realita pada Usaha Kecil, Alfabeta, 

Bandung, 2013, h. 12.  
6
Basrowi, Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, h. 

123.  
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6. Merasakan kebutuhan orang lain 

Merasakan kebutuhan orang lain tidak hanya dapat diartikan sebagai 

empati dengan tujuan memudahkan orang lain memperoleh barang yang mereka 

butuhkan, hal ini terlihat pada wirausahawan etnik pribumi. Tetapi tidak pada 

wirausahawan etnik cina mereka hanya melihat adanya peluang untuk melakukan 

wirausaha.  

B. Karakteristik Wirausahawan Etnik Cina dan Wirausahawan Pribumi 

Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

Berwirausaha berarti melakukan aktifitas kerja keras. Dalam konsep Islam 

kerja keras haruslah dilandasi dengan keimanan kepada Allah Swt. Bekerja 

dengan berlandaskan keimanan 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. Dalam konsep Islam kegiatan yang berkaitan 

dengan kewirausahaan harus memiliki beberapa point penting yaitu 1) mencapai 

target hasil: profit materi dan benefit non materi, 3) menegakkan keadilan dan 

kejujuran, 4) ihsan dan jihad dalam bekerja, 5) prinsip kehati-hatian.
7
 

Kesemuanya akan dijadikan pisau untuk menganalisis karakteristik kedua etnik 

wirausahawan─wirausahawan etnik Cina dan pribumi. 

 

 

                                                           
7
M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami, Jakarta, 

Gema Insani Press, 2002, h. 9.  
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1. Mencapai Target Hasil: Profit materi dan 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. hal itu 

jugalah yang terlihat pada terlaksananya kegiatan kewirausahaan etnik Cina dan 

pribumi. Keduanya meski termotivasi untuk memulai usaha ada yang karena 

ajaran orang tuanya, namun pada akhirnya mereka menyadari bahwa usaha yang 

dilakukan juga guna memudahkan pembeli memenuhi kebutuhan. Namun di 

dalam konsep ekonomi Islam juga tidak hanya memandang bahwa suatu amal 

perbuatan pada qimah madiyah seperti memenuhi kebutuhan yang sifatnya 

manfaat suatu barang, tetapi 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 melalui membuka kesempatan kerja sehingga 

mengurangi jumlah pengangguran, bantuan sosial (sedekah) sehingga dapat 

meratakan pendapatan masyarakat khususnya menegah kebawah, dan bantuan 

lainnya. Hal ini juga dilakukan oleh para wirausahawan pribumi maupun etnik 

Cina. 

Orientasi selanjutnya Qimah khuluqiyah yang mengandung pengertian 

bahwa nilai-nilai akhlaqul karimah (khlak mulia) menjadi suatu kemestian yang 

harus muncul dalam setiap aktivitas pengelolaan usaha, misalnya dapat mengelola 
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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,
8
 Namun 

untuk orientasi berwirausaha yang sifatnya Qimah ruhiyah hanya  ditemukan pada 

wirausahawan pribumi. Sedangkan pada wirausahawan etnik Cina hal ini tidak 

ditemukan, tujuan mereka adalah untuk meraih kesuksesan saja.  

 

2. Menegakkan Keadilan dan Kejujuran 

Keadilan dan kejujuran merupakan hal yang sangat dijunjung dalam Islam 

yang harus melekat pada diri pengusaha dalam melayani pembelinya. Nabi 

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 pelanggannya pun merasa senang dan puas. Sikap 

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

pelanggan. Rasulullah SAW bersabda : “Pedagang yang jujur lagi terpercaya 

adalah bersama-sama nabi, orang-orang shiddiqiin, dan para syuhada.” (H.R. 

Tirmidzi dan Ibnu Majjah). Bentuk kejujuran yang dijalankan oleh wirausahawan 

etnik Pribumi dan etnik Cina adalah dalam hal pemberian informasi mengenai 

barang yang dijual, misalnya jika terdapat kerusakan atau penurunan kualitas 

                                                           
8
Ibid., h.19. 
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maka akan disampaikan kepada calon pembeli. Sedangkan keadilan adalah 

kesiapan mereka untuk memberikan kompensasi dan pengembalian terhadap 

barang-barang rusak saat dibeli oleh pelanggan, dan masih banyak bentuk-bentuk 

kejujuran dan keadilan yang lain. 

 

3. Ihsan dan jihad dalam bekerja 

Ihsan dan jihad dalam bekerja, Islam tidak semata-mata memerintah kerja 

dan berusaha, tetapi juga memerintahkan bekerja dengan profesional dan 

bersungguh-sungguh. Hendaknya seorang muslim bekerja dengan ketekunan, 

kesungguhan, konsisten, dan kontinue.
9
 Ihsan dalam bekerja bukan perkara sunat, 

bukan keutamaan, bukan pula urusan sepele dalam pandangan Islam, tetapi suatu 

kewajiban agama bagi setiap muslim. Ini adalah konsep wirausaha menurut 

pandangan islam yang ketiga yaitu Ihsan dan jihad dalam bekerja, dari hasil 

penelitian/ wawancara yang dilakukakan di pasar kecamatan Sumber Rejo, Kab. 

Tanggamus, etnis Pribumi berada dalam kategori konsep ihsan hanya ditemukan 

pada wirausahawan etnik pribumi. Sedangkan etnik Cina sebaliknya, bagi mereka 

kerja adalah untuk meraih kesuksesan. Adapun pada term jihad dalam bekerja 

keduanya memang secara sungguh-sungguh mengelola usaha yang sedang 

dijalankannya.  

 

 

                                                           
9
 Yusuf Qaradhawi, Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami (Kairo : Maktabah 

Wahbah, 1995), hlm.161. 
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4. Prinsip kehati-hatian 

Prinsip Kehati-hatian di dalam konsep ekonomi Islam terbagi dalam 

beberapa hal yaitu:  

a. Hati-hati dalam Bersumpah 

Rasulullah SAW berpesan : 

“Jauhilah oleh kalian semua sumpah-sumpah dalam berdagang, karena ia 

akan membuat laris dagangan, tetapi akan menghilangkan keberkahan 

laba.” 

b. Hati-hati dalam Berpromosi 

Rasulullah SAW berpesan : 

“Meyakinkan pembeli dengan berbohong adalah haram” (H.R. Ath 

Thabrani). 

Ini adalah konsep wirausaha menurut pandangan Islam yang ketiga yaitu 

kehati-hatian, dari hasil penelitian/wawancara yang dilakukakan di pasar 

kecamatan Sumber Rejo, Kab. Tanggamus, etnis Pribumi maupun etnik Cina 

sangat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian di dalam melakukan sumpah 

berdagang maupun bohong di dalam promosi. Hal ini selain dapat menurunkan 

kepercayaan terhadap mereka, juga membawa konsekuensi pada pendapatan 

usaha. Berdasarkan wawancara mereka sangat bertanggung jawab terhadap barang 

yang dijualnya, yakni bila terdapat barang yang cacat dan rusak mereka baik etnik 

Pribumi ataupun Cina siap menggantinya dengan yang baru. Hal ini tentu saja 

akan berdampak pada pendapatan mereka jika harus berbohong menjual barang 

yang rusak/tidak layak konsumsi.  



86 

Singkatnya dalam konteks agama perbedaan dalam memahami prinsip 

kehati-hatian anatara etnis pribumi dan etnis cina adalah etnis pribumi takut akan 

adanya pembalasan kelak di akherat. Sedangka etnis Cina lebih kepada ilmu 

logika yakni apabila mereka membohongi konsumen dalam mempromosikan 

barang-barangnya dan bersumpah untuk meyakinkan konsumen hal itu akan 

beresiko pada akhirnya konsumen akan menyadari bahwa dia telah dibohongi oleh 

pedagang dan konsumen merasa ditipu oleh pedagang tersebut kemudian 

konsumen tidak mau kembali lagi belanja ditoko yang berbohong tersebut, dan 

pada akhirnya pedaganglah yang akan mendapatkan imbas dari perbuatan 

berbohong yang kemudian mengurangi jumlah konsumen. 

 


