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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.1 Berdasarkan

perkembangannya saat ini, sistem ekonomi hanya dikenal dalam ruang

lingkup yang sempit yakni hanya pada Bank Syariah, Baitulmal wat tamwil

dan Asuransi Syariah. Padahal ruang lingkup ekonomi itu meliputi juga

seperti perdagangan, pertanian, industri, jasa, pertambangan, perikanan,

peternakan, pariwisata dan lain-lain.2

Masalah bisnis dalam Alquran tidak terpisahkan dari nilai syar’i.

Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh Alquran dinamakan mencari

karunia ilahi seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah (2) : 198.




Artinya:“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu”.

Perintah berbisnis juga terdapat dalam surat Al-Jumu’ah (62) : 10.








1 Abdul Manan, Teori dan Praktek Islam, (Yogyakarta: PT Amanah Bunda Sejahtera,
1997), h. 66.

2Moko P. Astameon, Entrepreneurship Dalam Persfektif Kondisi Bangsa Indonesia,
(Jakarta: Alfabeta, 2005), h. 50.
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Artinya: “Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di bumi,
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu
beruntung”.

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa berbisnis itu tidak

masalah. Hanya saja aktivitas ini harus dilakukan dengan penuh ihtiyath

(kehati-hatian) supaya tidak terjerumus kedalam kategori maisir, gharar dan

riba.3 Alquran memandang bisnis sebagai pekerjaan yang menguntungkan

dan menyenangkan. Bisnis yang menguntungkan bukan hanya dengan

melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, tetapi

menghindarkan segala bentuk kecurangan yang kotor dan korup. Alquran

menekankan bahwa sebuah bisnis yang kecil lewat jalan halal dan thayyib

(baik) jauh lebih baik dari pada bisnis besar yang dilakukan dengan cara

haram dan khabits (jelek).4

Peranan sektor jasa semakin lama semakin luas dan canggih dalam

kehidupan ekonomi. Kalau dulu pekerjaan sehari-hari banyak yang

dikerjakan sendiri, sekarang dikerjakan oleh orang lain yang menyediakan

jasa khusus.5 Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan

oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak

mengakibatkan kepemilikan apapun.6

Berbagai usaha dibidang jasa berkembang saat ini. Masing-masing

jenis usaha memiliki banyak pesaing. Semakin banyaknya usaha yang

didirikan, tingkat persaingan yang terjadi pun semakin ketat. Untuk mampu

3A Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran, (Jakarta: Amzah, 2013), h 56.
4Merza Gamal, Aktifitas Ekonomi Syariah,  (Pekanbaru, Unri Press, 2004), Cet Ke-1, h

10.
5Fandy Tjiptono, Strategi Bisnis, (Yogyakarta: Andi, 2005), h 125.
6Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 5.
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bertahan hidup, perusahaan sebagai pelaku bisnis dituntut untuk mampu

bersaing dengan cara meningkatkan mutu kinerjanya, karena hanya mereka

yang mempunyai kinerja yang baik yang akan bertahan hidup.7 Persaingan

usaha yang semakin keras, juga memaksa setiap pengusaha mampu bertahan

dengan bersaing dan juga bertahan dengan tepat memilih strategi yang akan

dijalankan.

Strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang

perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.8 Strategi juga merupakan pola-

pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk

mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha

apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan, demikian juga sifat

usaha baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.9

Strategi-strategi yang biasa digunakan yaitu meliputi 4P produk

(product), harga (price), tempat/distribusi (place), promosi (promotion) yang

juga disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix

(bauran pemasaran) merupakan alat bagi para pemasar yang terdiri atas

berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar

implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat

berjalan sukses. Namun untuk pemasaran jasa, keempat alat pemasar itu

7Purnama Lingga, Strategi Marketing Plan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2004), h. 20.

8Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, (Jakarta:
Erlangga, 2006), h. 1.

9Supriyono, Manajemen Strategi dan Kebijakasaan Bisnis, (Yogyakarta: BPFE-
Yogyakarta, 2002), h. 7.
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dirasa belum cukup sehingga oleh pakar pemasaran ditambah dengan 1 unsur

lagi yaitu customer service (pelayanan).10

Usaha dibidang jasa yang menarik perhatian dan berkembang saat ini

adalah usaha warung internet. Warung Internet atau biasa disingkat warnet

adalah salah satu jenis usaha  yang menyewakan jasa internet kepada

khalayak umum.11 Hal ini ditunjang dengan semakin pesatnya informasi yang

berkembang saat ini, dan juga kebutuhan update informasi atau browsing

tersebut sekarang menjadi suatu kebutuhan primer dibandingkan lima sampai

sepuluh tahun lalu, dimana kebutuhan informasi masih sebatas pelengkap saja

atau dapat dikatakan kebutuhan tersier.

Usaha Warung Internet (warnet) ini sendiri semakin hari semakin

banyak diminati sebagai pilihan usaha yang menguntungkan. Kondisi ini bisa

dilihat dari semakin maraknya pengguna jasa internet. Target utama dan

sangat menjanjikan dari usaha ini adalah Mahasiswa/I. Dengan adanya

warung internet bisa menjadi sarana untuk mempermudah mahasiswa

mendapatkan informasi atau materi yang tak bisa didapatkan dibuku. Warnet

juga membantu mahasiswa atau pengguna jasa internet lainnya untuk

memenuhi kebutuhannya apabila tidak memiliki koneksi Internet dirumah.

Cukup dengan mengeluarkan uang 3.000 – 5.000 rupiah/jam, sudah bisa

menikmati banyak manfaat yang ditawarkan oleh tekhnologi tersebut.12

10Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani,op.cit., h. 70.
11Wikipedia. Tanggal 10 April 2015.
12Suryo Sukendro, Mompreneurship 160 Ide Bisnis Paling Laris, (Yogyakarya: ANDI,

2008), h. 468.
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Lokasi yang banyak menyediakan jasa warung internet antara lain

adalah  Jl. Buluh Cina yang merupakan salah satu jalan alternatif menuju

kampus UIN SUSKA. Di lokasi ini banyak kita jumpai toko dan kedai baik

yang menjual barang maupun jasa, yang salah satunya adalah usaha warung

internet. Setidaknya di Jl. Buluh Cina ini terdapat 8 usaha warung internet

yang target utamanya adalah pelajar atau mahasiswa/I yang bertempat tinggal

di lingkungan itu dan mahasiswa/I yang kuliah di UIN SUSKA.

Persaingan di bisnis ini semakin lama semakin kompetitif. Selain

persaingan antara sesama warung internet yang ada di Jl. Buluh Cina,

kemudahan dalam mengakses internet melalui PC (Personal Computer),

notebook, handphone, BB, modem, hostpot maupun wifi yang ada di kampus,

sekolah atau kantor juga menjadi saingan untuk bisnis warung internet ini.

Banyak dari mahasiswa sudah memiliki handphone yang canggih sehingga

mereka bisa mengakses internet kapan saja dan dimana saja, hanya dengan

membeli paket internet. Oleh karena itu, seorang pengusaha warnet harus

mampu memilih strategi yang tepat agar usahanya tetap bertahan lama.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu dan berkeinginan

untuk mengadakan suatu riset atau penelitian dengan judul “Strategi

Pengusaha Warung Internet (warnet) di Jl. Buluh Cina Kelurahan

Simpang Baru Kecamatan Tampan dalam Mempertahankan Usaha

ditinjau menurut Ekonomi Islam”
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B. Batasan Masalah

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari

topik yang dipersoalkan, maka penulis memberikan batasan masalah pada

strategi pengusaha Warumg Internet (warnet) di Jl. Buluh Cina Kelurahan

Simpang Baru Kecamatan Tampan dalam mempertahankan usaha ditinjau

menurut ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan pengusaha Warung Internet di Jl.

Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dalam

mempertahankan usaha?

2. Apa faktor pendorong dan penghambat pengusaha Warung Internet di Jl.

Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dalam

mempertahankan usaha?

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap strategi pengusaha Warung

Internet di Jl.  Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

dalam mempertahankan usaha?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui strategi pengusaha Warung Internet Jl. Buluh Cina

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dalam mempertahankan

usaha.
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2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi

pengusaha Warung Internet di Jl. Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan Tampan dalam mempertahankan usaha.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap strategi

pengusaha Warung Internet di Jl.  Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan Tampan dalam mempertahankan usahanya.

Kegunaan penelitian adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, dan

dapat menambah literatur tentang Ekonomi Islam di perpustakaan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak lain yang

ingin mengadakan penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan pada program Strata

Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).Adapun

lokasi penelitian ini adalah Jl. Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan Tampan. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena banyak

terdapat usaha warung internet yang dapat diakses oleh  pelajar dan

mahasiswa/I UIN SUSKA dan masyarakat setempat dan penulis ingin
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mengetahui strategi yang dilakukan oleh pengusaha warung internet

tersebut dalam mempertahankan usahanya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama penelitian yang memiliki

data mengenai variabel-variabel yang diteliti.13 Adapun yang menjadi

subjek penelitian ini adalah pengusaha Warung Internet yang ada di Jl.

Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dan konsumen.

Objek penelitian adalah  apa yang menjadi sasaran peneliti14, yang dalam

penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh pengusaha Warung

Internet  dalam mempertahankan usaha.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada

dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan

diteliti.15 Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha Warung Internet

yang ada di Jl. Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

yang berjumlah 8 orang pengusaha dan konsumen warnet yang berjumlah

banyak. Sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang memenuhi

syarat untuk memberikan keterangan kepada penulis mengenai objek

penelitian.16 Dalam penelitian ini, sampel diambil 48 orang terdiri dari

13Saiful Anwar.Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011). h. 34-35.
14M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 76.
15Burhan Bungin, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Persada Media Group, 2006), Cet 1, h.

99.
16Sutrisno Hadi, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM,

1987), Jilid 1, h. 152.
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pengusaha yang berjumlah dengan orang dengan menggunakan teknik

total sampling dan konsumen 40 orang dengan menggunakan teknik

accidental sampling.

4. Sumber Data

Dalam menghimpun atau mengumpulkan data penelitian ini,

penulis menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.17

Dalam hal ini data diperoleh dari pengusaha Warung Internet dan

konsumen pengguna jasa warnet yang berupa data hasil wawancara.

b. Data sekunder yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan

responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang berupa

data yang diambil dari buku dan dokumen yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti.18

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian yaitu

lapangan dan perpustakaan, maka dengan landasan tersebut pengumpulan

data dilakukan dengan cara:

a. Observasi yaitu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan

pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya

seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.19 Dalam hal ini penulis

17Ibid, h. 103
18Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian,

(Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed 1, h. 190.
19M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan

Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 4, h. 115.
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turun langsung ke lapangan tempat penelitian yaitu Jl. Buluh Cina

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

b. Angket yaitu penulis membuat daftar pertanyaan yang menyangkut

penelitian yang kemudian disebarkan untuk diisi oleh konsumen

pengguna jasa warung internet di Jl. Buluh Cina Kelurahan Simpang

Baru Kecamatan Tampan guna memperkuat hasil penelitian.

c. Wawancara yaitu cara yang dipergunakan untuk mendapat informasi

(data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap

muka (face toface).20 Dalam hal ini responden adalah pengusaha

Warung Internet di Jl. Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan Tampan.

d. Studi Pustaka yaitu mengumpulkan data-data serta buku-buku yang

berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriptif

kualitatif yaitu setelah data berhasil ditemukan maka penulis menjelaskan

secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat

dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Setelah data dikumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut

dengan menggunakan metode sebagai berikut:

20Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 2008),
Cet.4, Edisi 1, h. 69.
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a. Deduktif adalah menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak,

berdasarkan generalisasi yang sudah ada.

b. Induktif adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil

pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan

atau generalisasi.

c. Deskriptif adalah peneliti mengamati sesuatu (subjek penelitian) dan

kemudian menjelaskan apa yang diamatinya.21

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas gambaran mengenai masalah yang diteliti serta memudahkan

dalam memahami tulisan, maka penulisannya dibagi kedalam lima (V) bab

terdiri dari beberapa pasal yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa

dipisahkan, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum lokasi

penelitian yang meliputi geografis, demografis, sejarah

warung internet (warnet) di Jl. Buluh Cina Kelurahan

Simpang Baru Kecamatan Tampan.

21Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya
Ilmiah,(Jakarta: Kencana, 2011), Ed 1 Cet. 1, h. 37
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Bab III Tinjauan Teoritis

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian strategi

usaha, strategi pemasaran, bauran pemasaran, pelayanan,

jasa dan strategi pemasaran dalam pandangan ekonomi

Islam.

Bab IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang strategi pengusaha

warung internet di Jl. Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan Tampan dalam mempertahankan usaha ditinjau

menurut Ekonomi Islam, Faktor pendukung dan

penghambat usaha warung internet, dan Tinjauan Ekonomi

Islam terhadap strategi pengusaha warung internet di Jl.

Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

dalam mempertahankan usaha.

Bab V Penutup

Merupakan bagian akhir dimana penulis akan mengambil

kesimpulan dan memberikan saran-saran yang mungkin

akan bermanfaat dalam penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA
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