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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Etika Persaingan Usaha Pot Bunga di Desa

Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Usaha pot bunga merupakan cabang usaha yang sangat prospektif untuk

diusahakan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, ini dapat dilihat dari

banyaknya usaha pot bunga yang telah berdiri dan akan didirikan ditempat-tempat

yang dianggap dapat menarik konsumen lebih banyak, karena ditempat ini banyak

terdapat usaha pot bunga yang memungkinkan timbulnya persaingan dalam usaha.

Adapun yang menjadi permasalahan Yaitu, bagaimana etika persaingan usaha pot

bunga di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang dan Bagaimana tinjauan

ekonomi Islam Tentang etika persaingan usaha pot bunga di Desa Rimbo panjang

Kecamatan Tambang. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui

bagaimana bentuk etika persaingan usaha pot bunga dan untuk mengetahui

tinjauan ekonomi Islam terhadap etika persaingan pot bunga di Desa Rimbo

Panjang Kecamatan Tambang.

Penelitian ini dilakukan di Desa rimbo Panjang Kecamatan Tambang.

terdapat usaha-usaha pot bunga. Teknik dan pengumpulan data dalam penulisan

ini yaitu observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Data dari penelitian ini

adalah data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis menggunakan

analisis deskriftif kualitatif. Popolasi dari penelitian ini adalah pemilik usaha pot

bunga di Desa Rimbo Panjang sebanyak 15 pengusaha dan penulis mengambil

sampel sebanyak 15 pengusaha dengan menggunakan teknik total Sampling.

Untuk mendapatkan data yang lebih valid penulis menggunakan data dari

konsumen maka penulis mengambil 20 orang konsumen dengan menggunakan

insidental sampling yaitu siapa saja yang bertemu dengan penulis dapat digunakan

sebagai sampel bila ditemui cocok sebagai sumber data. Seluruh sampel menjadi

35 sampel.

Dari hasil penelitian penulis, terdapat 15 unit usaha pot bunga yang

berada disepanjang jalan Desa Rimbo Panjang. Tempat ini merupakan tempat

yang strategis untuk mendirikan usaha karena tempat ini adalah tempat yang
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sedang berkembang, terutama dalam bidang pembangunan. Para pengusaha

menyadari bahwa tempat yang strategis akan memungkinkan banyak usaha-usaha

yang berdiri, dan pada akhirnya menimbulkan persaingan. Dalam menghadapi

pesaing, para pengusaha tersebut menggunakan strategi-strategi dalam

menghadapi pesaing, Yaitu persaingan harga, persaingan dalam bentuk pelayanan,

persaingan dalam bentuk pemasaran. Strategi yang banyak digunakan usaha pot

bunga yaitu strategi persaingan harga dimana pengusaha memberikan harga

dibawah harga yang ditetapkan, hal ini dikarenakan persaingan usaha yang sangat

ketat sehingga membuat pengusaha mempunyai cara tersendiri untuk

mendapatkan konsumen.

Etika persaingan pada usaha pot bunga yaitu dalam penyerahan pesanan,

terkadang sebagian pengusaha lambat dalam menyelesaikan pot bunga sehingga

dalam penyerahan pot bunga tidak tepat waktunya. Bentuk dan etika persaingan

pada usaha pot bunga tidak sesuai dengan syariat Islam karena pengusaha

memberikan harga dibawah harga yang ditetapkan dapat merugikan salah satu

pihak. Dan etika persaingan pada pot bunga pengusaha tidak menepati janji

kepada konsumen dikarenakan banyaknya pesanan yang diterima pengusaha.
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