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BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG ETIKA PERSAINGAN

A. Wirausaha

Kewirausahaan (entrepreneur) adalah kemampuan kreatif dan inovatif

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

sukses.19

Dalam kewirausahaan kita akan menjumpai istilah “wirausaha” yaitu

orang yang mengorganisasi, mengelola serta menanggung resiko atas keputusan

bisnis yang dijalaninya. Dengan keterampilan dan strateginya seorang wirausaha

mampu menciptakan suatu peluang, mengantisipasinya serta mengupayakan

kesuksesan bagi diri, perusahaan maupun orang lain.

Dalam menjalani kehidupan ini manusia dituntut untuk berusaha, namun

semakin pesatnya perkembangan manusia maka semakin sempit pula lapangan

pekerjaan, tidak semua orang yang beruntung dan menjadi sukses di negara ini,

pendidikan yang diraih dengan waktu yang lama dan dengan biaya yang mahal

pun tidak bisa menjamin pemiliknya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai

dengan keahliannya.

Melihat kondisi tersebut, banyak orang tertarik dan beralih memilih jenis

pekerjaan informal, yaitu wirausaha atau bisnis. Di mana saat ini banyak anak

muda kreatif yang menyukai tantangan. Sebagian dari mereka mempunyai latar

19 Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses, (Jakarta:
Salemba Empat, 2006), cet. ke-3, h. 2
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belakang pendidikan yang baik dan bukan berasal dari lingkungan keluarga

usahawan.20

B. Pengertian Etika

Menurut bahasa (etimologi) istilah etika berasal dari bahasa Yunani,

yaitu ethos yang berarti adat istiadat (kebiasaan) perasaan batin, kecenderungan

hati untuk melakukan perbuatan. Sedangkan menurut istilah (terminologi) para

ahli berbeda-beda pendapat mengenai definisi etika yang sesungguhnya.21

Menurut Ahmad Amin mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik

dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan

tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan

menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan

norma. Moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu maupun

sebagai kelompok dan institusi didalam masyarakat. Oleh karena itu, di samping

etika merupakan ilmu yang memberikan pedoman norma tentang bagaimana

hidup manusia diatur secara harnomis. Agar tercapai keselarasan dan keserasian

dalam kehidupan baik antar sesama manusia maupun antar manusia dengan

lingkungan.22

20 Maryono Ismail, Buka Usaha? Siapa Takut!, (Depok: Penebar Swadaya, 2007), cet.
ke-1, h.11

21 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), cet. ke-1, h. 4

22 Budi Untung, Hukum dan Etika Bisnis, (Yogyakarta: Andi, 2012), ed.1, h. 61
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1. Dasar Hukum Etika

Sesungguhnya manusia mengetahui apa yang baik dan apa yang

buruk serta dapat membedakan antara kedua pengertian itu dan selanjutnya

menamalkannya, adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Pengertian

itu tidak dapat dicapai melalui pengalaman, malainkan telah ada padanya

bahkan sebelum ia mengalaminya, yaitu sejak ia masih dalam kandungan ibu.

Pada saat itu Allah senantiasa memberikan pengertian tersebut kepadanya.

Jadi, pengertian baik-burujnya perilaku manusia merupakan tanggapan

pembawaan manusia.

Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam al-Qur’an pada surat al-

Maidah ayat 100








Artinya: Katakanlah "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun

banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah

kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat

keberuntungan”.23

23 Depag RI, op.cit. h.179
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2. Etika Yang Berhubungan Dengan Jual Beli

Adapun hal-hal yang berhubungan dengan jual beli, yaitu etika,

perilaku, atau tingkah laku dari pedagang maupun pembeli itu sendiri. Etika

berarti adat kebiasaan. Artinya, etika adalah sebuah penata perilaku seseorang

atau kelompok orang, yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang

diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut.24

Kode etik dagang menurut Islam adalah peraturan-peraturan Islam

yang berurusan dengan jual beli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

pedagang, yang memiliki tolak ukur dari akal pikiran manusia itu sendiri.

Misalnya: haramnya memperdagangkan babi. Ukuran baik atau buruknya

sesuatu tindakan dalam aktifitas perdagangan, misalnya: buruknya

menyembunyikan cacat barang untuk melariskan dagangan dan baiknya

berlaku longgar serta murah hati dalam jual beli.25

Demikian juga akhlak dengan jual beli, akhlak merupakan tata cara

dalam transaksi jual beli yang ditentukan melalui tolak ukur yang sesuai

dengan ajaran Islam dengan berpedoman kepada al-Qur’an dan as-Sunnah

(al-Hadist).

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan

etika atau akhlak dengan jual beli sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Di

mana etika jual beli merupakan aturan-aturan, sopan santun, dan tata karma

serta nilai norma dalam transaksi jual beli dari segi baik maupun buruknya.

24 Zakiah Drajat,dkk, Dasar- Dasar Agama Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996) cet.
ke-10, h.257

25 Hamzah Ya’Qub, Fiqh Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: CV.
Diponegoro, 1992), cet. ke-1, h. 17
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Etika juga merupakan studi tentang tingkah laku manusia, tidak

hanya menentukan kebenaran saja, tetapi juga menyelidiki manfaat atau

kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia.

Perbuatan-perbuatan manusia yang dimaksud dalam perbuatan etika

atau akhlak dan perbuatan yang tidak termasuk etika atau akhlak yaitu:

1. Perbuatan-perbuatan yang timbul dari seseorang yang dilakukan dengan

sengaja serta sadar sewaktu ia melakukannya. Inilah yang disebut dengan

perbuatan yang dikehendaki atau perbuatan yang disadari.

2. Perbuatan-perbuatan yang timbul dari seseorang yang tidak dengan

kehendak serta tidak sadar ketika ia sedang berbuat. Inilah yang disebut

dengan perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang tidak

disadari.26

Ilmu etika dapat dirumuskan dengan berbagai cara, ia merupakan

kajian tentang tingkah laku yang benar atau tidak, atau kajian tentang yang

baik dan yang buruk. Ia berusaha memberikan batasan tentang hakekat

kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu, etika merupakan kajian tentang

beberapa jenis tingkah laku saja.27

Apabila dikaitkan, etika perdagangan berarti gejala-gejala yang

berhubungan dengan kebaikan dan keburukan suatu aktifitas perdagangn

yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu Islam tidak

memisahkan etika dengan perdagangan.

26 Rahmat Djamika, Sistem Etika Islam ( akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas,
1996) cet. ke-2, h. 45

27 Khalifah Abdul Hakim, Hidup Yang Islami, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1995) cet. ke-2, h. 167
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Yang membedakan Islam dengan paham materialism ialah bahwa

Islam tidak membedakan ekonomi dengan etika sebagaimana tidak pernah

memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, dan perang dengan

etika. Islam adalah risalah yang diturunkan oleh Allah SWT melallui Rasul-

Nya untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Manusia muslim individu atau kelompok, dalam lapangan ekonomi,

disuatu sisi diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya. Namun, disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia

tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan

hartanya.28

Pemahaman, pengalaman dan pembudayaan ajaran Islam, biasanya

diterima seorang muslim melalui aliran-aliran teologi. Fiqih dan tasawuf

(tarekat) yang ditransfer melalui kitab kuning oleh para ulama, kyai, guru

tarekat dipesantren atau guru agama disekolah dan orang tua di rumah.

Selanjutnya sosialisasi nilai-nilai agama yang dilakukan mereka itulah yang

mempengaruhi persepsi mereka tentang pengasuhan anak dalam keluarga dan

tingkah laku kewirausahaan dalam kegiatan ekonomi.

Disamping kegairahan kehidupan keagamaan. Tampak pula dalam

kegiatan ekonomi yang kehidupannya cukup menonjol, yaitu suatu penduduk

mempunyai tradisi merantau yang kuat dengan kewirausahaan yang bisa

bersaing dengan etnik lainnya di Indonesia seperti orang Cina dan Minang

Kabau. Karena itu, mereka menjadi wirausaha yang bekerja dalam sektor

28 Yusuf Qardawi, op.cit, h. 51
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perdagangan, industri, transportasi, perhotelan, pertanian dan jasa, bahkan

menjadi pemimpin sekaligus sebagai pemilik perusahaan, baik perusahaan

yang tergolong perusahaan besar, menengah, maupun perusahaan kecil. Hal

ini adalah untuk menganalisis keterkaitan pola pemahaman pola etika kerja

yang Islami, dengan tingkah laku kewirausahaan.29

3. Aturan-Aturan Tentang Harga

Harga adalah sesuatu yang bernilai yang harus direlakan oleh

pembeli untuk memperoleh barang atau jasa. Harga jual produk mempunyai

fungsi ganda. Fungsi pertama adalah sarana untuk memenangkan persaingan

di pasar. Fungsi kedua, harga adalah sumber keuntungan perusahaan.

Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang

digunakan dalam jual beli. Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah

hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa yaitu dengan

menemui orang-orang desasebelum mereka masuk kepasar untuk membeli

benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga

pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan ini

sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota

dan kampung.30

Ada sejumlah cara dalam menetapkan harga, tetapi cara apapun yang

digunakan seharusnya memperhitungkan faktor-faktor situasional. Faktor-

faktor itu meliputi:

29 Ibid, h. 46
30 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008), cet. ke-

4, hal 82
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1. Strategi perusahaan dan komponen-komponen lain dalam bauran

pemasaran.

2. Perluasan produk sedemikian rupa sehingga produk dipandang berbeda

dari produk-produk lain yang bersaing dalam mutu atau tingkat

pelayanan konsumen.

3. Biaya dan harga pesaing

4. Ketersediaan dan harga dari produk pengganti

4. Menjatuhkan Harga Menurut Islam

Manusia dibolehkan untuk berbeda dalam harga, namun bila dengan

maksud membahayakan orang lain, maka di sini kita berkata bahwa hal

tersebut adalah haram. Karena ia telah menyelisihi suatu nash yang telah

tsabit (tetap, syah) lagi shahih dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda,

الَ َضَرَر َوالَ ِضَرارَ 

Artinya: “Tidak ada bahaya bagi diri sendiri, dan tidak ada pembahayaan bagi

orang lain”. 31

Para pedagang sering saling menjatuhkan harga jual demi menarik

konsumen sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa sekaligus menyingkirkan

seluruh kompetitornya. Sebagai buktinya, lihatlah bagaimana produk-produk

yang dipasarkan di sekitar anda. Ada yang dipasarkan dengan diskon. Ada

pula yang dengan menambahkan komposisi barang. Banyak pula yang

disertai tawaran hadiah barang lain, atau kupon undian berhadiah. Belum lagi

31 http://ulamasunnah.wordpress.com/2009/04/01/hukum-menjual-barang-dibawah-
harga-pasaran
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bila kita mencermati toko atau pusat-pusat perbelanjaan. Mereka pun tidak

ingin ketinggalan berdiskon ria. Semuanya berlomba membanting harga.

Praktek-praktek semacam itu sering berubah menjadi kompetisi

kurang sehat yang berujung pada tersingkirnya pengusaha kecil bermodal

cekak. Walau demikian, apakah ini semua cukup menjadi alasan untuk

mengharamkan praktek semisal? Menurut pendapat mazhab Imam Malik,

fakta di atas sudah cukup menjadi alasan untuk mengharamkan perilaku

semisal.32

C. Pengertian Persaingan dan Strategi Persaingan

1. Persaingan

Munculnya pesaing dalam suatu pemasaran umumnya dapat

menyebabkan penurunan volume penjualan pada perusahaan, ini disebabkan

karena konsumen mempunyai pilihan yang lebih banyak, baik dalam kualitas

produk dan harga. Namun demikian bila pihak perusahaan dapat

mengembangkan suatu kebijaksanaan pemasaran yang tepat, persaingan tidak

banyak membawa pengaruh terhadap volume penjualan.

Persaingan adalah ketika organisasi berperang atau berlomba untuk

mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar

peringkat survey atau sumber daya yang dibutuhkan.

Setiap perusahaan tidak dapat menghindari dari kemungkinan

bersaing dengan perusahaan lainnya dalam bidang pemasaran. Namun

persaingan dapat dijadikan cambuk bagi perusahaan untuk lebih berhati-hati

32 http://majalah.pengusahamuslim.com/fikih kontemporer banting-bantingan harga
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dalam menjalankan roda-roda perusahaan. Hal ini diperlukan agar perusahaan

mampu menjawab persaingan yang terjadi.

Persaingan biasanya terjadi bila sejumlah perusahaan menawarkan

produk-produk atau jasa-jasa yang relatif sama. Tetapi dalam kenyataan

persaingan muncul akibat barang-barang atau jasa-jasa yang ada

memperebutkan pemenuhan kebutuhan atau daya beli yang sama.

Persaingan dapat dibedakan atas empat tingkatan berdasarkan tingkat

subtitusi produk yaitu sebagai berikut:33

a. Pesaing merek, yaitu perusahaan menganggap para pesaing merupakan

perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang serupa pada

pelanggan yang sama dengan harga yang sama.

b. Pesaing industri, yaitu perusahaan menganggap para pesaing merupakkan

semua perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yng sama.

c. Persaingan umum, yaitu perusahaan menganggap para pesaing

merupakan semua produk yang bersaing untuk mendapatkan konsumen

yang sama.

d. Persaingan bentuk, yaitu perusahaan menganggap para pesaing

merupakan semua perusahaan yang memproduksi dan memberikan jasa

yang sama.

Perusaan memperoleh keunggulan bersaing dengan memberikan

nilai lebih kepada konsumen melalui:

a. Harga yang lebih tinggi dengan para pesaing untuk manfaat yang sama.

33 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jasa Sudut Pandang Asia. (Jakarta: PT. Indeks.
2004), cet. ke-1 ,h.311
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b. Keunikan yang dimiliki perusahaan untuk menutupi tingginya harga yang

ditetapkan oleh perusahaan.

2. Strategi Persaingan

Strategi menghadapi pesaing sering disebut strategi menghadapi

lawan dengan memasang strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif

dilakukan dengan melihat diposisi mana kita berada, sebelum kita melakukan

penyerangan. Posisi ini juga akan menentukan model serangan yang akan kita

lakukan.

Dalam prakteknya strategi kompetitif dapat dilakukan untuk posisi-

posisi sebagai berikut:

a. Strategi Pemimpin Pasar

Merupakan pemimpin pasar dalam berbagai hal seperti menciptakan

produk baru, memberikan promosi, meningkatkan kualitas produk yang

sudah ada, dan hal-hal lain yang sebelum dilakukan oleh pesaing.

Kegiatan pemimpin pasar ini selalu diikuti oleh pesaing terutama pesaing

terdekat.

b. Strategi Penentang Pasar

Merupakan penantang pasar, artinya merupakan penantang pemimpin

pasar. Bukan tidak mungkin posisi pasar yang dipegang oleh pemimpin

pasar akan segera diambil alih oleh penantang pasar. Dalam melakukan

strateginya penantang pasar juga sering mendahului pemimpin pasar,

misalnya dalam hal peluncuran produk baru, penurunan harga, atau



38

pembelian promosi besar-besaran. Tujuan utama yang dijalankan oleh

penantang pasar adalah meningkatkan market share.

c. Strategi Pengikut Pasar (market follower)

Merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan

penantang pasar. Artinya, setiap gerakan yang dilakukan pemimpin dan

penantang pasar selalu diikuti pengikut pasar. Seandainya mau

melakukan penyerangan, maka paling-paling yang diserang adalah relung

pasar.

d. Strategi Relung Pasar

Merupakan pemain yang bermain adalah lingkungan yang tersendiri

tanpa dipengaruhi oleh pesaing lainnya. Posisi ini memiliki cela

tersendiri dalam pasar. Terkadang posisi ini tidak pernah diperdulikan

oleh pemimpin pasar atau penantang pasar. Tujuan utama yang

dijalankan oleh relung pasar adalah dapat hidup terus dengan

pertumbuhan sedang.34

Para pengusaha seharusnya terus-menerus membandingkan produk,

harga, saluran distribusi dan promosi mereka dengan yang dilakukan oleh

para pesaing dekatnya. Dengan cara ini, pengusaha dapat secara jelas melihat

bidang-bidang keunggulan dan kelemahan bersaing yang potensial.

Pengusaha dapat melancarkan serangan yang lebih mengena terhadap

34 Ibid
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pesaingnya selain juga menyiapkan langkah pertahanan yang lebih kuat

terhadap serangan lawan.35

Henderson mengajukan tiga aturan untuk menghadapi pesaing:

a. Pastikanlah bahwa lawan anda benar-benar menyadari apa yang dapat

diperolehnya jika ia mau bekerja sama dan apa akibatnya jika tidak.

b. Hindarilah setiap tindakan yang akan membangkitkan emosi pesaing

anda, karena sangatlah penting untuk membuatnya berperilaku secara

logis dan wajar.

c. Yakinkanlah pesaing anda bahwa anda secara emosional berjuang demi

posisi anda dan yakin sepenuhnya bahwa ini adalah wajar.36

Pesaing suatu usaha meliputi mereka yang berusaha memuaskan

pelanggan dan kebutuhan pelanggan yang sama dan menyediakan penawaran

yang serupa kepada pelanggan itu. Tetapi, pengusaha juga harus menaruh

perhatian kepada pesaing lainnya yang mungkin menawarkan cara baru atau

cara lain guna memuaskan kebutuhan yang sama. Pengusaha harus berusaha

mengidentifikasi para pesaingnya dengan menggunakan baik analisis industri

maupun pasar. Mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing akan

memungkinkan pengusaha untuk mempertajam strateginya sendiri guna

memanfaatkan keterbatasan pesaing sambil menghindari kemungkinan

benturan di mana pesaing dirasakan kuat.

35 Phlip Kotler, Marketing Manajemen (Manajemen Pemasaran), (Jakarta: Erlangga,
2008), ed.4, Jilid 1, h. 310

36 Ibid
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Adapun kebaikan dari persaingan yaitu:

a. Memaksimumkan efisiensi

b. Kebebasan bertindak dan memilih.

Beberapa kritik terhadap persaingan yaitu:

a. Tidak mendorong inovasi

b. Adakalanya menimbulkan biaya sosial

c. Membatasi pilihan konsumen

d. Biaya produksi lebih tinggi

e. Distribusi pendapatan tidak selalu merata.37

3. Kekuatan Pesaing

Menurut porter, ada lima kekuatan yang menentukan daya tarik

jangka panjang intrinsik suatu pasar, yaitu:

a. Peserta pesaing industri (industry competitors)

b. Pendatang baru potensial (potensial entrants)

c. Produk pengganti (substitutes)

d. Pembeli (buyer)

e. Pemasok (suppliers)

Kelima kekuatan trsebut di atas dapat merupakan ancaman bagi

perusahaan. Ancaman tersebut berupa.38

a. Ancaman adanya persaingan yang intensif dalam segmen.

b. Ancaman pendatang baru.

c. Amcaman produk subsitusi.

37 Sofjan Assauri, Pemasaran, Dasar, Konsep dan Strategi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,1996), cet. ke-5, h. 2

38 Phlip Kotler, op.cit, h. 256
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d. Ancaman meningkatnya kekuatan tawar menawar pembeli.

e. Ancaman meningkatnya kekuatan tawar menawar pemasok.

Dalam menanggulangi lima kekuatan persaingan ada tiga pendekatan

strategis generik yang secara potensial akan berhasil untuk mengungguli

perusahaan lain dalam suatu industri, yaitu:

a. Keunggulan biaya menyeluruh, yaitu dengan memiliki posisi biaya

terendah akan membuat perusahaan mendapatkan laba di atas rata-rata

dalam industrinya meskipun ada kekuatan yang besar.

b. Diferensiasi, yaitu mencoba memusatkan kelompok pembeli pada

segmen produk atau pasar geografis tertentu.

4. Mengidentifikasi Pesaing

Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan

kelemahan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta persaingan

yang lengkap. Pembuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan

analisis persaing memerlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah pertama

yang perlu dilakukan adalah dengan identifikasi seluruh pesaing yang ada.

Untuk mempermudah menetapkan langkah selanjutnya, identifikasi pesaing

meliputi sebagai berikut:

a. Jenis produk yang ditawarkan

b. Melihat besarnya pasar yang dikuasai (market share) pesaing.

c. Identifikasi peluang dan ancaman

d. Identifikasi keunggulan dan kelemahan.39

39 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), ed. 1, h.260-261



42

5. Menganalisis Pesaing

Setelah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya, dia harus

mengetahui dengan pasti karakteristik perusahaan tersebut, khususnya

strategi, tujuan, kekuatan dan kelemahan serta pola reaksi mereka.

Secara umum, setiap perusahaan harus memantau tiga variabel

ketika menganalisa para pesaingnya:

a. Pangsa pasar (share of market), pangsa pesaing atau pasar sasaran.

b. Pangsa ingatan (share of mind), persentase pelanggan yang menyebut

nama pesaing dalam menanggapi pertanyaan,”sebutkanlah perusahaan di

industry ini yang ada di pikiran anda”.

c. Pangsa hati (share of heart), persentase pelanggan yang menyebut nama

pesaing dalam menghadapi pertanyaan,”sebutkanlah perusahaan yang

produknya lebih anda sukai untuk dibeli.

Pesaing juga bisa dilihat dari bentuk pasar, jika dilihat dari bentuk

pasar maka persaingan dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:40

a. Monopoli sempurna, yaitu suatu perusahaan tertentu mempunyai

kedudukan monopoli terhadap suatu barang atau jasa tertentu.

b. Oligopoli sempurna, yaitu apabila ada dua atau lebih (tetapi tidak

banyak) perusahaan yang menghasilkan dan menjual komoditi yang pada

dasarnya sama.

40 Saladin Djaslim, Unsur-Unsur Inti Pemasaran, (Bandung: Mandar Maju, 2003), cet.
ke-1. h. 71
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c. Oligopoli terdiferensiasi, yaitu apabila dua atau lebih (tidak banyak)

perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk terdiferensiasi

sebagian, baik dalam mutu, model maupun pelayanan.

d. Persaingan monopolistik, yaitu cukup banyaknya perusahaan yang

bersaing dan masing-masing mempunyai kemampuan

mendeferensiasikan penawarannya. Serta yang biasanya mempunyai

kemampuan pemasaran menjadi pemimpin pasar.

e. Persaingan sempurna, yaitu persaingan terjadi di mana demikian banyak

perusahaan yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa, sedangkan

pembelinya pun banyak.

Persaingan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

tujuan perusahaan, tidaklah dapat dihindarkan begitu saja. Di mana

persaingan suatu fenomena umum yang mana persaingan merupakan salah

satu alat yang efektif mendorong olah pikir dan kerja. Ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam menganalisis pesaingnya, yaitu:41

a. Memastikan tujuan pesaing.

b. Mengenali strategi pesaing.

c. Menilai kekuatan dan kelemahan pesaing.

d. Memperkirakan reaksi pesaing.

e. Memilih pesaing untuk diserang dan dihindari.

41 Faisal Afif, Manajemen Pemasaran Global, (Bandung: PT. Eresco,1999), cet. ke-1, h.
117
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Disisi lain persaingan dapat berdampak positif bagi perusahaan,

secara garis besar manfaat persaingan yang berdampak positif adalah:

a. Meningkatkan kemampuan persaingan dengan menahan fluktuasi

permintaan.

b. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melakukan diiferensiasi

produk.

c. Melayani segmen  pasar yang tidak menarik.

d. Menciptakan posisi tawar.

e. Meningkatkan motifasi.

D. Persaingan Usaha yang Terlarang Dalam Perspektif Islam

1. Larangan Menimbun Harta

Penimbunan atas dagangannya dan mematikan mahalnya harga dan

pada saat itu menjual dengan harga setinggi-tingginya tidak dikehendaki oleh

Allah dan Rasul-Nya. Allah juga melarang untuk menimbun harta. Dalam

surat al-Humazah ayat 1-3:









Artinya:”Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, yang

mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, Dia mengira bahwa

hartanya itu dapat mengkekalkannya”.42

42 Departemen Agama RI, op.cit. h. 540
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Demikian pula Rasulullah Saw melarang menimbun barang dagangan

pada saat harga akan naik.43

Dengan kata lain, penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha

dalam rangka menaikkan harga pasar dan setelah itu akan menjual barangnya

dengan harga yang tinggi untuk meraup keuntungan yang banyak. Jadi, tidak

termasuk ihtikar jika penumpukan barang dilakukan pada saat pasokan

berlebih seperti saat panen besar, sebab tidak berdampak terhadap harga dan

tidak merugikan konsumen.

2. Larangan Melakukan Penetapan Harga ( Price fixing)

Larangan islam terhadap penetapan harga telah dicontohkan

Rasulullah Saw. Pada saat sebuah pasar ketika itu harga-harga melambung

tinggi. Kondisi harga yang tidak setabil itu menjadikan para sahabat kesulitan

sehingga menimbulkan niat mereka untuk mengusulkan kepada Rasulullah

Saw menetapkan harga. Namun, secara tegas Rasulullah Saw melarangnya

dengan mengatakan:

“Sesunggugnya Allah lah yang telah menetapkan harga, menahan

serta melapangkan dan memberi rezeki dan sesungguhnya aku berharap

bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari pada kalian

menuntut aku karena perbuatan zalim terhadap jiwa atau tentang harga

(barang-barang)”.

43 M. Suyanto, Muhammad Bussinies Strategis and Ethics, ( Yogyakarta: CV. Andi
Ofset,2008), cet. ke-1, h. 204
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Hadis di atas menunjukkan bahwa penetapan harga adalah sesuatu

yang dilarang secara tegas. Pemahaman itu dapat kita ambil dengan ketegasan

sikap Rasulullah Saw.

3. Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar

Dalam hukum persaingan usaha, penetapan harga di bawah harga

pasar dengan pelaku usaha lain disebut juga penetapan harga dibawah biaya

marginal. Penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan

terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

“ Memainkan” harga dengan menjual barang dengan harga lebih

redah sangat efektif untuk menghambat masuknya pesaing kedalam pasar

yang biasa disebut dengan banting harga. Dari segi ekonomi, penetapan harga

dibawah harga pasar adalah menetapkan harga yang tidak wajar, yaitu lebih

rendah dari pada biaya variabel rata-rata.

Larangan terhadap menjual barang dengan harga yang lebih rendah

dari harga pasar telah diterapkan umar bin Khatab saat menghampiri Hatib

bin Abi Balta’ah yang menjual kurma basah dipasar dengan mengatakan:

“Anda naikkan harga barangmu, atau anda hengkang saja dari pasar ini”.

Lebih lanjut, Imam Malik mengatakan: “barang siapa menurunkan

harga pasar, maka hendaklah ia diusir, karenanya, jika terdapat pelaku

usaha yang menjual dengan harga dibawah pasar untuk kepentingannya
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sendiri, maka ia boleh dipaksa untuk menyesuaikan dengan harga pasar atau

diusir dari pasar”.44

4. Berkhianat Terhadap Rekan Bisnis

Allah melarang berkhianat terhadap orang lain. Dalam surat al-

Anfaal ayat 27:









Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,

sedang kamu mengetahui”.(QS al-Anfaal: 27).45

Demikian juga dalam surat al-Anfaal ayat 58:









44 Mustafa Kamal Rokan, loc.cit, h. 47-53
45 Departemen Agama RI,op.cit. h. 163
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Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu

golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka

dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang-orang yang berkhianat”. (QS al-Anfaal:58).46

Rasulullah Saw juga menganjurkan untuk tidak berkhianat, karena

Allah akan keluar dari perserikatan tersebut. Dari Abu Hurairah RA, ia

berkata:

“Rasulullah Saw bersabda: Allah Azza Wa Jalla berfirman: Aku

adalah ketiga hari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari

keduanya tidak mengkhianati sahabatnya. Apabila ia telah menghianatinya,

maka Aku keluar dari keduanya (Abu Daud dan Al Hakim).47

E. Hukum Persaingan Usaha

1. Dasar hukum persaingan

Dalam al-Qur’an juga dijelaskan tentang persaingan, terdapat pada

surat Ali Imran ayat 200:









46 Departemen Agama RI, op.cit. h. 167
47M. Suyanto, op.cit. h. 206
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu)

dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung”.48

Kesabaran seorang wirausaha juga diperlukan dalam menghadapi

persaingan usaha dan kesulitan-kesulitan dalam berusaha. Melalui sifat

sabarnya tersebut Allah menjanjikan kemuliaan didunia maupun diakhirat.

Sebenarnya jika kita menjalankan usaha kita dan mengalami

hambatan/kesulitan, itu merupakan salah satu dari ujian Allah untuk menguji

keimanan kita, jika kita beriman bahwa Allah pasti akan membantu kita, kita

pasti akan terus berusaha tanpa kenal lelah sampai pertolongan Allah benar-

benar datang.

2. Undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha

Di dalam dunia bisnis tidak terlepas dari hal yang namanya

persaigan. Dalam prakteknya jugapersaingan kerap kali terkesan melakukan

berbagai tindakan yang merugikan para pesaingnya yang kurang dominan

sehingga menimbulkan peluang untuk melakukan praktek monopoli. Untuk

mengatasi hal tersebut di Indonesia dibentuk undang-undang larangan

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau dikenal juga sebagai

hukum persaingan bisnis. Hukum persaingan bisnis adalah hukum yang

mengatur hukum tentang persaingan usaha di bidang ekonomi.

Istilah yang digunakan di Indonesia adalah larangan praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pengaturan hal ini terpapar dalam

undang-undang nomor 5 tahun1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh

satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan

48 Departemen Agama RI, op. cit. h. 70
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atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Ada

lagi yang mengartikan kepada tindakan monopoli (yang umum) sebagai suatu

hak atau kekuasaan hanya untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas

yang khusus, seperti membuat suatu produk tertentu, memberikan suatu jasa,

dan sebagainya.

F. Pandangan Islam Terhadap Persaingan Usaha

Pada dasarnya Islam tetap memiliki prinsip kebebasan dalam melakukan

berbagai kegiatan muamalah (perekonomian) termasuk didalamnya kegiatan

pemasaran dan persaingan. Manusia boleh membeli, menjual, serta tukar-menukar

barang dan jasa. Islam melarang penentuan harga dan menentang seseorang yang

memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil.

Dalam kegiatan muamalah, Islam menganut prinsip kebebasan terikat di

mana kebebasan tersebut berdasarkan atas keadilan, undang-undang agama, dan

etika. Didalam peraturan sirkulasi atau perdagangan (persaingan) Islam memiliki

norma. Etika agama dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi

pelaku pasar Islam dalam persaingan yang bersih antara lain:

a. Menegakkan larangan terhadap barang-barang yang diharamkan

Islam adalah agama yang universal yang dapat pula dimengerti

sebagai pandangan hidup, agama, dan Negara. Syariah mengandung kaidah-

kaidah hukum dan aturan tentang ritual ibadah muamalah untuk membimbing
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manusia agar hidup layak, patuh pada Allah SWT dan hidup bahagia dengan

ridha Allah SWT.

Dalam al-Qur’an aturan halal dan haram dalam bisnis diatur secara

umum, firman Allah SWT:













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. an-Nisaa’: 29).49

Dari konteks normatif di atas, menunjukkan bahwa konsep halal dan

haram sangatlah jelas dalam mekanisme bisnis dan transaksi, walaupun

demikian prinsip syariah dalam muamalah (bisnis dan transaksi) dapat

menerima adanya inovasi.

b. Jujur

Bencana terbesar di pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta

dan batil. Misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan

menetapkan harga tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu, salah satu karakter

pedagang terpenting dan diridhai Allah SWT ialah kebenaran. Dalam

melakukan persaingan seseorang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar

orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan.

49 Faisal Badron, op.cit. h. 169
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c. Kasih sayang

Sebagaimana yang telah digariskan dalam al-Qur’an surat al-Anbiya’

ayat 107 yang berbunyi:





Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)

rahmat bagi semesta alam”.(QS. al-Anbiya’: 107).50

Ayat di atas menegaskan bahwa manusia itu dituntut untuk selalu

sayang-menyayangi sesama manusia, serta tidak membeda-bedakan agama,

suku, dll.

d. Mengingat Allah SWT

Salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan dalam persaingan

adalah mengingat Allah SWT sekalipun dia telah meraih keuntungan berlipat-

lipat. Allah SWT berfirman dalam surat al-Jum’uah ayat 9 yang berbunyi:













Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat

Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika

kamu mengetahui”.(QS al-Jumu’ah: 9).51

50 Departemen Agama RI, al- Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: PT. Al-Ma’arif,
1994), cet. ke-1, h. 441

51 Ibid. h. 809
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Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus selalu mengingat Allah

SWT dimanapun kita berada, terutama dalam bertransaksi jika dating seruan

azan maka bersegeralah untuk menunaikan shalat.

Dalam Islam untuk menarik nasabah tidak terlepas dari unsur-unsur etika

dan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut

diantaranya:52

a. Prinsip ekonomi yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak

berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk

dilakukan.

b. Prinsip kejujuran yaitu usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah

kejujuran. Tanpa kejujuran, manusia tidak menjadi dirinya sendiri. Tidak

jujur berarti tidak sanggup mengambil sikap yang lurus. Tanpa kejujuran,

keutamaan-keutamaan moral lainnya akan hilang.

Allah SWT sangat melarang orang yang melakukan kecurangan termasuk

dalam hal bermuamalah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Muthaffifi 1-3:











Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang

yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi.

52 Idri Titik Triwulan Tutik, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta; Indonesia, 2008).
cet ke-1.h.65.
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dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka

mengurangi”. (QS al-Muthaffifin :1-3).53

Tidak hanya dalam pekerjaan atau kewajiban tugas manusia berlaku

jujur, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan tidak merugikan orang lain.

Berdasarkan ruang lingkup ekonomi (muamalah) maka Islam adalah agama yang

mengatur segala aspek kehidupan, tentu saja mempunyai cara dalam

perekonomian untuk menarik nasabah yang baik sesuai dengan aturan-aturan

agama Islam. Ditinjau dari aspek aksiologinya, tinjauan ekonomi Islam adalah

bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah

SWT, dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah SWT untuk memakmurkan

bumi, maka dalam perekonomian umat Islam harus mengutamakan keharmonisan

dan pelestarian alam. Kebahagiaan yang dikejar dalam Islam bukan semata-mata

kebahagiaan di dunia saja, tetapi kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian, ilmu

ekonomi Islam harus mempunyai sistem ekonomi yang dapat memakmurkan

bumi maupun membahagiakan manusia baik selama hidup di dunia maupun di

akhirat kelak.54

Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala

hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah SWT atau melakukan aniaya

kepada sesama makhluk.

Perwujudan pola kerja sama yang dianjurkan Islam dapat dilakukan

dalam bentuk apapun. Demi tegaknya keadilan, siapapun tidak boleh

melanggarnya, agar tidak terdapat seorangpun yang menjadi korban ketidakadilan.

53 Departemen Agama. op. cit. h. 878
54 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007), ed. ke-

1. h. 12



55

Demikian juga prinsip dasar sitem ekonomi Islam, yaitu suatu sitem yang bersifat

Ilahiah-Insaniah, bersifat terbuka tapi sekaligus selektif. Sistem ekonomi Islam

tidak mengenal kompromi dalam menegakkan keadilan.


