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ABSTRAKSI

Penelitian ini mengeksplorasi tentang pemahaman konsep persaingan
pengusaha muslim khususnya di sentra industri sandal Wedoro. Menggali lebih
dalam pola perilaku pengusaha muslim dalam menerapkan strategi bersaing. Sebuah
strategi yang kadang disalahartikan sebagai suatu peperangan dalam bisnis yang
menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan usaha. Tentu saja, konsep tersebut
sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan bahwa bersaing
adalah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan (fastabiqul khoirot). Persaingan
sebaiknya dianggap sebagai media untuk bersaing sehat tanpa menimbulkan kerugian
di pihak lawan atau pesaing. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi
pemahaman konsep bersaing di antara para pengusaha muslim yang ada di Sentra
Industri Sandal Wedoro.

Terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang sekaligus menjadi tujuan dalam
penelitian ini. Pertama untuk mengetahui pemahaman pengusaha muslim terhadap
konsep persaingan serta aplikasinya. Kedua apakah implikasi tersebut berkaitan
dengan tingkat religiusitas.

Dalam penelitian ini terdapat beragam karakter informan yang berjenis
kelamin laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) orang informan. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview). Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis kategori. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa
terdapat 3 (tiga) macam persaingan, yaitu persaingan desain dan merek, persaingan
harga serta persaingan perebutan pangsa pasar. Ketiga persaingan tersebut cukup
menonjol. Akan tetapi, tidak ditemukan adanya korelasi antara tingkat religiusitas
yang berbeda dengan pemahaman konsep persaingan serta aplikasinya.

Kata kunci : persaingan, konsep strategi bersaing, religiusitas
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