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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia dewasa ini secara makro mengalami

pertumbuhan yang sangat pesat. Tahun ini pertumbuhan ekonomi rata-rata

berkisar 6% (Berita Satu, 17 Desember 2013). Pertumbuhan besar ini tidak lepas

dari peran para pengusaha domestik. Pertumbuhan ini menggambarkan bagaimana

daya beli masyarakat mulai membaik pasca krisis ekonomi yang menerpa

Indonesia. Membaiknya daya beli, berimbas pada semakin membaik pula iklim

bisnis di Indonesia. Badan Pusat Statistik merilis Indeks Tendensi Konsumen

(ITK) nasional Triwulan I-2013 sebesar 107, 80, artinya kondisi ekonomi

konsumen diperkirakan membaik. Hal ini didasari oleh peningkatan pendapatan

rumah tangga, rendahnya pengaruh inflasi terhadap konsumsi sehari-hari dan

peningkatan konsumsi beberapa komoditi makanan dan minuman (Okezone.com,

23 april 2013).

Iklim bisnis yang membaik mendorong semakin bermunculannya

pengusaha baru. Pengusaha baru di sini ialah setiap perorangan atau kelompok

yang berwirausaha membuka lapangan kerja sebagai pilihan mata pencaharian.

Pertumbuhan bisnis, secara makro tumbuh sebesar 7% (Kontan Online, 24 mei

2013). Hal ini tergolong tinggi, meskipun pertumbuhan ini masih terus dapat

dimaksimalkan.

Daya beli yang meningkat bukan hanya dinikmati oleh pengusaha besar,

akan tetapi juga oleh wirausahawan sektor riil. Hal ini terlihat semakin
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meningkatnya masyarakat untuk berwirausaha, setidaknya dilingkungan penulis

sendiri. Lulusan Universitas atau bahkan mahasiswa yang masih aktif,

berbondong-bondong untuk memulai berwirausaha. Fenomena positif ini sejalan

dengan program pemerintah berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja seluas-

luasnya dan pengurangan pengangguran.

Islam tidak pernah melarang umat untuk berusaha dalam hal mencari

rezeki asalkan sesuai dengan yang tuntunan telah ditetapkan syariat. Al-Quran

dan sunnah memaparkan ketentuan-ketentuan umum dan menyatakan bahwa

sumber daya yang diturunkan Allah kepada manusia merupakan rahmat yang

paling besar dan setiap manusia berhak untuk melakukan kompetisi yang sehat

dan menggali serta mengelola sumber daya alam tersebut. Namun demikian dalam

menggali, mengelola, mendistribusikan dan memanfaatkan sumberdaya tersebut,

ajaran Islam memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi. Hal ini dilakukan

untuk menjaga hak dan kewajiban setiap orang terpenuhi. Hal ini dijelaskan dalam

surat Al An’aam ayat 38:

                    
      

Wamā min dābbatin  fī ’l-arḏi walā ṭā-irin yaţīru bijanā haihi illā umamun 
amtsālukum mā farraṭnā fī ’l-kitābi min syai-’in tsumma illā rabbihim yuhsyarūna 

Artinya : “Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung

yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu.

Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah

mereka dihimpunkan” (QS. Al An’aam: 38)
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Mengikuti tuntunan Islam dalam berusaha bukanlah hal yang mudah.

Akan tetapi ridha Allah menjadi balasan akan usaha tersebut. Ridha Allah akan

mendatangkan akibat, yaitu keberkahan. Keberkahan inilah yang seharusnya

menjadi tolok ukur umat muslim dalam memulai usaha, agar usaha tersebut dapat

tumbuh dan berkembang sebagaimana yang dimaksud dalam syariah Islam.

Keberkahan hanya dapat dicapai dengan mengikuti tuntunan syariat. Allah

berfirman dalam surat Al-Aa’raaf ayat 96:

                       
      

Walau anna ahla ’l-qurā āmanū wattaqau lafatahnā 'alaihim barakātin mina’s-
samā-i wa’l-arḏi walākin każżabū fa-akhaż nāhum bimā kānū yaksibūna 

Artinya : “Jika sekiranya penduduk kota-kota beriman dan bertakwa, niscaya

Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu rahmat dari langit dan bumi. Tetapi

oleh karena mereka mendustakan, Kami ambil tindakan terhadap mereka itu

disebabkan salah perbuatan mereka sendiri” (QS. Al-A’raf : 96)

Menurut Al-Imam Abdul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi dalam

tafsir Ibnu Katsir Juz 9 menerangkan bahwa jika suatu bangsa mau beriman

kepada apa yang disampaikan oleh rasul-rasul, membenarkannya, mengikutinya,

dan bertakwa dengan mengerjakan amal-amal ketaatan dan meninggalkan semua

yang diharamkan maka akan diturunkan berkah dari langit dan bumi. Berkah dari

langit berupa hujan dan berkah dari bumi berupa tetumbuhan. Allah mengancam

siapa-siapa yang mendustakan rasul-rasulNya, dengan menimpakan kebinasaan

atas mereka karena perbuatan dosa dan hal-hal haram yang mereka kerjakan

(Katsir, 2004: 12).
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Usaha laundry ini memang terkesan kecil, akan tetapi memiliki prospek

kedepan yang bagus khususnya di perkotaan. Masyarakat perkotaan yang sibuk,

memilih mengalih dayakan kegiatan yang dianggap kurang produktif, mencuci

salah satunya (Kontan/2 Februari 2012). Selain karena kepraktisannya juga

dikarenakan ada beberapa jenis pakaian yang harus mendapat perlakuan khusus

dalam pencuciannya, misal gaun pengantin, jas dan jenis pakaian berbahan mudah

rusak. Untuk omzet majalah SWA melansir, usaha laundry semacam 5 a sec,

simply fresh dan sun sunny dapat meraup keuntungan puluhan juta per tahun

(Nugroho, 2012: swa www.swa.co.id).

Surabaya sebagai kota besar tentunya merupakan pangsa pasar yang

cocok untuk usaha laundry ini, baik laundry eksklusif maupun laundry kiloan.

Penulis memilih daerah Gubeng Kertajaya sebagai sampel. Hal ini didasari karena

daerah ini dekat dengan kawasan kampus yaitu Universitas Airlangga dan dekat

dengan pusat perkantoran. Letak geografis yang dekat kampus dan pusat

perkantoran ini memicu tumbuhnya rumah kos bagi pendatang dari luar Surabaya.

Para mahasiswa dan karyawan perkantoran di tengah kesibukannya tidak

memiliki waktu untuk mencuci pakaian memilih mengalih dayakan ke orang lain,

solusi yang diambil ialah menggunakan jasa tukang cuci pakaian.

Lavender laundry merupakan usaha laundry yang beralamat di Jalan

Gubeng Kertajaya 9BT No 14 Gubeng Kertajaya Kelurahan Gubeng Airlangga

Surabaya. Usaha ini berdiri tahun 2010 yang modal awalnya didapatkan dari dana

pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah Surabaya. Dengan alasan tersebut

maka dipilihlah Lavender laundry sebagai sampel dalam penelitian ini.
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Menilik pada pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti makna

keberkahan bagi pengusaha laundry di Kertajaya Surabaya. Tulisan skripsi ini

akan mengambil judul Keberkahan Rezeki Bagi Pengusaha Laundry Muslim

(Studi Kasus di Lavender Laundry di Gubeng Kertajaya Surabaya).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan pokok masalah

sebagai berikut:

“Bagaimanakah keberkahan rezeki yang didapat oleh pengusaha laundry

muslim?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini sesuai dengan pemaparan diatas bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana makna keberkahan bagi dunia usaha.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan

kepada beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pengambil kebijakan

untuk menyediakan pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara materi

tapi juga spiritual dengan konsep keberkahan ini.
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2. Masyarakat

Bagi masyarakat diharapakan penelitian ini dapat memberikan tambahan

informasi dan sedikit tambahan pengetahuan tentang pentingnya aspek

keberkahan dalam usaha.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk menambah khazanah

keilmuan di bidang ekonomi syariah.

1.5 Sistematika penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab memiliki

sub bab yang memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis serta

berkesinambungan sehingga dapat dipahami, adapun sistematika penulisan ini

adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang merupakan

landasan pemikiran secara garis besar baik secara teoitis maupun fakta

yang menimbulkan penulis ingin melakukan penelitian selain itu, bab

ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan

topik skripsi sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang ada yaitu

keberkahan rezeki serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan
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dasar dan referensi bagi peneliti. Dijelaskan pula kerangka pemikiran

peneliti.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan didalamnya

menjelaskan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan

sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum subjek penelitian, data

penelitian, analisis hasil penelitian, interpretasi dari hasil penelitian,

validitas data, dan temuan lain dalam penelitian.

Bab V: Simpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, dan memberikan saran-

saran yang dipandang perlu untuk penelitian selanjutnya.
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