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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1  Latar Belakang 

 Islam merupakan agama Allah SWT yang sempurna, yang di dalamnya 

telah diatur kegiatan yang halal di dunia, baik dari sektor ekonomi, akidah, serta 

aturan semua aspek kehidupan manusia, yaitu muamalah. Dari deskripsi tersebut 

di atas, dapat dijelaskan bahwa agama Islam tidak hanya bekerja untuk 

kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga memerintahkan manusia menjalin 

hubungan kerja dan peduli terhadap orang lain. Oleh karena itu, dalam bidang 

bisnis, Islam memberikan petunjuk yang jelas untuk dapat dijadikan pedoman 

melakukan bisnis yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain. 

 Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan 

materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan 

syariat. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Dia telah menetapkan rezeki setiap 

makhluk yang diciptakan-Nya. Islam memerintahkan kepada pengikutnya untuk 

berusaha dan bekerja keras sebagai sarana menggapai rida-Nya. Kedudukan 

manusia sebagai khalifah ini untuk membangun, mengelola, dan memanfaatkan 

sumber daya alam yang ada di dunia ini dengan cara melakukan kegiatan dan 

berbisnis (Alma dan Priansa, 2009:1). Dalam ayat di Al-Quran, Allah SWT telah 

banyak menyinggung tentang anjuran kepada manusia untuk bekerja mencari 

sumber kehidupan dan menggali rezeki. 
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Fa'izāquđiyati aş-salāatu fāntasirū fī al-'arđi wa abtagū min fađli al-lahi wa 
adkurū al-laha kasyīrāan la`allakum tufliĥūna 
 
Artinya: “Apabila telah ditunaikan salat (Jumat), maka bertebaranlah kalian di 
muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya 
supaya kalian beruntung.” (QS. Al- Jumu’ah: 20) (DEPAG RI, 2010) 
 
 Ayat di atas dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa Allah telah 

memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bertebaran di muka bumi mencari 

penghasilan yang mencukupi kehidupannya dan karunia dari sisi-Nya. Ayat ini 

mengandung seruan perintah “fantasyiru” yang berarti bertebaranlah, 

berkelanalah, berjalanlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman kepada 

Allah SWT dan Rasul-Nya untuk bekerja mencari penghidupan. Ini adalah sebuah 

perintah yang wajib dilaksanakan. 

 Pada kesempatan saat ini, mencari sebuah pekerjaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sudah sangat sulit, hal tersebut salah satunya disebabkan oleh 

semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif 

terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah 

setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, 

banyaknya jumlah pesaing di dunia kerja saat ini juga semakin banyak, sehingga 

akan semakin banyak pengangguran yang terus menumpuk.  

 Dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, pemerintah harus 

memperluas lapangan pekerjaan. Akan tetapi, jika hanya pemerintah yang 

melakukan, nampaknya tidak dapat mengurangi jumlah angka pengangguran 
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secara signifikan yang terus meningkat tersebut. Maka dari itu, diperlukan 

sejumlah manusia yang berpikiran ke depan, memiliki inovasi dan kreativitas 

yang tinggi, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang nantinya akan 

dipenuhi oleh orang-orang yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka.  

 Saat ini, banyak sekali kesempatan untuk dapat berbisnis. Sebagian 

pendorong perubahan, inovasi, dan kemajuan di perekonomian kita mendatang 

berasal dari para wirausahawan, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan 

untuk mengambil risiko dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Longenecker, 

2001:4). Jika semakin banyak orang yang mampu memulai suatu bisnis untuk 

menjadi seorang wirausahawan, maka akan semakin banyak pula lapangan 

pekerjaan yang akan terbuka. 

 Berwirausaha berarti mengandalkan kemampuan sendiri dengan tidak 

selalu bergantung kepada orang lain. Seorang pengusaha memiliki peran sangat 

besar dalam menjalankan bisnis. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu 

negara adalah menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, 

meningkatkan pendapatan masyarakat, mengombinasikan faktor-faktor produksi 

(alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian), dan meningkatkan produktivitas 

nasional. 

Suatu negara akan mampu membangun perekonomiannya dengan baik 

apabila negara tersebut memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah 

penduduknya (Alma, 1993:3). Jadi, jika negara kita berpenduduk kurang lebih 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENGEMBANGAN 

BISNIS PADA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR IKAN HIAS GUNUNGSARI SURABAYA

AMRI KUMARA



4 
 

244.814.900 jiwa pada 2014 (http://www.datastatistik-indonesia.com/), maka 

jumlah wirausahawannya harus lebih kurang 2%, yaitu sebanyak 4.896.298 jiwa. 

 Sebagian besar pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia tumbuh 

sebagai pengusaha berdasarkan keturunan atau sosialisasi dari lingkungan terdekat 

(saudara atau tetangga). Dampak yang ditimbulkan adalah bahwa bisnis kecil 

seringkali hanya dijadikan sekadar sebagai 'tempat bisa hidup'. Sehingga dapat 

dibayangkan sulit untuk mengharapkan bisnis kecil berkembang untuk dapat 

melakukan pengembangan bisnis dengan maksimal dan melakukan upaya 

diversifikasi bisnis. Kepemilikan modal, pengalaman, dan pengetahuan 

memberikan landasan dan dukungan yang kuat untuk melakukan berbagai 

pembaharuan usaha (Haryadi, 1998:136). 

 Berdasarkan cara pandang terhadap bisnisnya sendiri, motivasi pengusaha 

dapat dikelompokkan menjadi dua tipe (Haryadi, 1998:76) yang saling 

berseberangan. Tipe pertama adalah pengusaha yang hanya berusaha untuk 

survive dan hanya dapat bertahan, sedangkan tipe kedua adalah pengusaha yang 

memang betul-betul ingin mengembangkan bisnisnya. Jumlah dan persentase 

pengusaha yang berorientasi ke arah pengembangan usaha sangat sedikit.Ini 

tercermin dari jumlah pengusaha yang mampu mengembangkan usahanya. 

 Dalam menjalankan suatu bisnis, tentu para pengusaha mikro maupun 

kecil menginginkan bisnisnya berkembang, sehingga keinginannya menjadi 

pengusaha besar yang sukses dapat tercapai. Akan tetapi, apakah nasib pedagang 

dengan skala mikro yang telah dipindahkan atau direlokasi dari tempatnya 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENGEMBANGAN 

BISNIS PADA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR IKAN HIAS GUNUNGSARI SURABAYA

AMRI KUMARA



5 
 

berdagang di tempat asalnya akan berkembang menjadi semakin baik atau malah 

semakin memperburuk kondisi bisnis mereka?  

 Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus menjadi 

kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar 

kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya juga merupakan pusat bisnis, 

perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia bagian timur. 

Surabaya memiliki luas sekitar 333,063 km² dengan jumlah penduduk sebesar 

2.835.554 jiwa (http://dispendukcapil.surabaya.go.id/). 

 Perkembangan Kota Surabaya yang pesat dengan pembangunan berbagai 

pusat perkantoran, industri, maupun pemukiman menyebabkan banyaknya lahan 

kosong yang telah beralih fungsi. Hal ini ternyata memberikan kesempatan bagi  

para pengusaha khususnya pedagang kaki lima untuk membuka usaha menjual 

ikan hias. Di Kota Surabaya terdapat tiga titik daerah yang menjual berbagai 

macam ikan hias, baik air tawar maupun air laut. Pedagang ikan hias tersebut 

terletak di Jalan Patua, Jalan Gunungsari, dan yang paling populer adalah Jalan 

Irian Barat (IRBA). Pedagang ikan hias ini dikategorikan sebagai usaha mikro 

dikarenakan bisnis ini milik orang perorangan dengan kekayaan bersih kurang 

dari Rp 50.000.000,00 dan memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp 

300.000.000,00. 

Akan tetapi, pada 2010, pemerintah mengeluarkan kebijakan relokasi 

perdagangan ikan hias yang ada di Jalan Patua, Jalan Gunungsari, dan Jalan Irian 

Barat agar dipindahkan ke Pasar Ikan Hias Gunungsari yang memiliki bangunan 

permanen agar jalan yang dulunya dipergunakan untuk berjualan ikan hias dapat 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENGEMBANGAN 

BISNIS PADA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR IKAN HIAS GUNUNGSARI SURABAYA

AMRI KUMARA



6 
 

kembali menjadi fungsi awalnya. Kebijakan ini berdasarkan UU no. 24 tahun 

1992 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya 

nomor 3 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. Salah 

satu tujuan dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tentang tata 

ruang wilayah Kota Surabaya yaitu terciptanya tata ruang kota yang rapi dan 

tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Akan tetapi, di sisi lain, dengan 

adanya kebijakan tersebut akan timbul sebuah perubahan nilai ekonomi, sosial, 

budaya, dan lingkungan. Dapat juga timbul suatu konflik dan dampak baik positif 

maupun negatif yang terjadi, khususnya bagi pedagang dan pembeli (konsumen). 

 Sentra Pasar Ikan Hias Gunungsari diresmikan oleh Walikota Surabaya 

Bambang Dwi Hartono, pada 25 Agustus 2010. Pasar berkapasitas 158 kios 

tersebut dinilai potensial untuk penjualan ikan hias se-Indonesia Timur. Pasar 

Ikan Hias ini berdiri di atas lahan kurang lebih 2.600 m2 dengan bangunan 1.800 

m2. Lokasi pusat pasar ikan hias Surabaya tepatnya berada di tepi jalan raya 

Gunungsari no. 71 Surabaya. Pasar ikan hias tersebut memiliki bangunan 

berlantai dua dengan desain yang modern, serta terlihat hanya beberapa penjual 

ikan hias yang menempati area lantai dua. Sementara di lantai dasar kondisi kios 

sudah penuh oleh pedagang ikan hias. Di bagian timur lantai dasar tersedia 

warung kopi, toilet, dan area parkir yang cukup memadai. Perhimpunan Pasar 

Ikan Hias Gunungsari ini dinaungi oleh koperasi yang memang didirikan agar 

kesejahteraan anggota dapat tercapai secara kekeluargaan dan kebersamaan 

senasib sepenanggungan. 
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 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anugeraha (2011) yang berjudul 

“Dampak Kebijakan Relokasi Perdagangan Ikan Hias di Jalan Gunungsari dan 

Jalan Patua ke Pasar Ikan Hias Gunungsari Surabaya”, dijelaskan bahwa adanya 

relokasi tersebut memberikan respon yang baik bagi pedagang, konsumen, dan 

masyarakat. Harapan pedagang, konsumen, dan masyarakat yaitu pemerintah 

memberikan pinjaman modal agar dapat mengembangkan usahanya, pemerintah 

aktif dalam mempromosikan Pasar Ikan Hias Gunungsari, pemerintah lebih aktif 

dalam berkomunikasi dengan pedagang agar mengerti keinginan dan harapan 

mereka, pedagang kurang puas dengan kondisi kios mereka yang kurang luas dan 

tanpa rolling door dan tanpa adanya fasilitas musala.  

 Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan (survei 

langsung) yang dilakukan oleh peneliti, kondisi para pedagang khususnya 

pedagang muslim yang berjualan di Pasar Ikan Hias Gunungsari Surabaya, 

terdapat tiga jenis kondisi bisnis yang ada. Pertama, peneliti menemukan 

banyaknya kios pedagang ikan hias yang tutup atau bangkrut dan hanya 

digunakan sebagai gudang penyimpanan, khususnya kios yang berada di lantai 

dua. Kedua, peneliti menemukan banyak pedagang ikan hias, hewan peliharaan 

lain, dan perlengkapannya, mereka hanya bertahan untuk berdagang dengan skala 

mikro. Selanjutnya yang ketiga, peneliti menjumpai beberapa pedagang yang 

lebih baik, yaitu yang telah mengembangkan bisnisnya. Pedagang yang telah 

mengembangkan bisnisnya terlihat dari pedagang yang mampu memperluas 

tempatnya berjualan dengan cara menyewa dua hingga enam kios sekaligus, 

membuka cabang di tempat lain, menjadi supplier perlengkapan hewan peliharaan 
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ke pedagang dan petshop yang berada di dalam maupun di luar Pasar Ikan Hias 

Gunungsari Surabaya. Selain itu, beberapa pedagang juga ada yang sudah 

beternak sendiri dengan barang dagangannya seperti ikan hias, kucing, hamster, 

reptil, dan lain sebagainya, sehingga mereka juga dapat mengisi stok hewan 

peliharaan ke pedagang lainnya. 

 Peneliti ingin menitikberatkan permasalahan pada pengembangan bisnis 

para pedagang muslim yang berada di Pasar Ikan Hias Gunungsari. Dalam 

mengembangkan suatu bisnis, pengusaha atau pedagang harus memiliki tujuan 

yang jelas, sehingga dalam proses pengembangan suatu bisnis dapat berjalan 

dengan baik dan sesuai tujuan, bukan malah memperburuk keadaan bisnis 

tersebut, serta bermanfaat bagi bisnisnya maupun orang lain, misalnya untuk 

meningkatkan keuntungan, menambah produktivitas, memperluas pasar, 

menambah jaringan bisnis,  menambah lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. 

Karena beberapa faktor tersebut, para pengusaha muslim dapat mengembangkan 

bisnisnya seperti memperluas tempat usahanya, membuka cabang baru di tempat 

lain, menjual produk baru (diversifikasi), membuat franchise bisnisnya, hingga 

mengekspor produknya ke luar negeri. Akan tetapi, keinginan seorang pengusaha 

muslim untuk mengembangkan bisnisnya tidak selalu berjalan dengan baik. 

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengusaha muslim untuk tidak 

mengembangkan bisnisnya dan mengubahnya menjadi lebih baik. 

 Dari beberapa uraian di atas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi 

tentang faktor penghambat pengembangan bisnis pada pedagang muslim di Pasar 
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Ikan Hias Gunungsari Surabaya karena banyaknya pedagang yang ingin 

mengembangkan bisnisnya namun terkendala oleh beberapa faktor tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan 

yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu “Faktor-faktor apa saja yang 

menjadi penghambat pengembangan bisnis pada pedagang muslim di Pasar Ikan 

Hias Gunungsari Surabaya?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat pengembangan bisnis 

pada pedagang muslim di Pasar Ikan Hias Gunungsari Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak terkait, 

antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, baik teori 

maupun praktik dari lapangan di dunia bisnis. 

2. Bagi Pengusaha/Pedagang Muslim 

Penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada para 

pengusaha/pedagang muslim agar lebih memperhatikan pengembangan 

bisnisnya, sehingga bisnisnya akan lebih berkembang dan mampu 

bersaing, serta bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. 
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3. Bagi Masyarakat Umum 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam 

berbisnis dan memotivasi masyarakat agar menjadi seorang pengusaha 

muslim yang sukses. 

4. Bagi Dunia Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

bagi penelitian lebih lanjut tentang masalah-masalah yang berkaitan 

dengan dunia bisnis. 

1.5 Sistematika Penelitian 

 Sistem pembahasan yang dimaksud merupakan susunan skripsi secara 

singkat, yang dimaksudkan agar apa yang dibahas dapat dimengerti secara jelas 

dan benar. Adapun susunan pembahasan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam Kajian Pustaka disajikan teori yang berhubungan dengan atribut 

agama Islam yang akan dijadikan landasan dalam menginterpretasikan 

hasil dan pembuatan kesimpulan. Di dalam Kajian Pustaka disajikan juga 

penelitian terdahulu, proposisi, dan kerangka berpikir. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan metodologi penelitian, termasuk di dalamnya jenis penelitian, 

metode pengumpulan data dan sumber data penelitian, serta teknik analisis 

data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan data-data yang diperoleh peneliti dan dianalisis 

dengan menggunakan alat analisis yang telah dijelaskan pada metode 

penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berupa kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti dari hasil 

analisisnya. 
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