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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

Dalam melakukan penelitian ada beberapa landasan teori yang 

dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Landasan teori dapat 

bersumber dari text-book, jurnal penelitian, serta media elektornik. Penelitian 

ini mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan faktor-faktor keunggulan 

bersaing. 

1. Keunggulan bersaing 

a. Pengertian Keunggulan Bersaing 

Keunggulan bersaing merupakan penjabaran kenyataan 

dari manajemen yang merupakan proses untuk mengidentifikasi, 

mengembangkan serta meletakkan keunggulan yang nyata. Definisi 

keunggulan bersaing menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong 

yang dikutip oleh Syarif (2015) yaitu “Mendefinisikan 

keunggulan bersaing adalah keunggulan terhadap pesaing yang 

diperoleh dengan menawarkan nilai lebih rendah maupun dengan 

memberikan manfaat lebih besar karena harganya lebih tinggi”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian 

keunggulan bersaing adalah suatu inti dari strategi bersaing yang 

digunakan oleh suatu perusahaan agar dapat bersaing dalam segmen 

pasar untuk memenangkan persaingan dan agar dapat tetap bertahan
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b. Faktor Keunggulan Bersaing 

Selain memiliki kemampuan untuk bersaing, perusahaan 

harus memiliki tiga faktor yang dibutuhkan untuk menciptakan 

suatu keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan, yaitu:  

1) Dasar Persaingan (basic of competition)  

Setiap usaha yang dilakukan oleh pengusaha selalu 

dihadapkan pada persaingan untuk mampu bertahan dan 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Strategi harus didasarkan pada seperangkat asset, skill dan 

kemampuan. Ketiga hal tersebut akan mendukung strategi yang 

dijalankan sehingga keunggulan dapat bertahan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perusahaan 

harus mampu menentukan dasar persaingan yang dihadapi, 

sehingga tujuan perusahaan akan terpenuhi. 

2) Di pasar mana perusahaan bersaing (where you compete)  

Pangsa pasar merupakan hal pokok yang perlu dimiliki 

oleh sebuah perusahaan. 

Dalam hal ini, penting bagi perusahaan memilih pasar 

sasaran yang sesuai dengan strategi yang dijalankan atau 

dengan kata lain asset, skill dan kemampuan harus mampu 

mendukung strategi dalam memberikan sesuatu yang bernilai 

bagi pasar. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

setiap perusahaan harus bias menentukan pangsa pasarny serta 

memiliki strategi yang tepat untuk melayani pasarnya tersebut. 

3) Dengan siapa perusahaan bersaing (who you compete against) 

Setiap usaha pasti memiliki pesaing baik dari segi harga, 

jenis produk serta pemasaran dalam memperoleh tujuan usaha 

yang diinginkan. 

Selanjutnya perusahaan harus mampu mengidentifikasi 

pesaingnya, apakah pesaing tersebut lemah, sedang, atau kuat.  

Dengan mengetahui siapa pesaing perusahaan, maka 

pihak manajemen akan mampu mencari strategi yang tepat 

untuk menghadapi pesaing tersebut. 

2. Strategi Bersaing Dalam Islam 

Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah memberikan 

aturan–aturannya yang rinci untuk menghindarkan munculnya 

permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat. Minimal ada 

tiga unsur yang perlu dicermati dalam membahas persaingan bisnis 

menurut Islam yaitu:    

a. Pihak-pihak yang bersaing 

Menurut Sholihah (2015) tugas manusia adalah melakukan 

usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaik-baiknya. 

Salah satunya dengan jalan berbisnis, ia tidak akan takut akan 

kekurangan rezeki atau kehilangan rezeki hanya karena anggapan 
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rezeki itu di ambil pesaing. Hal ini dijelaskan dalam ayat Al-quran 

Al-Mulk ayat 15 yang artinya : 

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari 

rezkiNya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan.” 

 

Keyakinan bahwa rezeki semata-mata datang dari Allah SWT 

akan menjadi kekuatan ruhiyah bagi seorang pembisnis muslim. 

Keyakinan ini menjadi landasan sikap tawakal yang kokoh dalam 

berbisnis. Selama berbisnis, ia senantiasa sandarkan segala 

sesuatunya kepada Allah. 

b. Cara persaingan 

Menurut Sholihah (2015) Berbisnis adalah bagian dari 

muamalah. Karenanya, bisnis juga tidak terlepas dari hukum-

hukum yang mengatur masalah muamalah.  Karenanya persaingan 

bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang 

harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip 

muamalah Islam.  

Rasulullah saw. memberikan contoh bagaimana bersaing 

dengan baik. Ketika berdagang, Rasul tidak pernah melakukan 

usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Itu bukan berarti 

Rasulullah berdagang seadanya tanpa memperhatikan daya 

saingnya. Yang beliau lakukan adalah dengan memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyebut spesifikasi barang 

yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang 
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tersebut. Secara alami, hal seperti itu ternyata justru mampu 

meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa 

menghancurkan pedagang lainnya.  

Sementara itu, Negara harus mampu menjamin terciptanya 

sistem yang kondusif dalam persaingan. Pemerintah tidak 

diperkenankan fasilitas khusus pada seorang atau sekelompok 

pebisnis tentang teknologi, informasi pasar, pasokan bahan baku, 

hak monopoli, atau penghapusan pajak. 

c. Produk yang dipersaingkan. 

Menurut Sholihah (2015) beberapa keunggulan produk yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah sebagai 

berikut:  

1) Produk  

Produk usaha bisnis yang dipersaingkan baik barang maupun 

jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang 

diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitas 

terjamin dan berdaya saing.   

2) Harga  

Bila ingin memenangkan persaingan, maka harga harus 

kompetitif. Dalam hal ini tidak diperkenankan membanting 

harga dengan tujuan menjatuhkan pesaing.  
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3) Tempat  

Tempat harus baik, bersih, sehat dan nyaman agar dapat 

menarik pelanggan.  

4) Pelayanan  

Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh 

dengan mendekati maksiat.  

5) Layanan purna jual  

Layanan purna jual ini merupakan servis yang diberikan kepada 

konsumen untuk sesuai akad yang telah disepakati 

3. Etos Kerja Kepemimpinan Syariat 

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan 

memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. 

Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan 

organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, 

mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. (Arribathi, 

2012).  

Menurut Abdullah (2013) beberapa sikap dan perilaku yang 

tergolong budaya kerja (etos kerja islami) yang menjadi bagian dari 

keseharian dalam aktivitas seorang pemimpin adalah sebagai berikut:  

a. Menghargai waktu 

Sikap menghargai waktu sangat diperlukan dalam menjalankan 

usaha sehingga tercapai tujuan usaha yang diharapkan. Seorang yang 
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beretos kerja Islami sangat menghargai betapa berharganya waktu, satu 

detik saja berlalu tak mungkin lagi kembali.  

Didalam Alqura’an diajarkan agar setiap muslim 

memperhatikan dirinya dan mempersiapkan hari esok sebagai mana 

firman Allah berikut (Abdullah,2013) yang artinya  

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

Keutungan ataupun kerugian manusia banyak ditentukan oleh 

sikapnya terhadap waktu.   Sikap imani adalah sikap yang menghargai 

waktu sebagai karunia ilahi yang wajib disyukuri,  hal ini dilakukan 

dengan  cara mengisinya dengan amal soleh sekaligus waktu itupun 

merupakan amanat yang tidak boleh disia-siakan. 

b. Ikhlas 

Ikhlas dalam menjalankan usaha sangat diperlukan suatu 

pekerjaan bernilai tinggi karena adanya niat yang benar lillahi ta’ala, 

sebaliknya bernilai rendah dan murahan karena didasari niat mencari 

perhatian dan pamrih tertentu, bahkan ada juga yang bekerja tanpa 

didasari dengan motivasi yang jelas sehingga kerjanya menjadi sia-sia. 

Menurut Abdullah (2013) ikhlas artinya bersih, murni, tidak 

terkontaminasi dengan sesuatu yang mengotori. Ikhlas bukan hanya 

output dari cara kita melaksanakan pekerjaan dengan melayani orang 

lain, tetapi juga ikhlas menjadi input dalam membetuk pribadi yang 
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didasarkan pada sikap yang bersih. Berkaitan dengan sifat ikhlas ini 

Allah berfirman yang artinya  

“Dan tinggalkanlah segala bentuk yang kotor”. 

Landasan niat yang ikhlas adalah memurnikan niat karena Allah 

semata. Setiap bagian dari perkara duniawi yang sudah mencemari amal 

kebaikan, sedikit atau banyak, dan apabila hati kita bergantung 

kepadanya, maka kemurniaan amal itu ternoda dan hilang 

keikhlasannya. 

c. Jujur 

Setiap pengusaha dituntut memiliki sikap jujur dalam menjalankan 

usahanya. Sehingga setiap orang yang melakukan kerjasama dengannya 

tidak akan mengalami kekecewaan dan bersedia menjalin kerjasama 

untuk jangka waktu yang lama. 

Dalam bukunya, Abdullah (2013) menjelaskan bahwa sifat jujur 

merupakan mutiara akhlak yang akan menempatkan seseorang dalam 

kedudukan yang mulia. Orang yang jujur berani menyatakan sikap 

secara transparan, terbebas dari segala kepalsuan dan penipuan. Orang 

yang jujur selalu merasa diawasi oleh Allah SWT sebagaimana 

firmannya yang artinya  

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan 

mengetahui apa yang dibisikan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat 

padanya dari pada urat lehernya”. 
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Berdasarkan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah 

mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap manusia serta apa yang 

dilakukan manusia, sehingga manusia diwajibkan untuk bersikap jujur 

dalam hal apapun termasuk dalam hal melakukan pekerjaan. 

d. Komitmen 

Komitmen dalam usaha mengacu pada hubungan emosional setiap 

anggota diperusahaan. Seseorang yang memiliki komitmen akan 

berusaha untuk menjalankan usaha dengan maksimal. 

Menurut Abdullah (2013) didalam bukunya komitmen (I’tikad) 

adalah keyakinan yang mengikat seseorang sedemikian rupa kukuhnya 

dan menggerakkan perilakunya menuju kearah tujuan yang diyakininya. 

Daniel Goleman dalam bukunya Working With Emotional Intelegency 

yang dikutip oleh Abdullah (2013) mengidentifikasi ciri-ciri orang yang 

berkomitmen sebagai berikut: 

1) Siap berkorban demi pemenuhan sasaran organisasi (perusahaan) 

yang lebih penting. 

2) Merasakan dorongan semangat dalam hal yang lebih besar. 

3) Menggunakan nilai-nilai kelompok dalam pengambilan keputusan 

dan penjabaran pilihan-pilihan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui seseorang 

dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi apabila 

memiliki kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan 
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nilai-nilai perusahaan, kemauan yang kuat untuk bekerja demi 

perusahaan dan keinginan yang kuat untuk tetap menjalankan usaha. 

e. Istiqomah 

Istiqomah memiliki arti konsisten dalam melakukan kebaikan. 

Dalam hal menjalankan usaha sikap istiqamah sangat dibutuhkan 

sehingga usaha yang dijalankan akan berlangsung lama. 

Abdullah (2013) menjelaskan seorang pemimpin yang 

professional memiliki sikap konsisten (istiqamah) dalam bekerja dan 

memperjuangkan apa yang menjadi tujuan organisasi. Sikap konsisten 

(istiqamah)ini akan melahirkan kepercayaan diri yang kuat, memiliki 

integritas, serta mampu mengelola tekanan dan tetap hidup penuh 

gairah. 

Berdasarkan penjelasan diatas istiqamah dapat diartikan Teguh 

dalam satu pendirian dan tidak akan tergoyahkan oleh berbagai macam 

rintangan dalam mendapatkan ridho Allah Ta’ala.  

f. Kreatif 

Sikap kreatif merupakan hal yang sangat penting yang harus 

dimiliki oleh setiap pengusaha. Sehingga perusahaan yang dijalankan 

mampu bersaing dengan perusahaan lain. 

Menurut Goleman yang dikutip oleh Abdullah (2013) 

menerangkan ciri-ciri orang yang kreatif yang disebutnya star 

performer memiliki bebrapa ciri penting diantaranya: 

1) Kuatnya motivasi untuk berprestasi  
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2) Komitmen kepada visi dan sasaran tempat bekerja 

3) Inisiatif dan optimis. 

Orang kreatif selalu berusaha mencari tahu apa makna 

fenomena yang Nampak. Dari situ ia terus mengembangkan 

nalarnya sampai dia mengungkap esensi sesungguhnya dari 

kenyataan itu, sikap ini sesuai dengan firman Allah yang artinya : 

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 

yang berakal." (QS. Ali Imran: 190) yang artinya : 

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 

duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, 

Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci 

Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka." (QS. Ali Imran: 

191) 

Berdasarkan kedua ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

manusia diciptakan untuk bisa berfikir kreatif. Dengan berfikir kreatif 

manusia akan mampu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. 

g. Displin 

Sikap disiplin sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, 

khusunya dalam menjalankan usaha. Sikap disiplin seorang pengusaha 

akan mampu membawa perusahaan yang dikelola mencapai tujuan yang 

diinginkan. 
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Menurut Abdullah (2013) disiplin adalah kemampuan 

mengendalikan diri dengan tetap taat walaupun dalam situasi yang 

sangat menekan. Seorang pemimpin organisasi punya kewajiban tidak 

hanya menanamkan disiplin terhadap diri sendiri, tetapi juga 

menanamkan displin kepada bawahan.  

Salah satu orang yang dapat dijadikan teladan dalam sikap dispilin 

ini adalah nabi Muhammad SAW. Yang bisa membuktin satunya kata 

denga perbuatan bukan hanya dari kalangan manusia, Allah pun memuji 

keluhuran akhlak beliau sebagaimana firman Allah sebagai berikut yang 

artinya  

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap 

disiplin sangat penting dalam menjalankan usaha. Pengusaha yang 

memiliki sikap disiplin akan mampu membawa perusahaannya 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

h. Percaya Diri 

Sikap percaya diri merupakan keyakinan dalam diri manusia untuk 

dapat melakukan suatu pekerjaan. Dengan memiliki sikap percaya diri 

pengusaha akan mampu bersaing dengan pengusaha lain. 

Menurut Abdullah (2013) orang yang percaya diri memiliki prinsip 

selalu berpihak pada kata hati nuraninya yang senantiasa ia yakini 

memperolehkan kemenangan waqlaupun orang lain memandanya 
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sebagai kekalahan. Refleksi dari sikap percaya diri itu Nampak dari 

indikator kepribadiannya: 

1) Berani menyatakan pendapat atau gagasannya sendiri walaupun 

beresiko. 

2) Mampu menguasai emosi, tetap tenang dengan berfikir jernih 

walaupun dalam tekanan 

3) Memiliki independensi yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh 

oleh sikap orang lain walaupun pihak lain itu mayoritas. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap 

percaya diri adalah kemampuan berfikir secara mandiri, tidak 

mementingkan diri sendiri, bertanggungjawab atas semua pekerjaan 

serta optimis dalam melakukan interaksi dengan perusahaan. 

i. Bertanggung Jawab 

Setiap perusahaan akan berkembang dan mampu bersaing dengan 

perusahaan lain apabila memiliki sumber daya manusia yang 

bertanggung jawab. Berikut ini merupakan definisi arti kata 

bertanggung jawab menurut para ahli : 

Bertanggung jawab dapat didefinisikan sebagai sikap dan 

tindakan seseorang didalam menerima sesuatu sebagai amanah dan 

penuh tanggung jawab. Orang yang sudah terbiasa betanggungjawab 

dalam bekerja mempersepsi pekerjaannya sebagai amanah yang harus 

ditunaikan dengan penuh kesungguhan yang pada akhirnya melahirkan 
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keyakinan bahwa itu merupakan bagian Dario ibadah dan bekerja yang 

baik dan berprestasi itu sesuatu yang bernilai (indah). (Abdullah, 2013). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap 

bertanggung jawab merupakan sikap mau menanggung semua 

pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya serta 

menjalankannya dengan baik dan maksimal. 

j. Leadership 

Setiap perusahaan membutuhkan pemimpin yang memiliki jiwa 

kepemimpinan yang baik. Perusahaan akan terkelola dengan baik 

apabila pemimpin perusahaan tersebut memiliki sikap leadership yang 

baik. Berikut merupakan penjelasan dari kata leadership yaitu sebagai 

berikut: 

Leadership artinya memiliki jiwa kepemimpinan yang bermakna 

mengambil peran sebagai pemimpin dalam kehidupan dimuka bumi 

(Abdullah, 2013). Pemimpin yang baik bukan tipikal orang yang 

mengekor, karena sebagai seorang pemimpin ia sudah terlatih berpikir 

kritis analitis, karena ia sadar dan yakin seluruh hidup dan kehidupannya 

akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah sebagaiman 

firman-Nya yang artinya  

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. 
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Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa 

leadership merupakan sikap kepemimpinan yang baik serta mampu 

mengarahkan bawahan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan 

benar. 

k. Entrepeneur 

Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana seorang 

pengusaha yang berjiwa Entrepeneur sehingga mampu membuat 

perusahaan bersaing dengan perusahaan lain. 

Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk memajukan 

kehidupan orang-orang yang berada dalam pembinaanya, dan tugas 

tanggung jawab itu akan lebih mudah bila sipemimpin tadi dapat 

mengadopsi apa yang menjadi sifat dasar seorang wirausahawan 

(Entrepeneur) seperti (Abdullah, 2013): 

1) Selalu menyukai dan menyadari adanya ketetapan dan perubahan 

2) Bersifat inovatif, yang membedakannya dengan oranbg lain 

3) Berupaya secara sungguh-sungguh untuk bermanfaat bagi orang 

lain. 

4) Berupaya secara terus menerus membangun karakter dan 

kepribadian karyawanuntuk membekalinya memasuki kehidupan 

yang penuh persaingan, sebagaimana maksud firman Allah yang 

artinya  

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 
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lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. 

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa berjiwa Entrepeneur sangat dibutuhkan dalam menjalankan 

setiap perusahaan, sehingga perusahaan yang dikelola dapat bersaing 

dengan perusahaan lain serta dapat mengikuti perubahan zaman yang 

semakin meningkat. 

l. Fastabiqul Khairat 

Setiap orang dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama, 

sehingga tercipta kehidupan yang tenang tentram. Berikut adalah 

penjelasan mengenai Fastabiqul Khairat menurut para ahli: 

Abdullah (2013) menjelaskan seorang pemimpin yang bergairah 

memiliki semangat berlomba dalam kebajikan untuk meraih prestasi 

sebagaimana diajarkan Allah SWT dalam firmanNya yang artinya  

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 

menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) 

kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan 

kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu”. 

Berdasarkan penjelasan Ayat diatas dapat dismpulkan bahwa 

mendahulukan kewajiban lebih utama daripada mengaakhirkannya, 

dalam hal apapun baik pekerjaan maupun ibadah. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui bagaimana metode 

penelitian dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu 

bertujuan untuk memberikan gambaran dan menjadi landasan yang relevan 

atas diadakannya penelitian ini. Beberapa penelitian yang terkait dengan 

topik bahasan dapat dilihat sebagai berikut:  

Penelitian pertama mengenai persaingan bisnis juga dilakukan oleh 

Muqoiyidin  (2015) dengan judul Meningkatkan Daya Saing Indonesia 

Melalui Etos Kerja Profesional Guru PAI dalam Rangka Era Regionalisasi 

ASEAN 2015. Hasil penelitian menunjukkan Pengembangan etos kerja 

profesional GPAI di dalam kerangka menciptakn SDM yang berkualitas dan 

memiliki keterampilan serta berdayasaing tinggi dalam persaingan global 

sangat berimplikasi terhadap upayameningkatkan daya saing Indonesia di 

Era Regionalisasi ASEAN 2015 

Sementara itu sementara itu penelitian dengan topik yang sama juga 

pernah dilakukan oleh Irawati (2014) dengan judul Pengaruh Etos Kerja 

Islam Dan Lingkungan Terhadap Kinerja Karyawan Serta Dampaknya 

Terhadap Kinerja Perusahaan Pada BMT Kota Salatiga Dan Kabupaten. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena bertujuan untuk 

mengkonfirmasi data yang didapatkan di lapangan dengan teori yang ada. 

Objek penelitian yang digunakan adalah karyawan BMT Kota Salatiga dan 

Kab. Semarang dengan jumlah sampel sebanyak 65 karyawan. Tekhnik 
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pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner, studi 

pustaka, dan wawancara.  

Data diolah menggunakan uji reliabilitas, validitas, asumsi klasik 

dan uji regresi berganda. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa etos 

kerja Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 

begitu juga dengan lingkungan kerja yang memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. selanjutnya kinerja karyawan juga memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi etos kerja Islam dan lingkungan maka 

semakin tinggi pula kinerja karyawan, dan memiliki dampak positif  

terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian terakhir yang membahas tentang keunggulan bersaing 

dilakukan oleh Juliena (2015) dengan judul Etos Kerja Dalam Perspektif 

Al-Qur’an (Studi Analisis). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode maudhu‟i (tematik), untuk menjawab 

rumusan masalah dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang etos kerja. 

Dengan pendekatan ini penulis langsung memperoleh diskripsi tentang etos 

kerja dalam al-Qur‟an dan ayat-ayat yang menguraikannya, serta 

relevansinya untuk meningkatkan produktivitas kerja orang Islam.  

Hasil penelitian menyatakan bahwasannya ayat-ayat etos kerja 

dalam alQur‟an sangatlah banyak, diantaranya mengharuskan manusia 

untuk bekerja untuk memakmurkan bumi dengan mengelolanya. Tauhid 

adalah modal utama dalam bekerja, sehingga memiliki sikap etos kerja yang 
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tinggi. Sedangkan relevansi ayat tentang etos kerja dalam meningkatkan 

produktivitas kerja orang Islam sangat baik (relevan), namun kenyataannya 

relative jauh dari yang diharapkan.      

Ada persamaan antara penelitian terdahulu yang di bahas di atas 

dengan penelitian yang peneliti lakukan ini. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yang di bahas di atas adalah terdapat persamaan 

terkait topik yang di bahas yaitu etos kerja dan keunggulan bersaing. Selain 

persamaan penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian 

terdahulu yang sudah di bahas di atas. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu terletak pada obyek penelitian, waktu penelitian, tujuan 

penelitian dan juga metode yang di gunakan dalam penelitian. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan tinjauan 

pustaka yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat disusun kerangka 

konseptual sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Abdullah (2013) 

 

 

 

 

Sumber: Abdullah (2013) 

Indikator Keunggulan Bersaing 

X1. Menghargai waktu 

X1.1 Beriman dan Beramal Sholeh 

X1.2 Menepati Janji 

X2. Ikhlas 

X2.1 Membantu Sesama Pedagang 

X2.2 Bekerja Dengan Baik dan Benar 

X3. Jujur 

X3.1 Menjelaskan Kondisi Barang Sebenarnya 

X3.2 Memproduksi Sesuai Takaran 

X4. Komitmen 

X4.1 Memikirkan Resiko Pekerjaan 

X4.2 Produktivitas Terbaik 

X5. Istiqomah 

X5.1 Sholat Tepat Waktu 

X5.2 Pekerjaan Tepat, Terarah, Jelas dan Tuntas 

X6. Kreatif 

X6.1 Strategi Sesuai Ajaran Islam 

X6.2 Pengembangan Produk 

X7. Disiplin 

X7.1 Bekerja Keras 

X7.2 Bekerja Sungguh - Sungguh 

X8. Percaya Diri 

X8.1 Ahli dalam Usaha 

X8.2 Menjadi Contoh Bagi Pengusaha Lain 

X9. Bertanggung Jawab 

X9.1 Bekerja Maksimal 

X9.2 Pemimpin yang Baik 

X10. Leadership 

X10.1 Musyawarah 

X10.2 Struktur Organisasi 

X11. Enterpreneur 

X11.1 Iklim Usaha yang Baik 

X11.2 Bertanggung Jawab 

X12. Fastabiqul Khairat 

X12.1 Berkompetisi Menciptakan Produk Baru 

X12.2 Bekerja Dengan Maksimal 

 

Keunggulan 

Bersaing 
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Kerangka pemikiran ini menjelaskan tentang bagaimana 

keunggulan bersaing Islami Ikatan Pengusaha Aisyiyah (IPAS) Kota 

Malang. Untuk mengetahui indikator keunggulan bersaing mana saja yang 

berpengaruh maka dilakukan analisis rentang skala. Hasil yang diperoleh 

dari analisis tersebut digunakan untuk menentukan hasil yang terbaik. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan dan menghasilkan 

usulan atau rekomendasi langkah apa saja yang harus diambil untuk bersaing 

dengan perusahaan lain.  


