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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto : 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. 94 : 5-6) 

“Saya tidak gagal, tetapi saya menemukan 10.000 cara yang tidak 

tepat” (Thomas A Edison)   

“Musuh terbesar dalam diri kita berasal dari diri kita sendiri : 

ketidakpercayaan, kemalasan, keraguan misalnya” – Penulis –   

“Selalu berikan yang terbaik di setiap kesempatan yang  

ada” – Penulis –  
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merawat, mendukung, dan selalu memberikan kasih sayang sepenuh hati” 
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membantu, memberi dukungan, serta memberikan kasih sayang” 

“Untuk sahabat dan teman-teman yang selalu ada dan selalu saling mendukung” 
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INTISARI 

 

 Dalam mengelola bisnis Islami haruslah sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits. Riba menjadi salah satu aspek yang harus 

dihindari dalam bisnis Islami. Munculnya komunitas anti riba di tengah trend 

masyarakat yang mengelola bisnis dengan cara hutang bank menjadi satu 

pembahasan yang unik.  

 Riba memiliki banyak kejahatan, diantaranya menimbulkan kejahatan 

moral, kejahatan sosial, kejahatan ekonomi (Arif, 2012), menimbulkan berbagai 

macam penyakit fisik dan hati, memunculkan kejahatan, hilangnya rasa aman, 

membuat manusia menjadi malas, dan merugikan kegiatan ekonomi negara 

(Mirza, 2017) Dalam menentukan kinerja bisnis Islami yang pengelolaannya 

tanpa riba tidak hanya berfokus pada aspek permodalan saja, tetapi juga pada 

aspek etika Islam yang dibangun serta kerjasama.  

 Modal adalah salah satu aspek penting dalam kegiatan bisnis. Akan tetapi 

modal sifatnya sangat pasif, dan tidak akan menjadi bermanfaat apabila tidak 

dikelola dengan baik (Afzalurrahman, 1997). Stuktur modal yang diperoleh dari 

hasil dari hasil hutang dengan suku bunga yang tinggi akan memberikan beban 

kepada peminjamnya yang berakibat pada efisiensi kinerja bisnis (Arif, 2012). 

 Etika menjadi dasar perilaku manusia. Dalam berbisnis, prinsip dasar etika 

Islam harus dimiliki setiap umat Muslim. Seperti konsep kepemilikan dan 

kekayaan, konsep distribusi kekayaan, konsep kerja dan bisnis, dan konsep halal-

haram (Badroen, Mufraeni, Suhendra, & Bashori, 2007). Selain etika, kerjasama 

yang dibangun dalam kegiatan bisnis juga menjadi aspek penting dalam 

penentuan kinerja bisnis Islami. Kerjasama juga mampu menjadi salah satu cara 

keluar dari riba.  

 Berdasarkan fenomena tersebut, ditemukan sebuah model pengembangan 

bisnis yang tidak lazim dan bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat pada 

umumnya yaitu mengembangkan bisnis tanpa hutang dan riba. Maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bisnis tanpa hutang ribawi ini 

dapat berkembang. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku bisnis Muslim di Semarang 

yang tergabung dalam komunitas anti riba. Sampel yang digunakan sebanyak 11 

narasumber, dengan metode snowball dalam pengambilan sampel. Data diperoleh 

dari proses wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian 

kualitatif.  

 Berdasarkan hasil wawancara, dan analisis maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kinerja bisnis Islami yang pengelolaannya tanpa riba mampu 

mengalami kesuksesan. Dan penelitian ini mampu menemukan model teoritikal 

dari kinerja bisnis tanpa hutang ribawi. Kinerja bisnis tersebut dilihat dari aspek 

permodalan, etika Islam, dan kerjasama.  
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