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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Selalu berhuznudzon kepada Allah tentang apa yang terjadi” 

“Yakin Usaha Sampai” 

Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal 

 

PERSEMBAHAN 

Karya ini saya persembahkan untuk keluarga, sahabat, Universitas, dan 

masyarakat luas 
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INTISARI 

 Penelitian ini membahas mengenai kinerja bisnis Islami yang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu jaringan, modal, dan etika bisnis Islam. Bisnis Islami 

yaitu suatu aktivitas bisnis yang proses keseluruhannya berlandaskan Alquran dan 

Hadist serta cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya berdasarkan aturan 

halal dan haram. Jaringan yaitu praktik mengembangkan sistem atau jaringan 

kontak di dalam atau di luar organisasi, dengan demikian disediakan informasi 

dan dukungan karir yang relevan untuk individu. Modal yaitu kekayaan yang 

membantu menghasilkan kekayaan selanjutnya. Modal tidak dapat berfungsi atau 

membantu proses produksi kecuali jika digunakan oleh tenaga kerja dan 

organisasi. Etika bisnis Islami yaitu kode prinsip-prinsip moral yang ditentukan 

oleh Alquran dan Sunnah (Hadist). Prinsip-prinsip moral menentukan apa yang 

harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah (a) Bagaimana peran jaringan dalam 

mencapai kesuksesan bisnis (b) Bagaimana pengaruh faktor lain seperti modal dan 

etika bisnis Islam dalam kinerja bisnis Islami. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha Muslim yang tergabung 

dalam komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Semarang sedangkan 

sampel yang diambil sebanyak 11 responden yaitu pengusaha yang sudah sukses 

dan paling berperan penting dalam bisnisnya. Peneliti menggunakan metode 

snowball sampling yaitu memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan 

atau rantai hubungan yang menerus. Berdasarkan hasil penelitian ini faktor 

jaringan sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan bisnis mencapai 

kesuksesan, sedangkan faktor lain seperti modal dan etika bisnis Islam sebagai 

faktor pendukung dalam mempengaruhi kinerja bisnis dalam mencapai 

kesuksesan.  
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