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BAB II 

PEMBAHASAN TENTANG  KARAKTERISTIK  

WIRAUSAHA SYARIAH 

 

A. Karakteristik Wirausaha Syariah 

1. Definisi wirausaha 

Wirausaha sering dipadankan dengan kata 

“Entrepreneur” atau ada juga yang menyebutnya dengan 

wiraswasta. Kedua padanan kata tersebut kelihatannya 

berbeda, tetapi tidak terlalu signifikan. Wirausaha adalah 

orang yang berani membuka lapangan pekerjaan dengan 

kekuatan sendiri, tetapi juga menguntungkan masyarakat, 

karena dapat menyerap tenaga kerja yang memerlukan 

pekerjaan.
22

  

Dan kewirausahaan juga memiliki arti lain yaitu 

sebagai sebuah proses dinamis dalam menciptakan tambahan 

kekayaan. Kekayaan yang dihasilkan oleh individu yang 

menanggung resiko utama dalam hal modal, waktu dan 

komitmen karier atau menyediakan nilai bagi beberapa 

produk dan jasa. Produk atau jasa mungkin dapat terlihat unik 

ataupun mungkin tidak, tetapi dengan berbagai cara, nilai 

akan  dihasilkan oleh seorang pengusaha dengan menerima 

dan menempatkan keterampilan dan sumber daya yang 

                                                             
22

 Ma’ruf Abdullah, Wirausaha Berbasis Syariah, Banjarmasin: 

Antasari Press,  2011, h.1 



22 

 

dibutuhkan ini. Kewirausahaan juga mengandung pengertian 

sebagai proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai 

menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung 

risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi, 

menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan 

dan kebebasan pribadi.
23

  

Definisi lain secara sederhana arti wirausaha 

(entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani mengambil 

risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. 

Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri 

dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas 

sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kegiatan wirausaha dapat 

dilakukan seorang diri atau berkelompok. Seorang wirausaha 

selalu berusaha mencari, memanfaatkan, serta menciptakan 

peluang  usaha yang dapat memberikan keuntungan. Risiko 

kerugian merupakan hal biasa karena wirausahawan 

memegang prinsip bahwa faktor kerugian pasti ada, bahkan 

semakin besar risiko kerugian yang bakal dihadapi maka 

semakin besar pula peluang keuntungan yang dapat diraih. 

Wirausaha tidak mengenal istilah rugi selama seseorang 

melakukan usaha dengan penuh keberanian dan penuh 

perhitungan. Inilah yang disebut dengan jiwa wirausaha. Jiwa 

kewirausahaan mendorong minat seseorang untuk mendirikan 
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dan mengelola usaha secara profesional. Minat tersebut 

hendaknya diikuti dengan perencanaan dan perhitungan yang 

matang. Pertimbangan lainnya adalah seberapa lama jangka 

waktu perolehan keuntungan yang diharapkan. 
24

 

Selain itu, ada definisi lain bahwa kewirausahaan 

merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru 

dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa 

seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dengan 

yang sudah sebelumnya.
25

 

Dunia wirausaha atau entrepreneur merupakan dunia 

tersendiri yang unik. Itu sebabnya, mengapa entrepreneur 

atau wirausaha dituntut selalu kreatif setiap waktu. Dengan 

kreativitasnya, tidak mustahil akan terbukti bahwa ia betul-

betul memiliki citra kemandirian yang memukau banyak 

orang karena mengaguminya, dan selanjutnya akan 

mengikutinya.
26

 

Definisi yang lain mengenai kewirausahaan yaitu 

kewirausahaan merupakan disiplin ilmu tersendiri yang 

independen dan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu 

tersendiri yang independen karena meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 
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a. Kewirausahaan berisi bidang pengetahuan (body of 

knowledge) yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, 

konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. 

b. Kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi 

permulaan usaha ventura (venture start-up) dan 

perkembangan usaha (venture growth). Ini jelas tidak 

termasuk dalam kerangka bidang materi manajemen 

umum (framework general management course) yang 

memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha 

(business ownership). 

c. Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki 

objek tersendiri yaitu kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create new and 

different things) 

d. Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan 

pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan 

rakyat yang adil dan makmur.
27

 

Istilah entrepreneur dilansir pertama kali pada tahun 

1755 oleh Richard Cantilon yang waktu itu sedang melakukan 

penelitian tentang IQ wirausahawan. Menurut Cantilon, 

entrepreneur memiliki fungsi unik sebagai penanggung risiko. 

Jadi cakupan dalam diri seorang entrepreneur adalah: 
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a. Sebagai manusia yang memiliki sikap mental, wawasan, 

kreativitas, inovasi, ide, motivasi, cita-cita dan lain-lain. 

b. Berusaha atau berproses untuk mengisi peluang dalam 

usaha jasa atau barang (goods) untuk tujuan ekonomi. 

c. Untuk mendapatkan laba dan pertumbuhan usaha. 

d. Berhubungan dengan pembeli atau pelanggan yang 

membutuhkan barang atau jasa yang dijualnya dengan 

selalu memberikan kepuasan. 

e. Berani menghadapi segala risiko (sebagai risk taker) 

tetapi resiko tersebut sudah diperhitungkan.  

Mereka yang dapat dikatakan sebagai seorang 

entrepreneur diantaranya sebagai berikut: 

a. Pedagang 

b. Saudagar 

c. Pengusaha 

d. Konsultan 

e. Businessman 

f. Industrialis 

g. Pialang (broker) 

h. Pengusaha waralaba 

i. Investor dan lain-lain
28

 

Entrepreneurship berkembang pesat saat revolusi 

industri yang diawali dengan penemuan mesin uap oleh James 
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Watt. Kemudian diikuti penemuan-penemuan lainnya oleh 

Isaac Newton (teropong bintang), Graham Bell (telepon), 

Thomas Alfa Edison (telegraf, lampu, dan cikal bakal film, 

dan masih banyak lagi yang lainnya. Entrepreneurship muncul 

dari penemu-penemu dunia yang dimanfaatkan oleh orang 

yang mampu menjual dan memasarkan inspirasi atas 

penemuan tersebut untuk menjadi sebuah bisnis,. Wirausaha 

atau entrepreneurship berubah makna dari sekedar  

menawarkan manfaat menjadi menawarkan informasi yang 

ada, yaitu penemuan-penemuan yang terjadi. Kemudian 

makna tersebut berubah lagi dari memanfaatkan informasi 

menjadi sebuah peluang bisnis. Lalu makna itu berkembang 

lagi menjadi orang atau pribadi yang mempunyai visi untuk 

memanfaatkan perubahan, kebutuhan, dan juga keinginan. 

Serta harapan dari orang-orang disekelilingnya (seperti 

pedagang, keluarga, laju ekonomi pendapatan, pertanian, 

pertumbuhan sosial dan lain-lain). Oleh karena itu, ia berani 

mengambil alternatif berbagai resiko untuk memulai, 

menawarkan, dan menciptakan suatu konsep yang terpadu 

guna memenuhi harapan yang belum terwujud.
29

    

Kewirausahaan adalah konsep dasar yang 

menghubungkan berbagai bidang disiplin ilmu yang berbeda 

antara lain ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Kewirausahaan 
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bukanlah hanya bidang interdisiplin yang biasa kita lihat, 

tetapi ia adalah pokok-pokok yang menghubungkan kerangka-

kerangka konseptual utama dari berbagai disiplin ilmu. 

Tepatnya ia dapat dianggap sebagai kunci dari blok bangunan 

ilmu sosial yang terintegrasi. 
30

 

Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan 

yang kreatif dan inovatif dalam menemukan dan menciptakan 

berbagai ide. Setiap pikiran dan langkah wirausahawan adalah 

merupakan ide untuk berkreasi dalam menemukan dan 

menciptakan bisnis-bisnis baru.  

2. Etika wirausaha 

Dalam suatu kegiatan haruslah dilakukan dengan 

etika atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat bisnis jika 

suatu usaha tersebut dapat berkembang secara baik dan sesuai. 

Etika atau norma-norma ini digunakan agar para pengusaha 

tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang 

dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pada 

akhirnya, etika tersebut ikut membentuk pengusaha yang 

bersih dan dapat memajukan serta membesarkan usaha yang 

dijalankannya dalam waktu yang relatif lebih lama. 

Oleh karena itu, dalam etika berwirausaha perlu 

adanya ketentuan yang mengaturnya. Adapun ketentuan yang 
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diatur dalam etika wirausaha secara umum adalah sebagai 

berikut: 

a. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti 

norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. 

b. Penampilan yang ditunjukkan seorang pengusaha harus 

selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi 

atau acara-acara tertentu. 

c. Cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai 

dengan tempat dan waktu yang berlaku.  

d. Cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan 

usahanya, sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung 

atau mencela orang lain.  

e. Gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan 

orang lain, hindarkan gerak gerik yang dapat 

mencurigakan. 
31

    

3. Peran dan Fungsi wirausaha 

Dalam mendukung arah pengembangan 

wirausahawan, ada beberapa peran dan fungsi keberadaan 

atau pengaruh ilmu kewirausahaan yaitu antara lain: 

a. Ilmu kewirausahaan memiliki peran dan fungsi untuk 

mengarahkan seseorang bekerja secara lebih teratur serta 

sistematis dan juga terfokus dalam mewujudkan mimpi-

mimpinya.  
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b. Mampu memberi pengaruh semangat atau motivasi pada 

diri seseorang untuk bisa melakukan sesuatu yang selama 

ini sulit untuk ia wujudkan namun menjadi kenyataan. 

c. Mampu memberi inspirasi pada banyak orang bahwa 

setiap menemukan masalah maka disana akan ditemukan 

peluang bisnis untuk dikembangkan. Artinya setiap orang 

diajarkan untuk membentuk semangat “solving problem” 

d. Nilai positif yang tertinggi dari peran dan fungsi ilmu 

kewirausahaan pada saat dipraktekkan oleh banyak orang 

maka angka pengangguran akan terjadi penurunan. Dan 

ini memperingan beban negara dalam usaha menciptakan 

lapangan pekerjaan. 

4. Cara-cara kegiatan berwirausaha.  

Adapun beberapa kegiatan berwirausaha dapat 

dilakukan dengan  3 cara, yaitu sebagai berikut: 

a. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola.  

Artinya, si pengusaha mengeluarkan modal 

sendiri untuk memulai dan menjalankan aktivitas 

usahanya. Pengusaha seperti ini merupakan pemilik 

modal tunggal sekaligus pengelola atau manajemennya 

dipegang seorang diri.  

b. Menyetor modal dan pengelola ditangani oleh pihak 

mitra. 

Artinya, si pengusaha hanya menyetor sejumlah 

modal (uang) kepada mitranya, kemudian modal tersebut 
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dikonversikan ke dalam sejumlah saham sebagai bukti 

kepemilikan usaha. Manajemen untuk menjalankan 

usahanya diserahkan kepada pihak lain. usaha seperti ini 

biasanya dapat dimiliki oleh beberapa orang.  

c. Hanya menyerahkan tenaga namun dikonversikan ke 

dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan usaha.  

Artinya pengusaha tersebut hanya 

menyumbangkan tenaga atau keahliannya sebagai modal, 

namun keahliannya dalam mengelola usaha dikonversikan 

kedalam jumlah saham. Kepemilikan dalam kasus ini 

dibagi dua, yaitu orang yang memiliki uang dan orang 

yang memiliki keahlian. Usaha jenis ini dijalankan dan 

dimiliki oleh lebih dari satu orang. 
32

 

5. Kepribadian yang harus dimiliki seorang wirausaha 

Adapun ciri kepribadian yang harus dimiliki sebagai 

seorang wirausaha adalah sebagai berikut: 

a. Mempunyai emosi untuk membayangkan keberhasilan 

tujuan usahanya. Jadi seorang wirausaha harus memiliki 

target yang harus dicapai dalam usahanya. 

b. Berani menanggung risiko, baik risiko sukses maupun 

risiko kegagalan atau kerugian. Karena menjadi seorang 

pengusaha atau wirausaha hanya ada dua kemungkinan 

yaitu berhasil atau gagal, untung atau rugi. Dan kedua hal 
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tersebut harus selalu siap dihadapi untuk semua 

wirausaha. 

c. Gigih dan bekerja keras. Mental seorang wirausaha harus 

kuat yaitu gigih dalam berusaha dan tak kenal lelah untuk 

mencapai keberhasilan. 

d. Bersemangat dan gesit dalam berusaha. Semangat adalah 

kunci utama sebagai wirausaha agar dapat berhasil dan 

gesit dalam segala hal apalagi dengan banyaknya 

persaingan dalam berwirausaha. 

e. Tidak terikat ketat terhadap rencana, jika tidak sesuai 

segera diubah. Karena terkadang rencana tidak bisa 

berjalan sesuai dengan faktanya. 

f. Percaya pada diri sendiri. Jika seorang wirausaha tidak 

mempunyai prinsip yang kuat, tidak percaya pada 

kemampuan dan dirinya sendiri, akan mudah untuk 

digoyahkan dan dijatuhkan oleh pesaing-pesaingnya. Dan 

hal tersebut dapat mempersulit sebuah usaha untuk 

berhasil. 

g. Berusaha meningkatkan pengetahuannya. Selalu inovatif 

dan kreatif untuk menciptakan hal-hal yang baru. 

h. Mempunyai kecakapan untuk memimpin. 

i. Pemburu keberhasilan. Seorang wirausaha harus memiliki 

ambisi yang kuat untuk mencapai keberhasilan dalam 
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usahanya, target yang harus tercapai dan keinginan yang 

harus diwujudkan dalam usahanya.
33

 

Ada beberapa unsur penting dalam sebuah wirausaha, 

dan satu dengan yang lain harus saling terkait, sinergis, dan 

saling mengisi. Diantara unsur-unsur tersebut adalah: 

a. Daya pikir. Masuk dalam kategori daya pikir, 

pengetahuan, kepandaian, intelektual, atau kognitif, 

tingkat penalaran, taraf pemikiran yang dimiliki 

seseorang. Kognitif merupakan salah satu sumber utama 

dalam melahirkan ide-ide baru yang lebih kreatif, temuan-

temuan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini 

juga sebagai ujung tombak terciptanya satu peradaban 

manusia. 

b. Keterampilan. Dalam menjalankan wirausaha 

mengandalkan daya pikir saja tidak akan cukup, 

dibutuhkan komponen lain demi terciptanya sebuah hasil 

karya yang maksimal dan salah satunya adalah 

keterampilan. Keterampilan merupakan bentuk 

implementasi dari tindakan raga untuk melakukan suatu 

pekerjaan. 

c. Mempunyai sikap mental. Sikap mental adalah salah satu 

unsur yang penting dalam penunjang keberhasilan suatu 

usaha yang dilakukan oleh pebisnis. Sinergisitas antara 
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daya pikir, keterampilan serta sikap mental sangat 

diperlukan guna meraih satu kesuksesan. 

d. Intuisi (kewaspadaan). Hal lain yang cukup berperan 

dalam menggapai kesuksesan adalah kewaspadaan atau 

orang juga bisa menyebutnya sebagai intuisi. Intuisi 

memang sifatnya abstrak, tidak bisa digambarkan secara 

fisik, namun intuisi bisa menjadi satu kenyataan manakala 

dirasakan dan diyakini kebenarannya melalui jalan usaha. 

Orang juga biasa menyebutnya sebagai feeling. 

B. Wirausaha Syariah 

Dalam menjalankan bisnis Islami umat Islam dituntut 

melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Aturan yang dimaksud 

adalah syariah, hal itu didasarkan  pada satu kaidah ushul “al-aslu 

fi al-af’al at-taqayyud bi hukmi asy-syar’i ” (bahwa hukum asal 

suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara: baik yang 

wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram). Maka dalam 

melaksanakan suatu bisnis harus senantiasa mematuhi dan tetap 

berpegang teguh pada ketentuan syari’at.
34

  

Syariah adalah mengatur yang diperbolehkan dan yang 

dilarang. Landasan Syariah adalah kebijaksanaan dan kebahagiaan 

manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan syariah yang paling benar 

adalah memajukan kesejahteraan manusia yang terletak pada 

jaminan atas keyakinan, intelektual, harta dan masa depannya. 
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Dalam menjalankan bisnis atau wirausaha yang dibimbing 

oleh kebenaran wahyu Allah (syariah Islam) maka aktifitas bisnis 

seperti membuat dan mendistribusikan produk (barang atau jasa), 

memasarkan produk, perencanaan (rekruit, latih, penempatan, 

pembinaan), pengendalian dan evaluasi SDM, dan manajemen 

(mengelola) keuangan (mencari, penggunaan, transaksi dan 

pertanggung jawabannya). Dalam al-Qur’an juga banyak perintah 

allah untuk manusia dianjurkan berwirausaha, seperti yang 

dijelaskan seseorang hanya akan memperoleh hasil prestasi sesuai 

dengan usaha yang dilakukan, seperti yang dijelaskan dalam QS. 

An-Najm ayat 39-40: 

                            

Artinya:  Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya Dan bahwasanya 

usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). 

(QS. An-Najm: 39-40)
35

 

 
Dalam wirausaha berbasis syariah, ajaran Islam harus 

menjadi landasan yang kukuh seperti dalam memantapkan hati 

nurani umat islam bahwa apa yang dikerjakan secara moral dari 

segi keimanan adalah benar, dalam memotivasi kerja dan sumber 

inspirasi untuk melahirkan prakarsa dan kreatifitas dalam semua 

usaha untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, menjadi 
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kendali dalam membangun dan menjalankan bisnis dan 

menetapkan bisnis-bisnis yang ingin dicapai. 
36

 

Dengan syariat sebagai kendali dalam menjalankan roda 

bisnis paling tidak mempunyai beberapa tujuan atau target-target 

yang ingin dicapai dalam berwirausaha yang dapat ditetapkan 

untuk mencapai kesuksesan usaha adalah: 

1. Target hasil (Profit), hal ini bisa berupa keuntungan materi 

atau non materi. Paling tidak dengan syariat sebagai landasan 

serta pijakan dalam menjalankan bisnis keuntungan yang 

diperoleh juga semakin banyak. Dan proses yang dijalankan 

sesuai dengan aturan perbisnisan. 

2. Pertumbuhan (Growth) akan terus meningkat. Ini bermaksud 

agar bisnis yang dijalankan tidak sekedar untuk 

mengembalikan modal, mencapai keuntungan semata. Hal itu 

juga bertujuan agar ke depannya dapat mengembangkan 

bisnis islami tersebut lebih maju dan berkembang. 

3. Keberlangsungan (Sustainable), menjalankan bisnis bukan 

berarti setelah mendapatkan berbagai keuntungan akan 

selesai. Lebih dari itu, menjalankan bisnis juga bertujuan 

untuk semakin meningkatkan kualitas bisnisnya agar bisnis 

yang kita kelola akan selalu eksis dalam dunianya. selama 

mungkin kalau bisa usaha bisnis harus tetap bertahan. 
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4. Keberkahan, faktor yang sangat penting dalam bisnis syariah 

dan merupakan puncak dari dijalankannya suatu bisnis yaitu 

mendapat keberkahan dan keridhaan Allah. Tanpa adanya hal 

itu maka keuntungan baik secara materi atau yang lain, 

peningkatan bisnis, eksistensi yang kian kuat tidak akan 

adanya nilai ketika tidak mendapatkan suatu keberkahan  dan 

ridha Allah swt. Seperti contohnya: banyak bisnis yang 

muncul sukses dalam waktu yang singkat seperti 1-2 tahun 

menghasilkan aset 7 sampai 10 miliar, tetapi ketika masuk 

tahun ketiga sudah tidak mampu lagi membayar gaji 

karyawan, bahkan juga banyak terjadi masalah internal dalam 

keluarganya dan lain sebagainya yang disebabkan karena 

dalam berwirausaha tidak mementingkan keberkahan usaha. 

Dan faktor keempat inilah yang harus dipegang teguh oleh 

setiap muslim dalam mengarungi dunia bisnis.
37

 

Keempat hal diatas merupakan tuntunan syariat dalam 

menjalankan, mengelola manajemen bisnis. Dan hal tersebut harus 

benar-benar menjadi prinsip setiap muslim agar tujuan dari 

diperintahkannya usaha tersebut dapat terwujud dengan maksimal. 

Bukan sebagai standar keberhasilan, melainkan sebagai salah satu 

upaya untuk menjalankan amar ma’ruf nahi munkar yang 

senantiasa harus kita lakukan dalam segala sendi kehidupan, 

lebih-lebih dalam dunia kerja, dan skala yang lebih kecil lagi 

adalah masalah bisnis. 
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Selain seorang wirausaha harus memiliki karakter 

wirausaha syariah yang baik, tapi menjadi seorang wirausaha juga 

harus memperhatikan dan menjauhi usaha yang syubhat dan 

haram. Seorang entrepreneur harus bisa membedakan mana usaha 

yang diperbolehkan oleh agama dan syariat Islam dan mana usaha 

yang tidak diperbolehkan oleh agama. Karena terkadang 

entrepreneur muslim masih sering melanggar aturan main dalam 

berusaha. Karena tidak bisa dipungkiri masih banyak wirausaha 

muslim yang masih beranggapan bahwa sesekali berbuat curang, 

syubhat, atau bahkan beranggapan haram walaupun sedikit. 

Padahal sekecil apapun hal buruk yang dilakukan akan ada resiko 

bagi usahanya. Dan pengusaha muslim harus mengetahui batasan-

batasan wilayah yang diperbolehkan dan batasan yang haram, 

syubhat, dan lain sebagainya.  

Seorang entrepreneur muslim selayaknya hanya dan tetap 

menggunakan hartanya serta perniagaannya pada hal-hal halal 

atau yang diperbolehkan syariat saja.  Sudah seharusnya para 

entrepreneur muslim hanya berdagang barang-barang yang baik. 

Allah swt berfirman QS. Al-A’raf:32 

                         

                          

           

Artinya:  “Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan 

dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-
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hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) 

rezeki yang baik? Katakanlah, “semuanya itu, 

(disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam 

kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari 

kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu 

bagi orang-orang yang mengetahui”. 

 
Ada beberapa praktik bisnis yang sering terjadi di 

masyarakat dahulu dan saat ini telah menjadi perilaku bisnis yang 

lazim. Entrepreneur atau wirausaha muslim harus mengenal yang 

diperbolehkan dan yang tidak dalam agama sehingga tidak 

terjebak masuk ke dalamnya. Jika salah dalam mengambilnya, 

maka hilanglah keberkahan finansial yang diharapkan dalam 

berwirausaha. Praktik-praktik yang dilarang tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Riba 

Riba adalah penambahan pada dua perkara yang 

diharamkan dalam syariat, adanya penambahan (tafadhul) 

antara keduanya dengan ganti/bayaran, dan adanya tempo 

dalam menerima sesuatu yang di isyaratkan serah terima 

ditempat (qabdh). 

2. Penipuan (al-Gharar) 

Al-Gharar biasa terjadi dalam transaksi jual beli yang 

di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, 

atau perjudian.  

3. Melakukan penimbunan 

Penimbunan harta sangat dilarang dalam agama 

Islam. Tindakan itu akan menghilangkan fungsi harta itu 
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sendiri. Perputaran harta yang diharapkan kemanfaatannya 

untuk orang banyak menjadi hilang. Bahkan di dalam al-

Qur’an, Allah swt telah mengancam orang-orang yang 

melakukan praktik ini.  

4. Praktik perantara/percaloan/mediasi yang merugikan. 

Islam melarang praktik sebagai perantara atau 

mediator yang merugikan dengan maksud mendapatkan 

keuntungan yang besar,  namun di lain pihak merugikan orang 

lain.  

5. Boros, berlebihan, dan bermegah-megahan 

Islam melarang umatnya untuk menghambur-

hamburkan harta dan melarang keras tindakan mubazir. 

6. Mengurangi, takaran, timbangan, dan korupsi 

Dalam praktek usaha atau bisnis, Islam melarang 

segala bentuk perilaku yang curang seperti mengurangi 

timbangan, takaran, atau pun melakukan 

korupsi/penyelewengan. 

7. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain. 

Islam melarang seorang pengusaha muslim 

melakukan transaksi jual beli yang masih dalam proses 

transaksi dengan orang lain.
38
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C. Karakteristik wirausaha syariah 

Karakteristik wirausaha yang sangat menonjol dan yang 

harus dimiliki oleh pebisnis atau wirausahawan adalah sebagai 

berikut: 

1. Proaktif  

Proaktif adalah suka mencari informasi yang ada 

berhubungan dengan usaha yang digeluti. Misalnya adalah 

ada pesaing baru yang memasarkan produk yang sejenis, jadi 

agar dapat membuat strategi untuk menghadapi persaingan 

maka ia perlu tahu lebih dahulu apa saja kelebihan dan 

kekurangan produk baru itu. Dengan bahan informasi yang ia 

dapatkan maka ia akan tahu bagaimana menyusun strategi 

untuk menghadapi persaingan pasar. 

2. Produktif  

Salah satu kunci untuk sukses adalah selalu ingin 

mengeluarkan uang untuk hal-hal yang produktif. Tidak 

sembarang mengeluarkan uang, teliti, cermat, dan penuh 

dengan perhitungan dalam memutuskan pengeluaran. Dan 

mementingkan mengeluarkan uang untuk hal yang produktif 

dari pada yang bersifat konsumtif. Dengan cara demikian, 

tidak mustahil bagi seorang wirausaha jika sumber 

penghasilannya tidak hanya dari satu pintu, tetapi bisa dari 

berbagai pintu (multi income) 
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3. Pemberdaya  

Seorang wirausaha adalah pemberdaya atau 

memberdayakan orang lain. Seorang wirausaha sejati 

biasanya sangat mengerti manajemen bagaimana menangani 

pekerjaan dengan membagi habis dan memperdayakan orang 

lain yang ada dalam pembinaan untuk   mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dengan demikian, disisi lain tujuan bisnis 

tercapai, disisi lain karyawannya juga mendapatkan 

pengalaman. 

4. Tangan di atas 

Sebagai entrepreneur yang berbasis syariah umumnya 

memiliki karakter  tangan diatas (suka memberi). Salah satu 

cara yang dilakukan adalah dengan memperbanyak sedekah. 

Seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah saw dalam 

salah satu hadisnya “Tangan di atas lebih mulai dari tangan di 

bawah”.  

Dan banyak sekali di al-Qur’an yang menyebutkan 

perintah bersedakah atau berinfak.  

Salah satunya adalah QS. Al-Baqarah ayat 274: 

                           

                      

Artinya:  “Orang-orang yang menginfakkan hartanya di 

waktu malam dan siang secara sembunyi dan 

terang-terangan maka mereka mendapat pahala 
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dari Tuhannya. Maka tidak ada ketakutan atas 

mereka dan tidak ada berduka cita bagi mereka.” 39 
5. Takwa 

Seorang muslim dalam berbisnis  harus selalu 

mengingat Allah dalam aktifitas mereka. Memiliki kesadaran 

penuh untuk dapat responsif terhadap prioritas-prioritas yang 

telah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa. Kesadaran akan 

Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam 

segala tindakan. Semua kegiatan transaksi bisnis hendaklah 

ditujukan untuk hidup yang lebih mulia. Dalam hal bisnis, 

nilai-nilai religius hadir di kala melakukan transaksi bisnis, 

selalu mengingat kebesaran Allah dan menyadari bahwa 

apapun keberhasilan yang dimiliki merupakan ada kekuatan 

Allah yang membantunya. Dan dapat terbebas dari sifat-sifat 

kecurangan, kebohongan, kesombongan, kelicikan, dan 

penipuan. 
40

Sehingga tidak seperti karun yang membanggakan 

diri dan mengaku semua kekayaan yang dimilikinya adalah 

hasil kerja keras dan kecerdasannya.
41

 Yang dijelaskan di 

dalam QS. Al-Qashash ayat 78: 
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Artinya :  Dia (Karun) berkata, "Sesungguhnya aku diberi 

harta itu, semata-mata karena ilmu yang ada 

padaku.” Tidakkah dia tahu, bahwa Allah telah 

membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih 

kuat daripadanya, dan lebih banyak 

mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang 

berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa 

mereka.
42

 

 

6. Amanah 

Amanah adalah dapat dipercaya dan bertanggung 

jawab. Dalam menjalankan roda bisnis, setiap pebisnis harus 

bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan atau jabatan yang 

telah dipilihnya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah mau 

dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat.
43

 

Nilai transaksi yang penting dalam bisnis adalah al-

amanah (kejujuran). Kejujuran merupakan puncak moralitas 

iman dari orang yang beriman, bahkan kejujuran merupakan 

karakteristik para nabi. Oleh karena itu, sifat terpenting yang 

diridhai allah adalah kejujuran. 

7. Keadilan  

Salah satu prinsip dalam bisnis yang harus diterapkan 

adalah sikap adil. Implementasi sikap adil dalam bisnis 

merupakan hal yang berat 

Yang dimaksud keadilan dalam wirausaha adalah 

kebijakan upah bagi karyawan. Tujuan utama pemberian 
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upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala 

kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga mereka tidak 

terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan 

untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya (tidak 

korupsi). 
44
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