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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dunia pada saat ini sedang megalami tekanan dikarenakan adanya 

pandemi virus corona atau (Covid-19). Pandemi ini tidak hanya menganggu 

kesehatan manusia, akan tetapi juga sangat ganggu kesehatan perekonomian 

global. Menurut menteri keuangan, Sri Mulyani berpendapat bahwa pertumbuhan 

ekonomi Indonesia mengalami skenario terparah bisa sampai minus 0,4 persen. 

Hal tersebut bisa terjadi diakibatkan adanya gejolak pada aspek kesehatan yang 

memasuki ke sektor ekonomi dan juga sebagian besar kegiatan perekonomian 

berhenti supaya bisa meredahkan covid-19. Akibat dari adanya pandemi ini, 

banyak sekali perusahaan yang harus memperhentikan karyawannya. Menurut 

data dari katadata.co.id (2020) menyatakan bahwa data dari Kementerian 

Ketenagakerjaan, tertera jelas lebih dari 1,5 juta orang sudah kehilangan pekerjaan 

dikarenakan pandemi corona. Sebanyak 10,6% di antaranya atau sekitar 160 ribu 

orang kehilangan pekerjaan karena pemberhentian masal, sedangkan 89,4% 

lainnya sudah dirumahkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berpendapat 

bahwa pelaku bisnis supaya memberhentikan karyawan merupakan opsi terakhir. 

Para pebisnis supaya untuk lebih dulu mengurangi upah hingga fasilitas untuk 

karyawan tingkat atas, mengurangi jumlah shift kerja, mentiadakan kerja lembur, 

mengurangi jam kerja, mengurangi kegiatan kerja, hingga menghentikan atau 

memulanhkan pekerja dengan cara bergantian. 

Masyarakat sedang kebingungan dengan sedikitnya pendapatan karena 

dampak dari pandemi ini. Keadaan seperti ini membuat masyarakat dituntut untuk 

berfikir bagaimana cara mengelola keuangan keluarga dengan pendapatan yang 

lebih sedikit dari sebelumnya. Memulai bisnis dari rumah bisa menjadi pilihan 

alternatif bagi masyarakat yang penghasilan tetapnya terperngaruh akibat adanya 

pandemi ini. Berbisnis bisa membuka lowongan pekerjaan bagi lingkungan sekitar 

yang secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran. Menurut 

Fahmiyah dan Idil Ghufron (2019:130) bisnis adalah pekerjaan yang dianjurkan 
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Rasulullah dalam mencari pendapatan maksimum. Motivasi utama dalam bisnis 

adalah laba (perbedaan antara penghasilan dan modal yang di keluarkan).  Seperti 

halnya yang telahdiperjelaspada Al-Qur’an surat At taubah ayat 105 : 

 

 

(Wa quli'malụ fa sayarallāhu 'amalakum wa rasụluhụ wal-mu`minụn, wa 

saturaddụna ilā 'ālimil-gaibi wasy-syahādati fa yunabbi`ukum bimā kuntum 

ta'malụn) 

Artinya : Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Kementrian 

Agama RI) 

 

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perkembangan bisnis bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam kondisi ini, peran 

UKM (Usaha Kecil Menengah) tentu sangat membantu. Menurut Ananda dkk, 

(2019:120) UMKM ialah salah satu bisnis yang sifatnya padat karya, tidak 

mengharuskan persyaratan yang berlebihan misalnya tingkatan pendidikan, 

keahlian (kecakapan) karyawan, dan memiliki modal usaha relatif sedikit dan juga 

teknologi yang dipergunakan lebih sederhana. Dengan beberapa keunggulannya, 

UKM mempunyai posisi yang strategis untuk meningkatkan ekonomi regional. 

Sejalan dengan implementasi kegiatan otonomi daerah, menggali potensi daerah 

menjadi spesialisasi regional sangat penting untuk di perhatikkan (Sulistyastuti, 

2004:145 ). Sesuai dengan data yang di didapatkan dari Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) hingga tahun 2019, total pebisnis 

UMKM di Indonesia telah mencakup 59,2 Juta, 8 persen diantaranya telah 

memanfaatkan platfrom online untuk memasarkan produknya (Kominfo.go.id, 

2020). Secara keseluruhan  UMKM yang banyak di Indonesia mempunyai potensi 

dalam perekonomian negara seperti dilihat dari: (1) UMKM sebagai pemain 

utama dalam aktivitas ekonomi dari semua sektor, (2) mencakup banyak pegawai 

(3) menjadi salah satu sumber inovasi pada pasar, (3) bisa berkontribusi besar 

http://www.kominfo.go.id/
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untuk menjaga neraca pembayaran dengan ekspor sehingga berpengaruh pada 

pengurangan kemiskinan, Tedjasuksmana (2016, dalam Faizah, 2019:128).  

Pemerintah pun memberikan kemudahan perizinan bagi usaha sekelas 

UKM. Dalam artian lain, siapun bisa menjalankan usaha kecil (UKM) ini. Karena 

dalam menjalankannya, pelaku usaha dapat membuka di rumah sendiri, menyewa 

kios, menyewa ruko, berdagang di pasar, maupun menggunakan gerobak. 

Mudahnya akses untuk menjalankan UKM, membuat para pelaku dihadapkan 

dengan persaingan yang sangat ketat. Menurut Faizah (2019:128) UMKM 

diharuskan untuk terus melaksanakan banyak inovasi dalam meningkatkan dan 

mengembangkan suatu produk, meningkatkan sumber daya manusia dan juga 

teknologi, sehingga terciptakan pemasaran yang luas. Hal ini diperlukan supaya 

dapat  memperkecil ataupun menghilangkan penyebab lemahnya daya saing yang 

ada pada UMKM. Salah satu kriteria UKM menurut UU No. 9 tahun 1995 ialah 

Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, 

atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Untuk bisa memacu 

ataupun meningkatkan penghasilan maka pebisnis mempurlukan strategi UKM 

waralaba. 

Di masa pandemi ini, semua elemen diharuskan untuk menjaga kestabilan 

kondisi tubuh. Pemerintah juga mewajibkan masyarakat untuk menerapkan 3M 

(Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker) maka akan membantu 

memutus rantai penyebaran Covid-19. Adanya pandemi ini juga tidak hanya 

membawa dampak negatif tetapi juga memberi dampak positif bagi berbagai 

kalangan. Tidak terkecuali beberapa UMKM yang paling dibutuhkan oleh banyak 

masyarakat seperti yang ditulis oleh Suparjo Ramalan, 2020, diantaranya yaitu : 

1. Jasa Kebersihan 

      Adanya pandemi virus covid-19 mengakibatkan kekhawatiran 

seseorang terhadap kebersihan yang dimana meningkatkan layanan 

kebersihan untuk kantor, restoran, hingga rumah naik.  

2. Jasa Antar Barang 

       Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak orang tertutup atau tidak 

keluardari rumah, membuat orang mempunyai banyak keinginanuntuk 
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pengiriman produk atau jasa. Pada tingkat nasional, perusahaan-

perusahaan besar biasanya selalu menguasai pasar jasa antar barang. Akan 

tetapi, pasar merupakan untuk skala yang lebih kecil ataupun lokal yang 

cukup besar.  

3. Sembako 

Peraturan untuk lebih banyak waktu luang umtuk dirumah dan juga 

faktor-faktor yang memjadikan restoran menjadi tutup menjadikan banyak 

keluarga lebih suka untuk memasak sendiridi rumah masing-masing. 

Keadaan ini menjadikan permintaan bahan baku makanan naik. Dan juga, 

permintaan terkaitbarang untuk kebutuhan sehari-hari juga naik secara 

signifikan. 

4. Makanan Siap Saji 

        Bagi masyarakat yang enggan memasak, peluang bisnis makanan 

siap santap cukup besar. Pasalnya, mereka yang biasa makan di restoran 

kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.  

5. Makanan kaleng atau beku 

          Pandemi yang tak berujung berakhir ini menjadikan banyak orang 

menjadi gelisa sehingga mempersiapkan  makanan. Oleh karena itu, bisnis 

makanan kaleng hingga beku cukup cerah prospeknya dikrenakan 

produknya yang tahan lama dan juga diminati.  

6. Sewa alat olahraga 

         Tempat berolahraga alias gym menjadi salah satu sektor yang 

dilarang beroperasi selama pandemi. Banyak masyarakat yang kemudian 

berolahraga di rumah. Mereka membutuhkan alat olahraga. Sewa alat 

olahraga bisa menjadi bisnis yang menarik karena alat olahraga biasanya 

cukup mahal. Matras yoga kini banyak dibutuhkan.  

7. Peralatan Berkebun 

         Kondisi pandemi yang menjadikan masyarakat lebih banyak 

menghabiskan waktu dirumah membuat banyak orang merasa jenuh. 

Sebagian menjalani hobi berkebun untuk menghilangkan stres dan penat 

akibat wabah Covid-19. Tren berkebun di rumah kini semakin meluas.  
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Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi minat 

masyarakat saat pandemi  adalah semua kebutuhan yang berkaitan dengan 

kelangsungan hidup. Kebutuhuan kebersihan menjadi yang paling banyak 

diminati dan setelah itu di susul dengan kebutuhan pangan seperti makanan siap 

saji ataupun frozen food. Kebutuhan makanan memang tidak pernah kering 

pembeli, bahkan saat bukan dalam kondisi pandemi pun, peminatnnya masih 

banyak. UMKM yang bergerak pada sektor kuliner sangat banyak. Jenisnya pun 

beragam, mulai dari makanan pembuka, makanan berat, minuman, makanan 

penutup, jajanan, hingga oleh-oleh. Menurut Sartika (2014:74) jenis makanan 

dengan presentasi tertinggi adalah golongan makanan pokok seperti nasi dan 

sumber karbohidrat misalnya pada roti, mie, kentang, dan sebagainya. Dalam hal 

ini, nasi lebih diutamakandikarenakannasi merupakan makanan pokok yang biasa 

di konsumsi bangsa Indonesia. Berdasarkan data tersebut, peneliti kemudian 

mengelompokkan restoran makanan cepat saji yang menyediakan menu berbahan 

pokok nasi. Di lansir dari tripadvisor.com, 2021, berikut merupakan daftar 

restoran cepat saji yang berada di kabupaten Gresik : 

No Nama Resto Alamat Resto 

1 RM. Bebek Slamet Jl. Jawa GKB Gresik 

2 
RM. Ayam Bakar 

Wong Solo 

Jl. A. Yani No. 59 

Gresik 

3 RM. Pak Elan II 
Jl. Veteran No. 100 

Gresik 

4 RM. Segoromadu Jl. Veteran Gresik 

5 RM. Sumatera 
Jl.Sumatera Terminal 

GKB Gresik 

6 
RM. Bebek Pak 

Endut 
Jl. Jawa GKB Gresik 

7 RM. Sederhana 
Jl. Kapten Dulasim 

Gresik 

8 RM. Carita Jl. Jawa GKB Gresik 

9 Mc. Donald Jl. Veteran 1 Gresik 

10 RM. Pak D’ 

Jl. Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 120 

Gresik 
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11 RM. Cianjur 
Jl. Veteran No. 157 

Gresik 

12 
RM. Apung 

Rahmawati 

Jl. Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

13 Bakso Giman Jl. Jawa GKB Gresik 

14 RM. Pawon Cabe 
Jl. Panglima Sudirman 

Gresik 

15 
RM. Nasi Krawu 

Buk Timan 

Jl. Wahidin Sudiro 

Husodo (Dekat Pintu 

Masuk Tol) 

16 RM. Bebek Asmara 
Jl.Raya Hulaan-

Menganti 

17 
Bebek Goreng Lepas 

Tulang “Cak Salem” 

Jl. Gubernur Suryo 

No.60 Gresik 

18 RM. Sambal Solid 
Jl. Jawa No.28 GKB 

Gresik 

19 RM. Karunia 
Jl. Veteran 110 A 

Gresik 

20 Agkringan Jogja Jl. Jawa 108 GKB 

21 
Ayam Geprek Mbok 

Judes 

Jl. Usman Sadar No. 

139 Gresik 

22 Bebek Sinjay 
Jl. Kalimantan No.51 

Gkb – Gresik 

23 
Warung Sambel Uleg 

Sabar Menanti 

Jl. Sunan Giri 

Kawisanyar Kebomas 

– Gresik 

24 
Warung Griya 

Assery 

Jl. Malik Ibrahim 45 

Gresik 

25 RM. Handayani 

Jl. Dr. Wahidin Sh, 

Komplek Ruko Green 

Garden, Gresik 

26 D’Chili 
Jl. Dr. Wahidin Sh 

Kebomas-Gresik 

27 Rawon Pak Di 
Jl. Gubernur Suryo 

Gresik 

28 

Mang Soetta Group 

(Ayam Geprek Mang 

Soetta) 

Jl. Banjar Baru No.18, 

Gresik Kota Baru 

Kabupaten Gresik 
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29 
Nasi Bebek Bu 

Jayanti 

Jl. Mayjen Sungkono, 

Kebomas – Gresik 

30 Chicken Corner 
Ruko Grand Kartini 2 

– 2a Gresik 

31 
Ampera Gelora 

Indah 

Jl. Panglima Sudirman 

No.66 Gresik 

32 Nasi Krawu Bu Rida 
Jl. Samanhudi No.47-

49 Gresik 

33 
Depot Kare Ayam 

Kampung 1950 

Jl. Raya Brak Wadeng 

Rt-01 Rw-09,Wadeng-

Sidayu-Gresik 

34 

Warung Purnama 

Jaya (Soto Kikil Pak 

Manjung) 

Jl.Usman Sadar 

No.154 Gresik 

35 KFC 

Jl. Dr. Wahidin S.H. 

No. 138, Randuboyo, 

Ngipik, Kec Gresik 

36 
Nasi Krawu Habbah 

Sufa (Putra Buksu) 

Jl. Panglima Sudirman 

No-14 Gresik 

Tabel 1.1 Data Rumah Makan Populer di Kabupaten Gresik 

Sumber : Data diolah Peneliti, 2021 

 

Berdasarkan jumlah restoran siap saji diatas, peneliti  dapat menyimpulkan 

bahwa beberapa usaha yang tercantum dalam data tersebut terdapat beberapa jenis 

model usaha yang mereka jalankan, seperti usaha perorangan ataupun kemitraan 

(waralaba/franchise). Peneliti akan melakukan pengelompokkan terhadap jenis 

usaha makanan yang bergerak di bidang waralaba (franchise) dan juga beserta 

tahun berdiri. Berikut merupakan daftar usaha waralaba pada sektor kuliner yang 

berfokus pada restoran atau rumah makan : 

No Nama Restoran Alamat Tahun Berdiri 

1 RM. Bebek Slamet Jl. Jawa GKB Gresik 1986 

2 
RM. Ayam Bakar 

Wong Solo 

JL. A. Yani No. 59 

Gresik 
1991 

3 Mc. Donald JL. Veteran 1 Gresik 1955 
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4 RM. Pak D’ 

JL. DR. WAHIDIN 

SUDIROHUSODO 

120 GRESIK 

2008 

5 Bebek Sinjay 
Jl. Kalimantan 

No.51 GKB – Gresik 
2001 

6 

Mang Soetta Group 

(Ayam Geprek Mang 

Soetta) 

Jl. Banjar Baru 

No.18, Gresik Kota 

Baru Kabupaten 

Gresik 

2017 

7 KFC 

Jl. Dr. Wahidin S.H. 

No. 138, 

Randuboyo, Ngipik, 

Kec Gresik 

1952 

8 Agkringan Jogja Jl. Jawa 108 GKB 1960 

Tabel 1.2  Dartar Restoran yang Bergerak di Bidang Waralaba 

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2021 

 

Dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mang Soetta Grup 

merupakan bisnis waralaba yang baru saja berdiri jika dibandingkan dengan 

restoran berbasis Franchise lainnya. Mang Soetta merupakan restoran waralaba 

yang berasal dari Kota Gresik dengan konsep religi yang se-visi dengan kota 

santri. Hingga saat ini, Mang Soetta sudah memiliki 9 cabang gerai di 4 Kota, 

diantaranya yaitu : Gresik, Surabaya, Lamongan, dan Sidoarjo. Selain itu, 

beberapa hal religi lainnya juga diterapkan di restoran Mang Soetta seperti menu 

islamic, packaging yang menarik, fasilitas musholah, hingga lantunan murotal. Di 

indonesia praktek waralaba sudah banyak dijumpai, seperti : Indomaret, Alfamart, 

Apotek K24, McD, KFC, Es Teller 77, Kebab Baba Rafi, dan masih banyak lagi. 

Diantara usaha waralaba yang disebut, mereka merupakan usaha yang sudah 

tergolong besar dan sukses di bidangnya. Tentu bukan hal yang mudah untuk bisa 

mengejar keberhasilan mereka. 

Dalam menjalankan bisnis sudah selayaknya kita menjalankan prosedur 

yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, bisnis waralaba merupakan 

perkembangan dari musyarakah yang dalam pelaksanaannya melibatkan 2 orang 

atau lebih. Konsep bisnis waralaba pada dasarnya saling tolong menolong 

misalnya menolong unit usaha kecil menjadi besar diperlukan adanya franchisor 

menolong dengan memberi bantuan skill ataupun mengelolaan bisnis, misalnya 
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konsep bisnis yang sudah dipakainya dan keterampilan untuk dipergunakan oleh 

pihak lain dengan cara transparan atau terbuka di antara kedua pihak.  Oleh 

karenanya suatu kewajiban dalam agama Islam temang tolong menolong  sesama 

manusia (Fahmiyah, 2019 : 142). 

Penelitian ini bermaksud untuk melihat dan mengetahui strategi apakah 

yang digunakan oleh Ayam Geprek Mang Soetta (Cabang Gresik) untuk 

mengembangkan usahanya serta apakah strategi yang digunakan sudah sesuai 

dengan prespektif atau belum? 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi bisnis yang digunakan oleh Ayam Geprek Mang Soetta 

(Cabang Gresik) dalam mengembangkan usahanya? 

2. Apakah strategi pengembangan bisnis pada Ayam Geprek Mang Soetta 

(Cabang Gresik) sudah sesuai dengan prespektif Islam? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Ayam Geprek Mang 

Soetta (Cabang Gresik) dalam mengembangkan usahanya. 

2. Untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis yang digunakan oleh 

Ayam Geprek Mang Soetta (Cabang Gresik) apakah sudah sesuai dengan 

prespektifbisnis islam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan informasi tambahan mengenai strategi yang dilakukan 

untuk mengembangkan usahanya serta menentukan apakah strategi 

pengembangan yang dilakukan oleh Ayam Geprek Mang Soetta (Cabang 

Gresik) tersebut sudah sesuai dengan prespektif Islam atau belum. 

2. Bagi Ayam Geprek Mang Soetta  

          Untuk memberikan informasi atau sebagai bahan masukan dalam 

mengembangkan usaha waralabanya dengan menggunakan manajemen 

strategi sesuai dengan prespektif Islam. 
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1.5   Batasan Penelitian 

 Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu penerapan strategi pengembangan 

yang dilakukan Ayam Geprek Mang Soetta (Cabang Gresik) dalam 

mengembangkan usahanya dan kemudian akan diketahui dan ditentukan 

apakah strategi yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau 

belum. 

  


