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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul ‚Pengaruh Persaingan Usaha dan Etika Bisnis Islam 

terhadap Perilaku Pengusaha Muslim di Desa Kureksari Waru Sidoarjo‛ ini 

merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan apakah 

persaingan usaha dan etika bisnis Islam berpengaruh secara parsial, simultan/ 

bersama-sama, dan pengaruh yang lebih dominan terhadap perilaku pengusaha 

muslim di Desa Kureksari Waru Sidoarjo. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang mana 

terdapat dua variabel yaitu persaingan usaha dan etika bisnis Islam sebagai 

variabel bebas (independent) dan perilaku pengusaha muslim sebagai variabel 

terikat (dependent). Dan populasi dalam penelitian ini 118 pengusaha muslim 

dengan berbagai jenis usaha, kemudian peneliti mengambil sampel 54 pengusaha 

yang menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%. Tenik 

pengumpulan datanya dengan menyebar kuesioner, dokumentasi, dan observasi. 

Sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Selanjutnya metode untuk menganalisis data menggunakan metode 

analisis regresi berganda dengan uji hipotesis berupa uji t, uji F, dan uji Koefisien 

Beta.  

Adapun dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa, ada pengaruh secara 

signifikan persaingan usaha (X1) terhadap perilaku pengusaha muslim (Y) di 

Desa Kureksari Waru Sudoarjo dengan nilai thitung ≥ ttabel (3,401 ≥ 2,006) dan nilai 

signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil  dari 0,05. Variabel etika bisnis Islam (X2) 

juga ada pengaruh secara signifikan terhadap perilaku pengusaha muslim (Y) di 

Desa Kureksari Waru Sidoarjo dengan nilai thitung ≥ ttabel (2,412 ≥ 2,006) dan nilai 

signifikansi 0,020 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada pengaruh secara 

bersama-sama persaingan usaha (X1) dan etika bisnis Islam (X2) terhadap 

perilaku pengusaha muslim (Y) di Desa Kuresari Waru Sidoarjo dengan nilai 

Fhitung ≥ Ftabel sebesar (23,013 ≥ 3,183) dan nilai signifkansi 0,000 lebih kecil dari 

0,05. Dan dari hasil pengujian pengaruh varibel bebas yang lebih dominan (uji 

Koefisien Beta) bahwa variabel persaingan usaha (X1) lebih dominan 

pengaruhnya terhadap perilaku pengusaha muslim (Y) di Desa Kureksari Waru 

Sidoarjo, dengan nilai koefisien beta 0,445 lebih besar dari nilai koefisien beta 

etika bisnis Islam (X2) 0,315 dan nilai signifikansinya 0,001 lebih kecil dari 

0,020. 

Saran, dalam kegiatan bisnis yang kerap kali terjadi persaingan usaha, 

maka diharapkan perilaku pengusaha muslim tetap konsisten dengan bersaing 

secara sehat dan tidak mengkesampingkan ajaran agama, serta tidak lupa juga 

menerapkan pemahaman mereka akan etika bisnis Islam dalam praktek bisnisnya. 

 




