
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan kompetisi bisnis dan gejolak ekonomi menuntut entitas 

usaha untuk memiliki inovasi dan strategi yang mampu memiliki daya saing. Hal 

inilah yang kemudian dengan sendirinya membuat suatu entitas bisnis menciptakan 

Keunggulan Kompetitif dengan mengubah model bisnis yang mereka terapkan dan 

memicu adanya multiplier perubahan-perubahan dalam perkembangan ekonomi 

saat ini (Magretta 2002).   

Berdasarkan model Kotler, ada empat posisi kompetitif dalam menciptakan 

Keunggulan Kompetitif bisnis dan market leader merupakan pemain yang mapan 

dan sulit untuk dikalahkan (Collins & Butler 1996). Namun fenomena tersebut, 

menurut Markides dan Charitou (2004) tidak lagi relevan. Bahkan, saat ini banyak 

market challenger berhasil mengalahkan market leader dengan menggunakan 

model bisnis yang sangat berbeda. Sementara menurut Marjanovic, Fry dan 

Chataway (2012), hal tersebut dapat terjadi karena adanya open innovation yang 

menantang cara-cara tradisional dengan melakukan perpindahan kreativitas dan 

‘pemikiran out-of-the box' bahkan dalam organisasi yang paling progresif sekalipun 

dengan tiga metode yaitu dengan open source, outsourcing atau dengan 

crowdsourcing. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan Lüttgens et al. (2014), 

pendekatan crowdsourcing berbasis turnamen (Tournament Crowdsourcing) 

terbukti efektif menciptakan komitmen dan kontribusi crowd dalam usaha 

perusahaan melakukan open call innovation. Lutgens menekankan bahwa faktor 

kunci keberhasilan model Tournament Crowdsourcing adalah komitmen, 

kontribusi, dan kapabilitas dari individu (kontributor atau promotor) juga mampu 

mengalokasikan peran kontributor atau promotor dengan tepat. Dengan berfokus 

untuk mendapatkan dan mempertahankan faktor - faktor keunggulan kompetitif ini, 

perusahaan dengan model crowdsourcing dapat dikonfirmasi mampu menopang 

kelangsungan bisnis di pasar yang sangat kompetitif. 

 

 
(Sumber: Marjanovic et al. 2012) 

Gambar 1  Perbedaan Tipe Open Innovation 

Dalam islam, dalil utama Quran menyebutkan bahwa manusia diperintahkan 

untuk tidak berbuat zalim dalam berserikat1. Kemudian, saling bekerjasama 

                                                      
1 Quran Surat Shaad ayat 24 
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(ta’awun) juga diwajibkan dalam hal kebaikan dan ketakwaan2. Sehingga, bentuk 

kerjasama bisnis atau syirkah perlu dimodifikasi dan dikembangkan dalam koridor 

Syariah agar memiliki daya saing dan kemapanan (Yarmunida 2014). Berdasarkan 

Hoque et al.(2018), Islamic Enterprises perlu dikembangkan, dibentuk, dan 

dikelola sesuai dengan pedoman Alquran dan Sunnah, sehingga diharapkan dapat 

bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Muslim Crowd di Indonesia 

merupakan penduduk muslim yang terbesar di dunia yaitu sekitar 13%. Dengan 

kata lain, ada sekitar 229 juta Muslim atau 87,2% dari 263 juta populasi penduduk di 

Indonesia3. Menurut Chaerul Tanjung dalam Sidang Pleno ke-8 KUII VII  dengan 

materi “Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Ekonomi” pada 28 Februari 

20204, Muslim Entrepreneur di Indonesia, harus membangun usaha dari kita, oleh 

kita dan untuk kita dengan memperbanyak pengusaha dan berserikat. 

  Di era pandemik, dimana banyak terjadi ketidakpastian dan gejolak 

ekonomi, namun saat ini belum banyak Muslim Entrepreneur yang melakukan 

shifting terhadap model bisnisnya dengan mengembangkan inovasi dan strategi 

bisnisnya dengan melakukan Crowdsourcing untuk menciptakan core competence 

dan meningkatkan sustainable competitive advantage. Hal ini dapat dilihat dari 105 

crowd business yang terdaftar di APLI5 hanya 7 yang saat ini masih memegang 

sertifikat DSN MUI6 aktif dan hanya 2 perusahaan milik muslim lokal, yaitu PT 

Herba Penawar Alwahida Indonesia (HNI) dan PT Arminareka Pharmasia Pratama 

(Armina Daily). Bagaimanapun, Muslim Entrepreneur yang melakukan bisnis 

kolaborasi dan melakukan inovasi secara terbuka sudah mulai bermunculan dalam 

bentuk model taksonomi lain seperti crowdfunding syariah, product & content sales 

komoditas emas sebagai bentuk investasi yang dianggap lebih syar’i, kemudian 

reseller pada pro model taksonomi lainnya.   

  Model bisnis PT Herba Penawar Alwahida Indonesia atau yang biasa 

dikenal HNI (Halal Network International) memanfaatkan kolaborasi muslim 

crowd untuk memasarkan produknya dan membuka inovasi pemasarannya yang 

dimonitor dalam sebuah kantor virtual atau yang disebut AVO (Account Virtual 

Office) sehingga dapat menghasilkan individu promotor komitmen, kontribusi, dan 

memiliki kredibilitas yang baik dalam membina individu promotor lainnya. HNI 

merupakan sebuah lini bisnis internasional yang menyediakan produk halal bagi 

Muslim dan produknya juga memiliki tingkat ke-thoyyib-an yang dapat dipercaya 

dengan adanya para individu manajemen yang berintegritas dalam mengawal bahan 

maupun vendor dari pengembangan produk yang dimilikinya. Sejak tiga tahun 

terakhir, mengambangkan strategi branding HNI dilakukan dengan mengklaim 

dirinya sebagai Halal Network sebagai strategi kompetitifnya untuk menjadikan 

HNI sebagai sebuah bisnis bersama dalam menyediakan, mengkampanyekan dan 

menguasai pasar dengan produk halal berupa health food & beverage (makanan dan 

minuman sehat harian), body & home care (kebutuhan perawatan diri harian) dan 

Herbs Sunnah dan unggul (kebutuhan kesehatan harian). Secara legalitas 

kesyariahan, HNI termasuk Perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 

(PLBS) atau biasa dikenal sebagai MLM atau Network Marketing (selanjutnya 

                                                      
2 Quran Surat al-Maidah ayat 2 
3 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country  
4 https://mui.or.id/berita/27582/chairul-tanjung-tularkan-semangat-interpreneurship-kepada-peserta-kuii-vii/  
5 https://apli.or.id/daftar-anggota /  
6 https://dsnmui.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/  

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country
https://mui.or.id/berita/27582/chairul-tanjung-tularkan-semangat-interpreneurship-kepada-peserta-kuii-vii/
https://apli.or.id/daftar-anggota
https://mui.or.id/berita/27582/chairul-tanjung-tularkan-semangat-interpreneurship-kepada-peserta-kuii-vii/
https://dsnmui.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/
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disebut Network Marketing) berbasis syariah berdasarkan SK.No. 014.71.01/DSN-

MUI/XII/20187. Sebagai salah satu bisnis Network Marketing yang berkembang 

pesat, HNI perlu mempertahankan Keunggulan Kompetitifnya sehingga dapat 

bersaing dan terus mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan. 

Penelitian ini bermaksud mengidentifikasi strategi utama yang 

mempengaruhi Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan dalam model bisnis yang 

digunakan HNI berupa Halal Network. Hipotesa awal meyakini bahwa model Halal 

Network merupakan bentuk adopsi dan implementasi dari konteks crowdsourcing 

dalam sebuah entitas bisnis berbasis Syariah (Crowd Business Syariah) dalam 

meningkatkan dan mempertahankan Keunggulan Kompetitif yang berkelanjutan. 

Menganalisa performa strategi yang berkelanjutan akan dilakukan menggunakan 

ANP. Metode ANP (Saaty 1999) merupakan generalisasi dari proses hierarki 

analitik (AHP) dianggap cocok karena bertujuan untuk memecahkan masalah yang 

melibatkan saling ketergantungan dan umpan balik antara kriteria atau solusi 

alternatif. Dalam pengambilan keputusan multi-kriteria (MCDM), ANP 

dimaksudkan untuk mempertimbangkan struktur non-hirarki yang telah diterapkan 

ke berbagai disiplin ilmu (Mirahmadi et al. 2018). Oleh karena itu, penelitian 

eksploratif ini mengusulkan metode ANP sebagai metode untuk mengetahui 

Keunggulan Kompetitif yang kuat bagi performa strategi sebuah Crowd Business 

Syariah menggunakan model Halal Network yang mampu menciptakan komitmen, 

kontribusi, dan adanya individu (promotor) yang kompeten dalam menjalankan 

peran intelegensinya. 

Perumusan Masalah 

Keterancaman Positioning HNI sebagai market leader crowd business 

syariah memerlukan strategi yang mapan untuk dapat bertahan di gejolak ekonomi 

saat ini. Pentingnya, berserikat8 dan profesional9 disertai peluang berupa muslim 

crowd yang luas, memerlukan adanya sebuah model bisnis bersama yang mapan, 

sesuai nilai syar’i, berdaya saing untuk menjawab tantangan industri 4.0 dan 

berkelanjutan untuk menunjang kesejahteraan dan kejayaan perekonomian ummah 

(muslim crowd). Secara khusus, ketegasan dibutuhkan dalam sistem halal network 

karena citra ini menjadi solusi atas ancaman terhadap perspektif negatif terhadap 

sebuah Multi-level Marketing (MLM) di masyarakat umum sekaligus modal 

terpenting dalam keunggulan kompetitif sebagaimana penelitian Keong dan 

Dastane (2019). Selain itu, kesadaran kesehatan yang terus meningkat sehingga 

Muslim memerlukan herbal halal yang berkualiti, sesuai sunnah dan multiguna 

yang masih belum dipasarkan dengan tuntas kepada muslim crowd untuk 

menumbuhkan keloyalan customer dan calon customer atas munculnya produk-

produk kesehatan lainnya. Ditemukan bahwa dengan benchmark, kemampuan 

pemasaran dapat terus berkembang untuk keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan (Vorhies dan Morgan 2005). Sehingga, Halal network merupakan 

model Crowd Business Syariah yang masih perlu dikembangkan untuk mencapai 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.   

                                                      
7 https://dsnmui.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/  
8 Quran Surat an-Maidah ayat 2 
9 Quran Surat Shaad ayat 24 

https://dsnmui.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/
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Dengan demikian, rumusan permasalahan yang perlu dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apa saja strategi yang mempengaruhi model crowd-business syariah sehingga 

mampu menghadapi peluang dan tantangan bisnisnya? 

2. Apa strategi yang menentukan Keunggulan Kompetitif pada perusahaan crowd-

business  syariah? 

3. Strategi apa saja yang menjadi prioritas dalam pengembangan crowd-business 

syariah untuk mencapai Keunggulan Kompetitif yang berkelanjutan?  
 
 

Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi strategi-strategi yang mempengaruhi model crowd-business  

syariah sehingga mampu menghadapi peluang dan tantangan bisnisnya  

2. Mengidentifikasi strategi yang menentukan Keunggulan Kompetitif pada 

perusahaan berbasis crowd-business syariah 

3. Menganalisis strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam pengembangan 

crowd-business syariah untuk mencapai Keunggulan Kompetitif yang 

berkelanjutan 
 

 

Manfaat Penelitian 
 

1. Bagi stakeholder HNI, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif 

yang dapat menciptakan Keunggulan Kompetitif yang kuat bagi posisi strategis 

HNI sebagai market leader saat ini di business Halal Network.  

2. Bagi para praktisi dan akademisi ekonomi dan bisnis syariah, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian lebih lanjut terhadap 

pemodelan Crowd Business berbasis Syariah .  

3. Bagi akademisi dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan menjadi 

tambahan referensi dalam kajian lanjutan terhadap model Crowd Business. 
 

 

Ruang Lingkup dan Kebaruan Penelitian 
 

Secara terminologi, model Crowd Business Syariah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah model bisnis bersama menggunakan inovasi terbuka yang 

menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai syariah dalam aktivitas muamalah. 

Penelitian ini mengaplikasikan model tersebut kepada HNI yang nampak 

melakukan pergeseran posisi strategi menggunakan open innovation, yaitu Halal 

Network. Model Crowd Business digunakan secara bergantian dengan 

crowdsourcing. Belum banyak literatur dan publikasi akademik yang membahas 

tentang taxonomy model Crowd Business secara spesifik, sehingga dalam 

penentuan indikasi dan strategi akan banyak menggunakan literatur crowdsourcing 

yang saat ini jauh lebih dulu dikembangkan dan banyak digunakan. Begitu juga 

dengan model Crowd Business Syariah, sehingga hal ini menjadi kebaruan 

(novelty) dari penelitian ini. 




