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SARI 
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Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

  

Kata Kunci: Jiwa Binis, Pengusaha Muhammadiyah. Muhammadiyah 

Berdirinya Muhammadiyah Cabang Pekajangan 15 november 1922,  telah 

berhasil memberikan nilai-nilai Islam dalam jiwa bisnis kelompok pengusaha 

Muhammadiyah di Pekajangan Kabupaten Pekalongan. Namun kebenaran 

argumen ini perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban 

yang akurat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimanakah pengaruh nilai-nilai Islam dalam jiwa bisnis kelompok pengusaha 

Muhammadiyah dalam perkembangan bisnis?, (2) Bagaimana kelompok 

pengusaha Muhammadiyah di Pekajangan mengelola bisnis yang dijalankan dan 

apa kontribusi dari bisnis yang dilakukan bagi perekonomian dan kehidupan sosial 

di Pekajangan tahun 1950-1960,  

Berdasarkan penelitian di atas, dalam jiwa bisnis kelompok pengusaha 

Muhammadiyah terdapat unsur dari nilai-nilai Islam yang terlihat dalam etika 

bisnis Islam yang berdasarkan Al-quran dan Sunah Nabi, yang dapat 

terealisasikan dalam berbagai aktivitas kelompok pengusaha Muhammadiyah 

dalam memajukan, mengembangkan kehidupan kelompok pengusaha 

Muhammadiyah dan masyarakat Kelurahan Pekajangan dengan menjadikan 

Organisasi Muhammadiyah sebagai wadah bagi kelompok Pengusaha 

Muhammadiyah menyalurkan amal ibadahnya diberbagai bidang kemasyarakatan 

yang merupakan program kerja Muhammadiyah Cabang Pekajangan yaitu dalam 

bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan ekonomi masyarakat.   

Hasil penelitian menunjukan Koperasi Batik Pekajangan merupakan pusat 

pengembangan bisnis kelompok pengusaha Muhammadiyah Pekajangan tahun 

1950-1060-an, Koperasi Batik Pekajangan memiliki hubungan yang erat dengan 

Muhammadiyah Cabang Pekajangan, Koperasi ini didirikan karena inspirasi dari 

Organisasi Muhammadiyah Pekajangan dan didirikan oleh anggota 

Muhammadiyah Pekajangan. Berdirinya Koperasi Batik ini, merupakan 

pendukung dari berbagai amal usaha dari Muhammadiyah Cabang Pekajangan 

yang sekaligus membawa pengaruh dalam kehidupan bisnis kelompok pengusaha 

Muhammadiyah terkait dengan cara pengolahan bisnis, dan puncak kejayaan para 

pengusaha Muhammadiyah adalah saat Koperasi Batik Pekajngan masuk ke 

dalam Gabungan Koperasi Batik Indonesia tahun 1953. Selain membawa 

pengaruh dalam kehidupan ekonomi, berdirinya Koperasi Batik Pekajangan telah 

membawa perubahan sosial dalam kehidupan Masyarakat Pekajangan sebagai 

bukti peranan kelompok pengusaha Muhammadiyah dalam mengembangkan 

kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan sebagai perwujuban dari nilai Islam 

dalam jiwa bisnis kelompok pengusaha Muhammadiyah Pekajangan. 

 

 

 


