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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, telah ditentukan tujuan penciptaan alam beserta

keseimbangan antara individu, alam dan masyarakat. Hubungan harmonis antara

individu dan alam ini, banyak ditemukan dalam beberapa ayat. Allah SWT

berfiman:








Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka

mengabdi kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari

mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku

makan”. (Q.S Az-Dzariyat: 56-57)1

‘Ilal al-Fasi, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn

dalam bukunya Manajemen Syariah, menjelaskan tentang hubungan ini: Allah

telah menjadikan ibadah sebagai reason d’etre (alasan kehadiran) penciptaan

manusia. Akan tetapi, dengan adanya ibadah ini bukan berarti manusia tidak

bekerja dan memisahkan diri dari kehidupan dunia. Sesuai dengan risalah Allah,

manusia memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi, menyebarkan hukum

Ilahi di muka bumi sesuai dengan kehendak dan aturan Allah SWT, serta tujuan

1 Depag, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Depok: Cahaya Qur’an, 2008)
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penurunan Syariah. Namun, sebelumnya manusia diwajibkan mempelajari dan

memahami aturan dan hukum Allah SWT”.2

Dalam kehidupan masyarakat Muslim, setiap individu memiliki tanggung

jawab untuk senantiasa berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma dan

aturan syariah.3 Adapun tingkah laku atau perilaku seseorang dipengaruhi serta

dirangsang oleh keinginan, kebutuhan, tujuan dan  keputusan. Kebutuhan timbul

dari diri sendiri (internal) dan dari luar (eksternal/lingkungan).4

Setiap manusia umumnya mempunyai keinginan dan kebutuhan. Manusia

akan selalu berusaha untuk mengejar dan mendapatkan kepuasan diri dari yang

diperlukan untuk menunjang hidup. Apabila keinginan dan kebutuhannya telah

terpenuhi maka ia akan merasa aman, senang dan lega.5 Oleh karena itu untuk

memenuhi kebutuhan ekonominya tersebut maka masing–masing individu harus

mampu berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya, seperti menjadi

pedagang dan lain-lain.

Pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan

barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada

orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun

yang sudah dijadikan barang lain.6

2 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008)  h. 4

3 Ibid.,h. 11
4 Malayu Hasibuan, Organisasi dan Motivasi, Pasar Peningkatan Produktifitas, (Jakarta:

Bumi Aksara,1996), h. 95
5 Lili Muhammad Sadeli, dan Maman Ukas, Pengantar Bisnis Ilmu Menjual, (Jakarta:

Bumi Aksara.2000), Edisi 1, Cet. 1, h. 4
6 Buchori Alma, Kewirausahaan, (Bandung: Alfa Beta, 2005), h. 216
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Menjual ialah masalah perorangan yang sifatnya kreatif. Pekerjaan

menjual merupakan keahlian yang tidak mungkin diganti dengan mesin. Pada

zaman modern seperti sekarang ini seorang penjual yang pandai masih sangat

dibutuhkan. Lebih-lebih di negara yang sedang berkembang, pekerjaan penjual

mendapat kedudukan yang istimewa. Di negara yang telah maju, peranan penjual

sangat dominan sekali karena mereka dibutuhkan untuk menjual kelebihan

produksi dan menjaga tetap berputarnya roda industri. Dengan demikian maka

penjual bukan hanya sekedar tugas sampingan saja, tetapi penjual adalah suatu

pekerjaan yang menghasilkan dan sebagai karir dalam hidup yang paling

menantang.7

Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan adalah sebuah proses

terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan

penekanan yang tidak dihalalkan atau penipuan terhadap kelompok lain.8

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:




Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

(Q.S Al-Baqarah : 275)9

Di dalam melakukan transaksi perdagangan Allah SWT. memerintahkan

agar manusia melakukan dengan jujur dan adil. Tata tertib perniagaan ini

dijelaskan Allah SWT seperti tercantum dalam Surah Hud ayat 85:

7 Ibid., h. 217
8 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2002), h. 445
9 Depag, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Depok: Cahaya Qur’an.2008)
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Artinya : Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan

timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap

hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi

dengan membuat kerusakan. (Q.S Hud : 85)10

Adapun tujuan dari berdagang adalah untuk memperoleh keuntungan, dan

selama Islam memperbolehkannya maka Islam juga memperbolehkan tujuan yang

terkandung di dalamnya, yaitu memperoleh keuntungan. Namun demikian Islam

melarang keuntungan yang berlebihan, yaitu keuntungan yang melebihi batas

yang umum di masyarakat. Karena keuntungan yang berlebihan itu sama saja

dengan suatu bentuk eksploitasi dan kezaliman terhadap orang lain.11

Selanjutnya manusia di dalam hidupnya selalu dihadapkan dengan risiko

dan peristiwa yang tidak terduga akan terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian-

kerugian baik bagi perorangan maupun perusahaan, sehingga banyak orang ingin

menolak risiko, dengan alasan selalu ingin aman dan tenteram. Ke manapun

mengelak dari suatu risiko, maka di situpun akan menemukan risiko yang lainnya.

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, karena

segala aktivitas pasti mengandung risiko. Bahkan ada anggapan yang mengatakan

tidak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tidak ada hidup tanpa kematian. Risiko

10 Depag, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Depok: Cahaya Qur’an.2008)
11Ahmad asy-Syarbashi, Yas’alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Hukum dan

Kehidupan (Jakarta: Lentera, 2005), cet. 5, h. 130
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merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga atau tidak

diinginkan, jadi ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang apabila

terjadi mengakibatkan kerugian.12

Apakah risiko ini nanti akan pasti menjadi suatu kenyataan atau tidak, hal

inilah yang merupakan suatu yang belum pasti. Dengan demikian risiko adalah

kemungkinan penyimpangan yang tidak diharapkan yang dapat menimbulkan

kerugian. Hal inilah yang terdapat dalam usaha dagang di mana usaha ini pada

awal maupun saat berjalannya sudah menampakkan kemungkinan-kemungkinan

risiko yang akan dihadapi. Untuk itu diperlukan suatu upaya awal di dalam

mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan suatu

usaha.13

Untuk itulah manajemen muncul sebagai sistem yang mengatur semuanya

dalam lapangan kerja. Sistem manajemen mengukur kadar kemampuan diri

seseorang, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya, memberikan

tingkat kebebasan yang tidak keluar dari batas kebebasan orang lain, serta

menyelesaikan tugas dengan sempurna.14

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan,

seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/

pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

12Soesino Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi, Cet. 1
(Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 2

13Tarsis Tarmudji, Manajemen Resiko Dunia Usaha, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,
1996), cet. 1 h.17

14Ali Muhammad Taufiq. Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur’an. (Jakarta : Gema
Insani, 2004). h.56



6

Manajemen risiko merupakan suatu cara, metode atau ilmu pengetahuan yang

mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana risiko itu terjadi dan mengolah

risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian.15

Manajemen risiko bukan hanya diterapkan pada perusahaan atau lembaga

keuangan saja namun di dalam bidang muamalah lainpun juga ada risiko yang

sering ditemui. Misalnya, di dalam praktek perdagangan buah yang sering ditemui

pada beberapa pedagang yang ekonominya kurang mampu. Dalam praktek

perdagangan buah sering terjadi risiko dagang seperti buah-buahan yang tidak

laku dalam beberapa hari yang telah lalu akan mengakibatkan buah tersebut akan

membusuk dan terbuang sia-sia. Ini membutuhkan usaha agar tidak terjadi

pembusukkan terlalu banyak dalam sehari, yaitu dengan menyimpan buah-buahan

yang cepat membusuk di dalam kulkas atau di tempat yang tidak ada bakteri.

Risiko ini juga sering dihadapi oleh para pedagang buah yang ada di

kelurahan Simpang Baru kecamatan Tampan Pekanbaru Riau yang rata-rata

banyak menjual buah-buahan yang cepat busuknya.

Pada saat buah-buahan mengalami kenaikan harga, ia menyebabkan

berkurangnya pembeli sehingga pendapatan pedagang buah di Kelurahan

Simpang Baru semakin menurun. Untuk mengatasi hal tersebut pedagang buah di

Kelurahan Simpang Baru mengurangi pesanan buah-buahan tersebut dari agen.

Biasanya pedagang memesan buah dari agen 3 keranjang, ketika harga buah naik

maka pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru mengurangi pesanan buah

tersebut menjadi 1 atau 2 keranjang. Faktor yang mempengaruhi kenaikan harga

15 Syarfi Ayat, Manajemen Risiko, (Jakarta: Gema Akastri, 2003), h. 1
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buah karena berkurangnya pasokan buah dari produsen dan juga perkembangan

ekonomi negara yang semakin meningkat.16

Risiko yang dihadapi oleh pedagang buah bisa berupa risiko biaya tempat,

risiko harga, risiko biaya pengiriman buah dari agen dan juga risiko buah busuk.17

Berdasarkan informasi dari beberapa pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru,

terlihat bahwa pada saat pengiriman buah dari agen penjualan buah-buahan,

pedagang buah yang ada di Kelurahan Simpang Baru tidak mengetahui apakah

buah yang dikirim tersebut membusuk atau belum.18 Sehingga, untuk

meminimalkan kerugian, mereka buah yan membusuk dengan menggunakan

sistem diskon, dan dengan cara mencampurkan buah-buahan yang membusuk

dengan yang bagus.19

Ini menimbulkan pertanyaan apakah usaha pedagang buah memanajemen

risiko tersebut dibolehkan dalam pandangan Islam. Mengingat di dalam

perdagangan, Islam menginginkan kejelasan dalam berdagang serta adil dan jujur.

Seperti yang tercantum dalam hadits Nabi SAW yaitu;

ُ َعْنھُ َحدَّ  ثَنَا َشْیبَاُن َعْن یَْحیَى َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي َسِعیٍد َرِضَي هللاَّ ثَنَا أَبُو نَُعْیٍم َحدَّ
قَاَل ُكنَّا نُْرَزُق تَْمَر اْلَجْمِع َوھَُو اْلِخْلطُ ِمْن التَّْمِر َوُكنَّا نَبِیُع َصاَعْیِن بَِصاٍع فَقَاَل 

 ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َال َصاَعْیِن بَِصاٍع َوَال ِدْرھََمْیِن بِِدْرھَمٍ النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami
Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu berkata:

16Ibu Nurlela, Pedagang Buah, wawancara, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan
Tampan Pekanbaru Riau  tanggal 17 juni 2013.

17Hasil pengolahan data observasi, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan
Pekanbaru Riau bulan Juni 2013.

18Ibu Sri Wahyuni, Pedagang Buah, wawancara, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan
Tampan Pekanbaru Riau tanggal 12 Juni 2013.

19Ibu Zuraini, Pedagang Buah, wawancara, di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan
Tampan Pekanbaru Riau tanggal 07 Juni 2013.
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"Kami diberikan kurma yang bercampur (antara yang baik dan yang jelek) dan
kami menjual dua sha' dengan satu sha'". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Tidak boleh menjual dua sha' dibayar satu sha' dan dua dirham
dengan satu dirham"(HR.Bukhari, No.2080).20

Dan diperjelas lagi oleh hadits berikut ini tentang perkara penipuan di

dalam perdagangan makanan atau sejenisnya yaitu;

َرِة طََعاٍم فََأْدَخَل َيَدُه  َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى ُصبـْ َعْن أَِبي ُهَريـْ
ِفيَها فـََناَلْت َأَصاِبُعُه بـََلًال فـََقاَل َما َهَذا يَا َصاِحَب الطََّعاِم قَاَل َأَصابـَْتُه السََّماُء يَا 

َأَفَال َجَعْلَتُه فـَْوَق الطََّعاِم َكْي يـََراُه النَّاُس َمْن َغشَّ فـََلْيَس ِمنِّيَرُسوَل اللَِّه قَالَ 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan
melewati onggokan makanan yang akan dijual. Lalu beliau memasukkan
tangannya ke dalam onggokan itu, maka tanpa diduga sebelumnya, jari-jari tangan
beliau menyentuh sesuatu yang basah. Kemudian beliau keluarkan jari-jarinya
yang basah itu seraya bertanya, "Ada apa di dalamnya ini?" Orang yang
mempunyai makanan tersebut menjawab, "Mungkin basah karena kehujanan ya
Rasulullah?" Lalu Rasulullah pun bertanya lagi kepadanya, "Mengapa tidak kamu
letakkan yang basah itu di atas agar supaya dapat diketahui orang lain? Barang
siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk umatku" (H.R Muslim, No.45)21

Hadits di atas menjelaskan larangan mencampur adukkan antara buah

yang baik dan buruk dengan cara curang. Tetapi larangan tersebut tidak serta

merta dapat diberlakukan terhadap praktek yang dilakukan oleh pedagang buah di

Kelurahan Simpang Baru tersebut, mengingat perbuatan mereka itu mengandung

beberapa kemungkinan motivasi dan cara ketika melakukannya. Lalu

bagaimanakah upaya mereka mengatasi risiko dan sejauhmana upaya tersebut

dibolehkan dalam Islam ?

20 Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari: Kitab Jual Beli, No. 2080 (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah, 1998 M-1419 H), juz 2, h. 13

21 Abul Hasan  Muslim Ibnul Hajjaj, Shahih Muslim: Kitab Jual Beli, No.45 (Kairo: Darul
Ihyaul Kotob al-Arobiyah, 1374 H), juz 1, h. 64
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Karena itulah dilakukan penelitian dengan judul “MANAJEMEN RISIKO

PEDAGANG BUAH DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN

TAMPAN PEKANBARU DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI ISLAM”.

Penelaahan tentang manajemen risiko ini dirasakan penting karena

manajemen risiko sangat menentukan keberhasilan dalam suatu perdagangan.

Sementara itu dijadikannya pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan Tampan Pekanbaru sebagai sasaran penelitian, karena di samping

belum banyaknya tulisan-tulisan yang berkembang dan berkaitan dengan hal

tersebut, juga karena saat ini pedagang buah semakin berkembang di mana-mana

terutama di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau, yang

letaknya sangat strategis. Kelurahan ini terletak pada daerah yang sedang

berkembang pesat, jalur lalu lintas, dan karena perputaran ekonomi yang sangat

baik.

Selanjutnya sebagaimana yang terungkap di atas, masalah-masalah yang

terjadi pada pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru, secara umum juga terjadi

pada pedagang buah di wilayah kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan

Tampan maupun Kecamatan lainnya di Pekanbaru walaupun tidak secara

keseluruhan.

Adalah sangat memungkinkan bahwa terdapat berbagai persamaan dan

perbedaan masalah pada pedagang buah di masing-masing kelurahan yang ada di

Kecamatan Tampan atau Kecamatan lainnya. Namun, untuk menyederhanakan

masalah, penelitian ini tidak diarahkan untuk melihat berbagai perbedaan yang

ada, tetapi akan dicari persamaan-persamaan yang mungkin terdapat pada
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pedagang buah di wilayah kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Tampan.

Sebab, pada pedagang buah tersebut berdasarkan pengamatan yang dilakukan

tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dengan pedagang buah

di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan tersebut.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada manajemen

risiko pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru

ditinjau dari aspek ekonomi Islam, selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan

menitikberatkan kepada pokok permasalahan, yaitu bagaimana manajemen risiko

pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru

ditinjau dari aspek ekonomi Islam. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka

penelitian ini dibatasi kepada beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh pedagang buah di

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?

2. Bagaimana pandangan Islam terhadap manajemen risiko pedagang buah di

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini:

a. Untuk mengetahui manajemen risiko pedagang buah di Kelurahan

Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
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b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap manajemen risiko

pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang manajemen risiko pedagang

buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan Islam terhadap

manajemen risiko pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru.

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah

(S.E,Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara para peneliti yang membahas tentang manajemen risiko adalah

Muhammad Nur Hakim dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pedagang

Ikan Kering dalam Manage Risiko Menurut Ekonomi Islam di Pekanbaru. Dia

menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan apabila ikan ini rusak, berlebih,

persaingan dalam harga dan sepinya pembeli yaitu dijual dengan harga yang

murah, meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan promosi penjualan.

Strategi dalam manage risiko menurut ekonomi Islam mengacu kepada

Al-Qur’an dan Hadits, sesuai dengan yang diajari oleh Rasulallah SAW. Strategi

yang dilakukan pedagang ikan kering ini sudah memenuhi beberapa kriteria

ekonomi Islam walaupun ada beberapa pedagang yang belum memenuhi kriteria
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tersebut yaitu tidak jujur dalam menjelaskan barang dagangannya dan

mempromosikannya.22

Adapun dalam penelitian ilmiah Yuliani yang berjudul Manajemen Risiko

Kartu Kredit Syariah Pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru dalam

Pandangan Islam dijelaskan bahwa risiko kartu kredit yang ada di PT. BNI

Syariah cabang Pekanbaru adalah risiko gagal bayar dan risiko ketidaktertiban

dalam membayar tagihan saat jatuh tempo. Jadi, untuk mengatasi kartu kredit

yang bermasalah, pihak bank akan menelpon pihak yang bersangkutan atau

mengirim surat peringatan kepada nasabah, jika surat-surat tidak ditanggapi maka

pihak bank akan mendatangi pihak yang bersangkutan. Jika terjadi keterlambatan

pembayaran kartu kredit oleh nasabah, PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru

mengenakan denda kepada nasabah tersebut sesuai dengan fatwa yang berlaku.23

Dalam penelitian ilmiah Khuzaimah yang berjudul Strategi Mengelola

Risiko pada Pembiayaan Konsumtif di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai

Ditinjau dari Ekonomi Islam dijelaskan bahwa strategi dan kebijakan bank dalam

menghadapi adanya kredit macet pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Syariah

Mandiri Cabang Dumai adalah membuat produk unggulan yang dapat

meminimalisir risiko gagal bayar (seperti BSM Implan dan PKPA), menyalurkan

pembiayaan sesuai dengan prosedur, serta melakukan monitoring pembayaran

angsuran secara ketat dan pihak bank juga mengantisipasi dengan melakukan

penyelamatan sebagaimana terdapat dalam surat edaran Bank Indonesia

22 Muhammad Nur Hakim, Strategi Pedagang Ikan Kering dalam Manage Resiko
Menurut Ekonomi Islam Di Pekanbaru, (Pekanbaru: Skripsi, 2010)

23 Yuliani, Manajemen Risiko Kartu Kredit Syariah Pada PT. BNI Syariah Cabang
Pekanbaru dalam Pandangan Islam,(Pekanbaru: Skripsi, 2011)
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No.31/12/UPPB tanggal 12 November 1998, bahwa tindakan dilakukan terlebih

dahulu menganalisa prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar si

nasabah itu sendiri.24

Pandji Anoraga di dalam bukunya Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis

dalam Era Globalisasi menjelaskan bahwa  manajemen risiko merupakan suatu

usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap

kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi

yang lebih baik.25

Menurut Ferry N. Idroes dalam bukunya Manajemen Risiko Perbankan,

dijelaskan guna mempertahankan eksistensi kehidupan, maka diperlukan suatu

tujuan. Untuk mencapai tujuan diperlukan tindakan atau aktivitas. Aktivitas

memiliki risiko jika dampaknya berlawanan. Sebaliknya aktivitas memberikan

peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan.26

Abbas Salim di dalam bukunya Asuransi dan Manajemen Risiko

mengatakan bahwa risiko adalah unsur ketidaktentuan, ini bisa mendatangkan

kerugian dalam asuransi.27 Asuransi bertujuan untuk memindahkan risiko individu

kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungan terutama untuk mengurangi

risiko-risiko yang ditemui dalam masyarakat.28

24Khuzaimah, Strategi Mengelola Risiko pada Pembiayaan Konsumtif di PT.Bank
Syariah Mandiri Cabang Dumai Ditinjau dari Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Skripsi, 2010)

25 Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis:Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi.(Jakarta:
Rineka Cipta.2007) h. 293

26 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 4
27 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

1998), cet ke-1 h. 75
28 Ibid., h. 8
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Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarman A. Karim dalam

bukunya berjudul Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan merupakan suatu

kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak

dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan

dan permodalan bank.29

Risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang

tak terpisahkan dari aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu

yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang tahu dengan

pasti apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan mungkin satu detik ke depan.

Selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko.

Ada dua istilah yang sering dicampuradukkan yaitu ketidakpastian dan

risiko. Sebagian orang menganggapnya sama, sebagian lagi menganggapnya

berbeda. Di sini yang membedakan kedua istilah tersebut karena pengelolaannya

berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan

(unexpected risk), sedangkan istilah risiko itu sendiri mengacu kepada risiko yang

diperkirakan (expected risk). Secara umum, ketidakpastian dapat terjadi pada

empat hal, yaitu dalam pertukaran, dalam hasil permainan, dalam bisnis atau

investasi, dan dalam risiko murni.30

Dari penelaahan terhadap karya-karya di atas, terlihat bahwa para penulis

telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan

persoalan manajemen risiko, khususnya tentang usaha yang dijalani. Akan tetapi

manajemen risiko pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan

29 Adiwarman A. Karim, Bank Islam:Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2004), cet ke-8, h. 255

30 Ibid., h. 78
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Tampan Pekanbaru ditinjau dari aspek ekonomi Islam, sepanjang pengetahuan

penulis, belum diteliti orang. Berdasarkan fakta-fakta itulah, dilakukan penelitian

tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Kelurahan

Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, karena daerahnya strategis.

Terletak pada daerah yang sedang berkembang pesat, jalur lalu lintas, dan karena

perputaran ekonomi yang sangat baik.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang buah yang ada

di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru.

b. Sebagai objek dari penelitian adalah manajemen risiko pedagang buah di

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru ditinjau dari

aspek ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Untuk data populasi pedagang buah ini dikarenakan tidak adanya data

yang jelas di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru, maka

tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun, berdasarkan hasil observasi dan

wawancara yang dilakukan, ditemukan data populasi pedagang buah sebanyak 16

orang. Sedangkan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini, karena begitu
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banyaknya pedagang yang ada di Kelurahan Simpang Baru maka peneliti

membatasi semua populasi dijadikan sampel.31

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data32 dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan

responden. Sumber dari data primer adalah pedagang buah di Kelurahan

Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan

responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data

yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti.33

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap

kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.34

b. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.35

31 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES,
1989), h. 152. Lihat juga Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis
dalam Penelitian, (Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed 1, h. 186.

32 Data adalah bagian – bagian  khusus yang membentuk dasar-dasar analisis, lihat Emzir,
Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Ed. 1 Cet.
1, h. 64.

33 Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian,
(Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed 1, h. 190.

34Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
1996), Cet-7 h.125.
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c. Kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden dalam

bentuk angket serta beberapa alternatif pilihan jawabannya.36

d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada

kaitannya dengan persoalan yang diteliti.37

e. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan

yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada

dalam masalah penelitian.38

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu

setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci

dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara

jelas kesimpulan akhirnya.39

7. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut

dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah

umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.40

35 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan
Ilmu Sosial Lainnya,(Jakarta: Kencana, 2008), Ed 1, Cet. 2, h. 108.

36 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,
(Jakarta: Kencana, 2011), Ed 1 Cet. 1, h.139

37 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada), Ed. 1 Cet. 1, h. 14.

38 Ibid., h. 141; lihat juga Lexy J. Moleong, op.cit., h. 160.
39 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuntitatif – Kualitatif, (Yogyakarta: UIN-

MALIKI press, 2010), Cet. 2, h. 352.
40 Burhan Bungin, op.cit., h.26
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b. Induktif yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus,

kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik

kesimpulan secara umum.41

c. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa

adanya.42

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan terdiri dari lima

bab dengan perincian sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan dan

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan hukum

Islam secara umum dan diskusi tentang manajemen risiko

pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

Pekanbaru Riau.

BAB II: GAMBARAN UMUM KELURAHAN SIMPANG BARU

KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU

Bab ini meliputi letak geografis dan demografisnya, sosial budaya

dan adat istiadat, agama, pendidikan, ekonomi, serta struktur

organisasi. Sebagaimana yang dibicarakan dalam bab I para

41 Ibid., h.27. lihat juga Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), Ed.1 Cet. 10, h. 40.

42 Adapun kejadian-kejadian khas adalah hal yang dinyatakan sebagai fakta, tetapi dalam
wujud hasil pengukuran hal itu disebut data, lihat Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian
Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 9.
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pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru juga akan menghadapi

risiko yang membutuhkan manajemen risiko.

BAB III: TINJAUAN UMUM MANAJEMEN RISIKO DALAM ISLAM

Mengungkapkan tentang manajemen risiko dalam pandangan

Islam. Bab ini mencakup konsep risiko, pengertian manejemen

risiko, dasar manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, tujuan

manajemen risiko, langkah-langkah manajemen risiko.

BAB IV: MANAJEMEN RISIKO PEDAGANG BUAH DI KELURAHAN

SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU

DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI ISLAM

Membicarakan bagaimana manajemen risiko pedagang buah di

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru ditinjau

dari aspek ekonomi Islam. Hal ini berkaitan dengan proses

pelaksanaan perdagangan buah, manajemen risiko yang mereka

lakukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini akan

dibicarakan juga tentang pandangan Islam terhadap manajemen

risiko pedagang buah itu sendiri.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya

yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang

diperlukan dalam upaya kesempurnaannya. Selanjutnya diikuti oleh

daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini

dan juga beberapa lampiran.


