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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang memperhatikan kebahagiaan hidup dunia

dan akhirat.Untuk itu, Islam di samping memerintah umatnya untuk melaksanakan

kewajiban ritual ibadah berupa shalat, puasa, dan lain-lain, Islam juga mendorong

umatnya untuk berusaha mencari rezeki sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

hidup mereka di dunia. Dalam al-Quran surat al- Qhasas ayat 77 Allah swt

berfirman:






….

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagiaanmu dari (kenikmatan ) duniawi “

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga menurunkan aturan-aturan dan

harus di perhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

(mencari nafkah). Dalam al-Qur’an dinyatakan, bahwa nafkah yang di cari haruslah

nafkah yang halal dan baik. Proses memenuhi kebutuhan inilah yang kemudian

menghasilkan kegiatan ekonomi seperti berdagang (jual-beli) juga termasuk

bagaimana membantu menanggulangi orang tidak bisa masuk dalam kegiatan

ekonomi, baik itu dengan zakat, wakaf, infak, dan sedekah1.

1 Mustafa Edwin Nasution,Pengenalan  Ekslusif Ekonomi Islam,(Jakarta : Kencana,2007),
cet. Ke-12,h.12
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Salah satu sosok yang harus kita teladani yaitu Nabi Muhammad saw

beliau adalah sosok seorang pedagang. Kita semua mengetahui, sosok Muhammad

saw, selain di angkat Allah sebagai Nabi dan Rasul, serta menjadi Kepala Negara,

beliau juga pernah menjadi pedagang yang sukses. Karakter ini muncul sebelum

beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul.Tepatnya, pada waktu itu Nabi

Muhammad saw berusia kurang lebih dua puluh tahun sudah mempraktekkan

perdagangan lintas wilayah, bahkan lintas Negara. Muhammad muda, beserta

pamannya tercinta Abu Thalib, membawa barang dagangan seorang saudagar

wanita kaya, Siti Khadijah radhiyallahu’anha, yang kelak akan menjadi istri beliau,

dari negeri Makkah ke negeri Yaman dan negeri Syam. Perniagaan yang di lakukan

oleh Rasulullah saw, tidak lain merupakan bentuk praktek kegiatan ekonomi yang

di wariskan kepada umat islam untuk di teladani. Perniagaan atau istilah lainnya

praktek jual-beli, termasuk salah satu prinsip instrument Ekonomi Islam. Beberapa

keteladanan yang di praktekan oleh Rasulullah saw dalam berbisnis adalah jiwa

kejujuran2.

Semangat kejujuran dalam berbisnis ini, telah mengantarkan beliau untuk

mendapat gelar yang amat agung, yaitu al-amin, orang yang dapat di

percaya.Dalam bisnis, kepercayaan merupakan syarat yang utama. Tanpa ada

kepercayaan atau kita sudah tidak percaya lagi oleh orang lain, bisnis yang kita

jalankan tidak akan berhasil, bahkan kita akan mengalami kerugian3.

2 Afzalurrahman,Muhammad Seorang Pedagang,(Jakarta :Yayasan Swara
Bumi,1996),cet. Ke-1,h.28

3Laode M. kamaluddin,14 Langkah Bagaimana R osulullah SAW Membangun Kerajaan
Bisnis,(Jakarta: Republika,2006),cet. Ke-1,h.101
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Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada

Allah swt dan merupakan fardhu kifayah, oleh karena itu bisnis dan perdagangan

tidak boleh terlepas dari peran syari’ah Islamiyah.

Dalam kehidupan masyarakat Muslim, setiap individu memiliki tanggung

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

aturan syariah4. 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)5.

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 lega6.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 lain7.

4Ibid.,h. 11
5Malayu Hasibuan, Organisasi dan Motivasi, Pasar Peningkatan Produktifitas, (Jakarta:

Bumi Aksara,1996), h. 95
Edisi 1, Cet. 1, h. 4

7Buchori Alma, Kewirausahaan, (Bandung: Alfa Beta, 2005), h. 216
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Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan adalah sebuah proses

terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan

yang tidak dihalalkan atau penipuan terhadap kelompok lain8.

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)

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:







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)

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 lain9.

8A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 445

9Ahmad asy-Syarbashi, Yas’alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Hukum dan
Kehidupan (Jakarta: Lentera, 2005), cet. 5, h. 130
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Dalam setiap usaha pasti akan mengalami risiko, oleh karena itu maka perlu

diadakan atau di canangkan strategi dalam manage resiko. Strategi ini pertama

tama bertugas mengidentifikasi risiko – risiko yang di hadapi, sesudah itu

mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat di

carikan jalan untuk menghadapi atau menangani risiko itu10.

Risiko merupakan bagian yang tidk 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

merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga atau tidak

diinginkan, jadi ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang apabila

terjadi mengakibatkan kerugian11.

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

usaha12.

Didalam agama islam telah diajarkan kepada kita didalam Al-Qur’an agar

kita melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan, hal ini

sesuai dengan Firman-Nya pada Q.S Al-Hasyr ayat 18:

10 Herman Darmawi, Manajemen Resiko, (Jakarta : Bumi Aksara,2005), Cet. Ke-9,h.3
11Soesino Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi, Cet. 1

(Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 2
12Tarsis Tarmudji, Manajemen Resiko Dunia Usaha, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,

1996), cet. 1 h.17
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Begitu pula pada ayat selanjutnya Allah telah berfirman yang maksudnya

adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali ia sendiri yang

mengubahnya, maka dari itu perencanaan diperlukan untuk membuahkan hasil

yang baik. Sesuai dengan Firman-Nya pada Q.S Ar- Rad ayat 11 :










Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka merobah keadaan  yang ada pada diri mereka
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu
kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain Dia”.

Selain itu islam juga mengajarkan kepada kita umat islam untuk senantiasa

melakukan pencegahan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan

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

menyelesaikan tugas dengan sempurna13.

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. 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 kerugian14.

Adapun tujuan  manajemenn risiko ialah agar dapat mencegah usaha

tersebut dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan,

menekan biaya produksi, dan sebagainya. Adapun sasaran utama yang hendak di

capai dengan adanya manajemen resiko, diantaranya:

1. Untuk kelangsungan suatu usaha

2. Memperkecil biaya

3. Menstabilisasi pendapatan

4. Memperkecil / meniadakan gangguan dalam berproduksi

5. Mengembangkan pertumbuhan suatu usaha 15

Manajemen risiko bukan hanya diterapkan pada  lembaga keuangan saja

namun juga di terapkan pada badan usaha lainnya Misalnya, pada  usaha Potato

Donut's cabang dari Pekanbaru yang berada di Bangkinang  di jalan Ali rasyid.

13Ali Muhammad Taufiq. Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur’an. (Jakarta : Gema
Insani, 2004). h.56

14Syarfi Ayat, Manajemen Risiko, (Jakarta: Gema Akastri, 2003), h. 1
15 Pandji Anoraga Manajemen Bisnis (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004)h.328
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Usaha ini telah berdiri sejak  tahun 2008 yang di dirikan oleh Ibu Yasfetta. Pada

16usaha Potato Donut's ini memiliki 3 tempat usaha, yang mana setiap tempat

memiliki 2orang karyawan, usaha Potato Donut’s ini tidak hanya memproduksi 1

produk saja namun juga memproduksi produk lainnya seperti risoles, risoles ini

terdiri dari 3 macam rasa antaranya rasa ayam, rasa bakso, dan rasa daging.

Dalam pelaksanaan usaha Potato Donut’s tidak luput dari berbagai macam

risiko adalah adonan yang tidak mengembang dan produk tidak habis terjual pada

hari penjualan.beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan jika mengalami risiko

tersebut antara lain menjual kembali untuk keesokkan harinya pada produk yang

belum habis terjual17.

Sesuai permasalahan di atas apakah manajemen risiko yang di terapkan di

perbolehkan dalam pandangan Islam yang berprinsip pada keadilan dan kejujuran.

Sebagaimana di jelaskan  dalam hadist Nabi  saw yaitu:

فِيَها َعْن َأِيب ُهرَيْـرََة أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى ُصبـْرَِة طََعاٍم فَأَْدَخَل يََدُه 

فَـنَاَلْت َأَصابُِعُه بـََلًال فَـَقاَل َما َهَذا يَا َصاِحَب الطََّعاِم قَاَل َأَصابـَْتُه السََّماُء يَا َرُسوَل اللَِّه قَالَ 

أََفَال َجَعْلَتُه فـَْوَق الطََّعاِم َكْي يـَرَاُه النَّاُس َمْن َغشَّ فَـلَْيَس ِمينِّ 
Artinya : 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)

16 Yasfetta, Pemilik usaha Potato Donut’s, wawancara di Bangkinang
17 Rani, Karyawan usaha Potato Donut’s,wawancara di Bangkinang
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Berdasarkan  hadits di atas menjelaskan larangan mencampur adukan

antara yang jelek dan yang baik dengan cara yang curang tetapi larangan tersebut

tidak serta merta dapat di berlakukan terhadap praktek usaha Potato Donut’s

tersebut mengingat perbuatan mereka mengandung beberapa motivasi dan cara

ketika melakukannya lalu bagaimana upaya mereka mengatasi risiko  dan sejauh

mana upaya tersebut di perbolehkan dalam islam?

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik  untuk meneliti lebih

mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN

EKONOMI ISLAM  TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PADA USAHA

POTATO DONUT’S” (Studipada Potato Donut’s cabang Bangkinang).

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah serta tidak menyimpang dari topik yang

di persoalkan, maka penulisan perlu diadakan pembatasan masalah yang akan di

teliti. Adapun masalah yang di teliti adalah risiko –risiko yang terjadi , manajemen

risiko serta tinjauan ekonomi islam terhadap manajemen usaha.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta menginterprestasikan

hasil dari penelitian maka terlebih dahulu dirumuskan masalah pokok yang akan

dijadikan pedoman dan arahan dalam penelitian, adapun yang menjadi

permasalahan pokok yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Apa saja risiko yang terjadi pada usaha Potato Donut’s di Bangkinang?

2. Bagaimana manajemen risiko terhadap usaha Potato Donut’s di Bangkinang ?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap manajemen risiko usaha  Potato

Donut’s di Bangkinang?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui risiko yang di hadapi dalam usaha Potato Donut’s

b. Untuk mengetahui manajemen risiko  pada usaha Potato Donut’s tersebut.

c. Untuk mengetahui Tinjauan ekonomi Islam terhadap manajemen risiko

usaha Potato Donut’s di Bangkinang.

2. Manfaat Penelitianan

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar strata

satu (S1) Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Untuk bahan masukan atau pengetahuan bagi penulis dan rekan-rekan

penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan

permasalahan dalam penelitian ini.

c. Untuk tambahan referensi Kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh

pembaca dan peneliti selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, (field research).Adapun

lokasi penelitian ini dilakukan di cabang Bangkinang yang terdiri dari 3 tempat



11

usaha yaitu di Jl. M. Ali Rasyid, Jl. Agussalim dan Jl. M. Yamin dikarena

dilokasi tersebut terjadi permasalahan dalam meminimalisirkan risiko dan

mudahnya transportasi menuju lokasi penelitian

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik dankaryawan Potato Donut’s di

Bangkinang.Sedangkan objek penelitian adalah manajemen risiko yang

diterapkan pada usaha Potato Donut’s.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah 6 orang karyawan dan 1 orang pemilik

usaha Potato Donut’s di Bangkinang. Karena populasinya sedikit maka seluruh

populasi di jadikan sampel dengan menggunakan teknik total sampling.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

secara langsung dari karyawan dan pemilik usaha Potato Donat’s di

Bangkinang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku

ataupun referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan

yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis

menggunakan beberapa metode, yaitu:
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a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan

mengamati gejala dan fenomena yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara, yaitu bertanya langsung kepada penjual Potato

Donut’sdiBangkinang terhadap masalah yang diteliti.

c. Studi pustaka, dalam penulisaninipenulisjuga mengumpulkan buku-buku

yang berkaitan denganpenelitian yang terdapat pada usaha Potato Donut’s.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode yang sesuai

dengan penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif.Maka analisis data yang

penulis gunakan adalah data deskriptif, dimana setelah data terkumpul

kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam

bentuk uraian.

7. Metode Penulisan

a. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudiandianalisis dan

diuraikan secara khusus.

b. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisi dan

uraikan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu mengungkap uraian atas faktayang diambil dari lokasi

penelitian.
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F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari 5 bab dan setiap bab terdiri

dari beberapa bagiandengan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai lokasi penelitian yang berisikan

sejarah singkat Potato Donut’s, visi misi, dan struktur organisasi usaha

Potato Donut’s.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini dijelaskan mengenai konsep risiko, pengertian

manajemen risiko, dasar hukum risiko, fungsi manajemen risiko,

langkah-langkah manajemen risiko, dan tujuan manajemen risiko

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang risiko yang hadapi karyawan Potato

Donat’s  pada usaha Potato Donut’s di Bangkinang, serta tinjauan

ekonomi Islam terhadap manajemen risiko usaha tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan penutup, dimana bab ini akan dikemukakan

beberapa kesimpulan yang dirangkum dari hasil penelitian dan

pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan beberapa

saran.


