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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dunia bisnis saat ini kondisinya sangat kompleks,

kompotitif, bergerak dengan cepat dan semakin sulit untuk diprediksi.

Begitupun dengan berbagi tantangan bisnis yang muncul menyertainya,

membawa implikasi bisnis yang tidak kalah sulit dan berat untuk

mengatasinya.1

Dalam konsep Islam, bisnis termasuk kegiatan muamallah, kegiatan

yang berhubungan dengan sesama manusia dan Tuhannya. Berbisnis

merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan,

Rasulullah sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah

melalui pintu  berdagang, baik berupa perdagangan barang atau pun berupa

jasa, dengan cacatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntutan

ajaran Islam.2

Bisnis adalah kegiatan usaha yang dilakukan untuk memperoleh

keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai

bidang, baik jumlah maupun waktunya.3

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan suatu hal baru,

namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut

1 Jusmaili, Bisnis Berbasis Syari’ah,(Jakarta:Bumi Aksara,2008), h.193
2Syaid Muhammad Baqir Ash Shadr, Keunggulan Ekonomi Islam, (Jakarta: Pustaka

Zahra, 2002), cet ke-1, h.17
3 Kasmir, Study Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana , 2009), h.5
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tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan

kegiatan bisnis, dalam hal tersebut juga diatur dalam Al-Quran. Dengan

demikian Al-Quran membolehkan kegiatan bisnis. Lebih  jauh Al-Quran juga

memuat tentang bentuk yang sangat detail mengenai praktek bisnis yang

dibolehkan. Konsep Al-Quran tentang bisnis sangatlah komprehensif,

sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga

menyangkut urusan akhirat.4

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai khalifah

di muka bumi ini telah diberikan Allah SWT hamparan bumi yang luas beserta

isi nya untuk kita kelola menjadi berbagai macam usaha dan melakukan

kegiatan usaha tanpa membuat kerusakan dimuka bumi tersebut.

Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Jumu’ah ayat 10 yang

berbunyi:

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu
di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Dari terjemahan ayat diatas dapat dilihat bahwa “maka bertebaranlah

kamu dimuka bumi” dan carilah karunia Allah” maksudnya adalah Allah

menyeru atau memerintahkan manusia untuk bekerja atau berusaha dalam

mencari rezeki. Tentunya rezeki yang halal dan baik menurut islam.

4 Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syari’ah, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.1
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Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola resources

yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan

dan keadilan dapat ditegakkan. Satu hal yang harus dihindari adalah berbuat

kerusakan dimuka bumi ini.5

Dalam bisnis kita masih mengenal dengan istilah harga, penentuan

harga, merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan bisnis. Harga

menjadi sangat penting diperhatikan. Mengingat harga menentukan atau

menetapkan laku atau tidaknya suatu produk dalam bisnis. Salah satu dalam

menentukan atau menetapkan harga akan barakibat fatal dalam produk yang

ditawarkan nantinya. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam bisnis yang

menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa, oleh

karena itu yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai

kepada konsumen atau pelanggan.6

Menurut Batsu Swasta dan Irwan harga adalah jumlah uang (ditambah

beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan

sejumlah kombinasi dari produk berikut pelayanannya. Terdapat berbagai

macam istilah untuk menyebutkan harga perbedaan penyebutan istilah tesebut

menyesuikan kepada situasi dan tempat.7

Fandi Triptono menyatakan harga bisa diungkapkan dengan berbagai

istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, peremium, komisi, upah, gaji,

honorarium, spp dan sebagainya. Dari sudut pandang pemasaran harga

5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. ASY-Syifa
Semarang, 1999), h. 933

6 Kurniawan Saifullah,Studi Kelayakan Bisnis,(Jakarta: kencana, 2006), cet ke-2, h.24
7 Batsu Swasta dan Irwan, Manajemen Pemasaran Modern,(Jogjakarta:Liberty,2005), cet

ke-2, h.124
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merupakan satuan moneter untuk ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa

lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh kepemilikkan atau penggunan

suatu barang dan jasa. Penggati inin sejalan dengan konsep pertukaran

(exchange) dalam pemasaran.8

Pada konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh permintaan dan

penawaran. Pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin

adanya keuntungan disalah satu pihak, akan tetapi ketika seorang penjual telah

menguasai pasar, permainan harga sering kali terjadi penjualan akan

menaikkan harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak setiap

perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan

mengembangkannya.9

Mekanisme adalah kumpulan suatu sistem yang menjalankan sesuatu

secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola.10

Sedangkan mekanisme dalam metode penentuan harga ada beberpa

metode yaitu :

1. Metode penentuan harga yang kompetitis hali ini selalu berlaku dalam

pasar barang dimana terdapat banyak produsen atau penjual.

2. Menentukan harga trobosan cara ini dipakai pada ketika meluncurkan

barang baru, yang menentukan harga pada tingkat yang murah atau rendah

dengan harapan dapat memaksimalkan volume penjualan.

8 Fandi Triptono, Strategi Pemasaran,(Jogjakarta:Andi,1997), cet ke-2, h.65
9 Adi Warman Karim,Ekonomi Mikro Islam,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008), cet ke-

3, h.146-147
10 Kamus Bahasa Indonesi, (Tim Reality Publisher), h.43
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3. Menetapkan harga berdasarkan permintaan cara ini dipraktekan oleh

perusahaan jasa.

4. Menjual barang yang berkualitas dengan harga rendah, cara ini dilakukan

untuk menarik langganan.

5. Kebijakan harga tinggi jangka pendek, cara ini dilakukan ketika barang

baru dikeluarkan dan karna belum ada persaingan.

6. Dengan penentuan harga semurah mungkin tapi tetap dalam masih dalam

kondisi menguntungkan.11

Jasa adalah tindakan yang baik dan berguna bagi orang kelompok

masyarakat, bangsa dan bernegara, pertolongan yang  sangat berguna,

perbuatan memberikan pelayanan atau servis kepada pelanggan, aktivitas,

kemudahan, manfaat dan sebagainya yang dapat dijual kepada konsumen.12

Pengiriman barang adalah yang memidahkan atau mengirimkan barang

dari satu lokasi ke tempat tujuan yang disesuaikan dengan dokumen

pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan

persyaratan penanganan barangnya.13

Jika kita berbicara tentang mekanisme, harga disebuah perusahaan

haruslah memiliki menajemen yang baik, terarah dan tepat untuk

mempertahankan posisinya agar tatap exsis dan bertahan dalam menghadapi

kemungkinan-kemungkinan dan resiko-resiko dalam dunia bisnis.

11 Gary Amstrong, Manajemen Pemasaran,(Jakarta:Erlangga,1987), cet ke-2, h.12
12 Drs. Ahmad A.K Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Reality Publicsier, 2006),

cet -1,h.277
13 Logistik Indonesia.blogspot.com/2010/07/pengiriman-barang.html 13.45
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Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan,

seperti perencanan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/

pengawasan, yang di lakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia lainnya.14

Resiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan,

karena segala aktivitas pasti mengandung resiko. Bahkan ada anggapan yang

mengatakan tidak ada hidup tanpa resiko sebagaimana tidak ada hidup tanpa

kematian. Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak

diduga atau tidak diinginkan, jadi ketidak  pastian atau kemungkinan

terjadinya sesuatu yang apabila mengakibatkan kerugian.15

Jadi, manajemen resiko merupakan suatu cara, metode atau ilmu

pengetahuan yang menpelajari berbagai jenis resiko, bagaimana resiko itu

terjadi dan mengelola resiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari

kerugian.16

Salah satu pola bisnis yang saat ini sangat marak dilakukan adalah

bisnis ekspedisi atau bisnis pengiriman barang, yaitu perusahaan yang

bergerak dibidang usaha titipan dan pengiriman barang yang terdapat

dikecamatan sukajadi pekanbaru ini adalah PT. Tri Logistics.

Armada yang digunakan untuk pengiriman barang titipan konsumen

atau pelanggan antar kota luar Propinsi Riau PT. Tri Logistics menggunakan

sarana angkutan yang paling cepat saat ini dan juga menggunakan angkutan

14 Martono, Agus Harjito, Manajemen Keuangan, Cet. Ke-6 (Yogyakarta Ekonomi
Kampus Fakultas Ekonomi VII,2007), h. 166

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

16 Syarfi Ayat, Manajemen Resiko, (Jakarta: Gema Akasarti,2003), h. 1
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darat atau pun laut yang disewa perusahaan tersebut. Saat ini armada yang

telah dimiliki perusahaan dalam pendistribusian pengiriman barang untuk

wilayah daerah pekanbaru dan sekitarnya terdiri dari tiga buah mobil box yang

sangat berguna bagi pendistribusian barang yang akan dikirim.

Pelayanan jasa pada perusahaan Tri Logistics mendistribusikan

pengiriman barang melalui  kerja sama dengan pihak lain. Jika pengiriman

barang melalui via ydara, laut maupun darat mereka sudah mempunyai

agennya.

Dalam menetapkan harga  kiriman barang perusahaan PT. Tri

Logistics berusaha agar harga tersebut bisa sama dengan  harga yang

digunakan oleh perusahaan lain yang sejenis. Meskipun ada beberapa daerah

pengiriman PT. Tri Logistics harga yang bersaing dibandingkan persaingnya.

Besar harga tersebut tergantung pada berat barang dan daerah tujuan

pengiriman barang. Keuntungan yang diperoleh perusahaan tergantung

banyaknya pengiriman barang yang dilakukan. Semakin banyak barang yang

dikirim semakin besar pula keuntungan yang diperoleh.

Dengan memperhatikan keadaan yang demikian tentunya terdapat

kelemahan-kelemahan dan resiko-resiko  yang dialami oleh perusahaan PT.

Tri Logistics di Pekanbaru. Kelemahan- kelemahan itu terlihat dari pelayanan

yang diberikan pelaksanaan promosi dan harga  yang ditentukan kadang tidak

sesuai dengan apa yang mereka terapkan, salah satu dalam pengiriman barang

dokumen mereka melihat isi pentingnya dokumen tersebut semakin penting isi

dokumen tersebut maka semakin mahal harganya, tujuan pengiriman barang

juga dilihat semakin jauh pengirimannya maka semakin mahal harganya dan
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perkilonya dinaikkan. Dapat dilihat juga dari berat barang itu 16,7 kilogram

maka berat barang itu digenapkan menjadi 17 kilogram. Perusahaan

memberikan asuransi atau jaminan yang diberikan kepada pelanggan yang

mengirimkan barangnya.17

Harga ini menjadi salah satu daya tarik untuk mempengaruhi memilih

harga yang lebih murah untuk mengirimkan barangnya. Salah satu yang dicari

pelanggan atau konsumen adalah harga yang murah, aman, dan cepat sampai

tujuan.

Untuk itu perusahaan harus dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat

dan harus memikirkan resiko-resiko yang harus perusahaan hadapi untuk

mengatisipasi agar realisasi pengiriman barang tidak mengalami penurunan

bahkan akan mengalami peningkatan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih

mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul

MEKANISME PENENTUAN HARGA PENGIRIMAN BARANG

DALAM MANAJEMEN RESIKO DITINJAU MENURUT EKONOMI

ISLAM (Studi Kasus PT. TRI LOGISTICS Kh. Ahmad Dahlan,

Kecamatan Sukajadi).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengembang sehingga

sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi

17 Delly Asmara (Pimpinan PT. TRI Logistics), wawancara, jalan KH. Ahmad dahlan no. 48
Pekanbaru, 5 Maret 2013.
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permasalahan tentang Penentuan Tarif Pengiriman Barang Pada PT. Tri

Logistics Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi

pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana mekanisme penentuan harga pengiriman barang pada

Perusahaan PT. Tri Logistics ?

2. Bagaimana manajemen resiko pengiriman barang dan kaitannya dengan

penentuan harga pada PT. Tri Logistics ?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang mekanisme penentuan harga

dalam manajemen resiko pada perusahaan PT. Tri Logistics ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, berikut

dikemukakan tujuan penelitian :

a. Untuk mengetahui mekanisme penentuan harga  pada perusahaan

pengiriman barang.

b. Untuk mengetahui manajemen resiko pengiriman barang dan kaitannya

dengan penentuan harga pada PT. Tri Logistics.

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme

penentuan harga pengiriman barang dan manajemen resiko pada

perusahaan PT. Tri logistics.
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2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah :

a. Sebagai sumbangan informasi dalam pengambilan keputusan terutama

bagi perusahaan dalam menentukan harga pengiriman barang.

b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti lain dalam mengkaji

masalah yang sama.

c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Ekonomi

Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dimana lokasi

Pengiriman Barang Tri Logistics Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 48

Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi ini karena

merupakan tempat berkumpulnya para pengusaha pengiriman barang dan

mudahnya akses jalan menuju lokasi penelitian, serta dilokasi ini penulis

menemukan permasalahan yang layak diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan, dan

pelanggan PT. Tri Logistics.

b. Objek penelitian adalah penentuan harga pengiriman barang dalam

manajemen resiko pada PT. Tri Logistics.
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3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri

yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik

usaha berserta anggotanya yang terdiri dari 10 orang karyawan. Dan total

konsumen PT. Tri Logistics untuk tahun 2013 ini berjumlah 782

konsumen, peneliti mengambil 10% dari total konsumen yaitu 78 orang

konsumen dengan system Random sampling.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan untuk menyusun penelitian ini

terdiri dari :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber

dengan metode observasi (pengamatan) dan interview (wawancara).

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-

dokumen serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan

penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid, maka metode

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Pengamatan (observasi) yaitu metode pengumpulan data yang

dilakukan penulis dengan pengmatan dilokasi untuk mendapatkan

gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian, bentuk pengamatan

yang penulis lakukan adalah secara langsung.
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b. Wawancara yaitu suatu cara untuk menumpulkan data dengan

mengajukan pertanyaan langsung dengan subjek penelitian.

c. Angket yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis

kepada pengusaha, manajer, asisten manajer, dan karyawan kemudian

responden diminta mengisi salah satu jawaban yang telah disediakan

sesuai dengan pendapatnya.

d. Dokumentasi yaitu melampirkan foto-foto hasil pengamatan.

6. Metode Penulisan Data

Dalam penulisan ilmiah ini menggunakan beberapa metode-metode

yakni :

a. Deduktif, yaitu menggunakan kaedah umum yang ada kaitannya

dengan tulisan ini kemudian di analisa di ambil kesimpulannya secara

khusus.

b. Induktif, yaitu menggunakan kaedah kusus yang ada kaitannya dengan

tulisan ini kemudian di analisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu menggunakan data-data dan keterangan yang

diperoleh untuk dipaparkan.

7. Metode Analisis Data

Untuk metode analisa data penulis menggunakan data kualitatif,

yaitu data kulitatif  dijelaskan dengan cara menghubungkan antara satu

fakta dengan fakta lainnya, kemudian data itu dianalisa untuk diambil

kesimpulan
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F. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan ini penulis menyajikan dan memakai

sistematika lima bab masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga

antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu system dan memiliki

keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan

satu persatu masing-masing bab tersebut yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya Perusahaan Pengiriman

Barang, Struktur organisasi serta visi misi dari Perusahaan

Pengiriman Barang.

BAB III : TINJAUN TEORITIS

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori akan

membahas penulisan tentang pengertian mekanisme, pengertian

harga, dasar hukum harga, penetapan harga dalam Islam,

pengertian manajemen resiko, proses manajemen resiko, fungsi

manajemen resiko, pengertian manajemen resiko dalam Islam.
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BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mekanisme penentuan harga dalam

manajemen resiko dan tinjauan ekonomi islam mengenai resiko

perusahaan PT. Tri Logistics.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini yang juga merupakan bab penutup, penulis

membahas kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran.


