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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini 

maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata 

yang menjadi judul dalam skripsi ini. Judul skripsi yang 

dimaksud adalah “Praktik Monkey Business Pada Bisnis 

Tanaman Hias Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 

Pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

proposal ini penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Monkey Business 

Monkey business adalah peribahasa dalam bahasa 

inggris yang digunakan dalam mengisyaratkan sebuah 

perilaku ketidakjujuran ataupun kenakalan. Monkey business 

is dishonest behavior or mischief.
1
 

2. Perspektif 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perspektif 

adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami 

sesuatu.
2
 

3. Ekonomi Islam 

Menurut Muhammad Abdul Manan dalam Islamic 

Economics: Theory and Practice, ekonomi Islam adalah 

cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari seluk-beluk 

permasalahan ekonomi masyarakat, di mana nilai-nilai Islam 

digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaannya.
3
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang terjadi pada era globalisasi 

seperti sekarang telah menyebabkan kemajuan perekonomian 

dunia baik secara mikro ataupun makro. Hal tersebut berdampak 

pada jenis-jenis transaksi yang semakin beragam saat ini, 

perkembangan ekonomi yang semakin pesat sudah pasti harus 

                                                      
1
 Rajendra Kumar Dash, Professional Learner‟s Dictionary Of Spoken 

English (Delhi: PHI learning private limited, 2018), 324. 
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2016), 1167. 
3
 Ika Yuniar Fauzia and ABdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Perspektif Muqashid Al-Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 6. 
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tetap dilandasi dengan hukum sebagai dasar pedoman dalam 

melakukan kegiatan ekonomi. Islam sebagai agama yang 

sempurna tidak hanya mencakup hubungan seorang hamba 

dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur tentang hubungan sesama 

hambanya, peraturan yang di atur di dalam Islam bersifat 

menyeluruh mulai dari mengatur hak kepemilikan, ahli waris, 

sosial, budaya, politik ataupun ekonomi, dalam praktik ekonomi 

ketika bermuamalah, Islam sangat memperhatikan tata cara 

beretika di saat melakukannya. Islam sangat melarang kegiatan-

kegiatan yang berdampak kepada ketidakadilan pada pihak-pihak 

terkait saat melakukan muamalah, seperti ikhtikar (penimbunan), 

tadlis (penipuan), mayshir (judi), gharar (ketidakjelasan), 

bay‟najasy (menciptakan permintaan palsu), rasywah (suap), 

hingga melambungkan harga. Semakin meluasnya praktik-praktik 

muamalah membutuhkan kejelasan hukum yang dapat 

melandasinya. Permasalahan dalam perkembangan jual beli mulai 

timbul ketika praktik tersebut mengalami perkembangan yang 

berbeda dari apa yang ada sebelumnya. Fenomena semacam ini 

dapat dikatakan wajar karena sifat manusia itu sendiri yang 

mudah beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan 

zaman yang tentunya membutuhkan solusi dan kejelasan hukum 

yang mengatur agar tidak keluar dari ketentuan hukum Islam. 

Bisnis (jual beli) dengan berbagai macam jenisnya sudah 

umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha 

komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Bisnis 

memang tidak lepas dari kehidupan manusia tetapi faktanya 

belum tentu semua muslim telah melakukannya sesuai dengan 

aturan hukum Islam yang berlaku, di dalam Al-Qur'an dan As-

Sunah sebagai sumber utama dan kedua hukum Islam telah 

memberikan aturan dalam mengatur bisnis yang benar menurut 

Islam. Salah satu contoh ayat yang mengatur kegiatan bisnis 

tersebut di dalam Al-Quran adalah: 

اَرًة  يَۡن ّتجَ
ِ
نۡ َحك

َ
اۤۡ ا
َّ
مۡ ّةالَۡباّظّل ّال

ِ
مۡ َةيَۡنك

ِ
ـك

َ
مَۡيال

َ
يۡۤۡا ا

ِ
ل
ِ
ا َحاۡك

َ
َمِنيۡا ل

ٰ
ّذيَۡن ا

َّ
ـاَيَُّىا ال يٰۤ

مۡ
ِ
نۡك مَۡغنۡ َحَراٍض م ّ

ِ
نۡـِفَسك

َ
يۡۤۡا ا

ِ
ا َحلِۡخل

َ
مۡ َرّحيًۡما     َول

ِ
اَن ّةك

َ
َ ك سيرة )   ّانَّ اّٰلله

سائ
ّ
 (29:الن
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Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. 

An-Nisa [4]:29). 

Allah melarang hambaNya yang beriman untuk saling 

memakan harta diantara sesamanya menggunakan cara yang 

batil, yaitu melalui usaha yang tidak diperkenankan oleh syariat 

seperti judi serta melakukan perbuatan lain yang termasuk ke 

dalam kategori yang sama. Demikian pula cara-cara yang 

memuat berbagai macam bentuk tipuan dan pengelabuan, 

sekalipun pada lahiriahnya memakai cara yang diperbolehkan 

oleh agama tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya 

para pelakunya bermaksud menyamarkan perbuatan riba. 

Ibnu Abbasamenuturkan, ―Ayat ini diturunkan 

sehubungan dengan peristiwa lelaki yang membeli sebuah 

pakaian dari lelaki lain. Si penjual mengatakan ―Jika kamu suka, 

kamu dapat mengambilnya, jika kamu tidak suka maka kamu 

dapat mengembalikannya ditambah uang satu dirham.‖ Ibnu 

Mas‘udamenuturkan, ―Ayat ini muhkam (tetap berlaku), tidak 

di-nask (dihapus) dan tidak akan di-nask sampai hari kiamat.
4
 

Ayat tersebut merujuk pada perniagaan atau transaksi-

transaksi dalam bermuamalah yang dilakukan secara batil, dalam 

kandungan ayat tersebut Allah SWT melarangan untuk 

mengambil harta milik orang lain dengan jalan-jalan yang bathil 

(tidak diridhai Allah) dan dihalalkannya melakukan perniagaan 

(bisnis) yang berlaku sesuai aturan Islam dengan suka sama suka, 

yang artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam 

perniagaan tersebut. Agar setiap perniagaan yang dilakukan tidak 

keluar dari ruang lingkup norma-norma dalam Islam haruslah 

berpedoman pada syarat-syarat yang digunakan dalam berniaga 

(jual beli) seperti akid (pihak yang melakukan transaksi), objek 

yang diperjualbelikan, dan shigat (ijab qabul).
5
 Dengan 

memenuhi syarat-syarat tersebut diharapkan kegiatan jual beli 

dapat memberikan keberkahan bagi pelakunya. 

                                                      
4
 Ad-Dimasyqi Al-imam Ibnu Katsir, Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid II Terj. 

Engkos Kosasih Dkk. (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 271. 
5
 Ikit, Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah, ed. Zuhri (Yogyakarta: 

deepublish, 2015), 141. 
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Pada masa pandemi covid-19 sebagian besar kegiatan 

dilakukan dari rumah guna mencegah penyebaran virus corona 

yang sedang mewabah, pandemi ini menyebabkan sebagian 

masyarakat harus kehilangan mata penjarian mereka, karena 

terhambatnya laju perekonomian di seluruh dunia. Namun 

demikian, aktivitas yang membosankan karena harus selalu 

berada di rumah menjadi peluang tersendiri bagi pembisnis 

tanaman hias, tanaman hias dijadikan tren terbaru saat 

berkegiatan di rumah. Hal ini tergambar dari beberapa jenis 

tanaman hias yang harganya melejit, jauh lebih mahal dari 

sebelumnya, seperti tanaman hias jenis monstera, aglonema, 

caladium, alocasia, colocasia, begonia, dan calanteae,  dimana 

pada awalnya hanya dijual dengan harga puluhan ribu kini 

meningkat menjadi ratusan bahkan jutaan rupiah. Penggunaan 

teknologi saat ini telah dimanfaatkan oleh banyak pelaku bisnis 

karena dianggap lebih mudah dan mengurangi biaya para 

pedagang tanaman hias dalam mengatasi banyaknya permintaan 

konsumen.
6
 Keterbatasan stok yang dimiliki oleh para pedagang 

menyebabkan mereka mencari relasi baru untuk tetap dapat 

menjalankan bisnisnya, sebagai upaya memuaskan konsumen 

dengan baik karena ketersediaan stok tanaman hias yang ada. 

Beralihnya pedagang tanaman hias untuk membuka relasi 

baru menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjadi pemasok 

tanaman hias kepada para pedagang guna menambah pundi-pundi 

rupiah yang terasa lebih sulit mencari pekerjaan di masa pandemi 

covid-19, namun kenyataannya peluang yang dianggap besar 

tersebut justru kerap menambah masalah baru yang timbul karena 

ketidaktahuan masyarakat akan harga pasaran tanaman hias yang 

sedang tren. Pedagang yang hendak membeli tidak dengan pasti 

menjelaskan harga pasaran untuk tanaman hias yang dibelinya 

dari para pembudidaya sebagai pemasok tanaman hias rumahan. 

Pemberian harga jauh di bawah harga pasar kerap dilakukan para 

pembeli yang berasal dari kota kepada para pembudidaya, tidak 

adanya pemaparan yang jelas tentang harga tanaman hias inilah 

yang termasuk kedalam kegiatan monkey business atau dirty 

business.
7
 

                                                      
6
 Marto Silalahi et al., Dasar-Dasar Manajemen Dan Bisnis, ed. Abdul 

Karim and Bonaraja Purba (medan: Yayasan kita menulis, 2020), 161. 
7
 Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono, and Sri Susilowati, Deteksi 

Dini Amdal Dengan Early Warning System Berbasis Aplikasi, 2nd ed. 

(Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 26. 
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Penelitian ini menekankan pada praktik monkey business 

yang dilakukan oleh para pembeli yang berasal dari kota terhadap 

beberapa jenis tanaman hias kepada para pembudidaya tanaman 

hias rumahan, dengan cara menyembunyikan informasi mengenai 

harga pasar (tadlis) dan membeli tanaman hias dengan harga jauh 

di bawah harga pasar untuk mendapatkan keuntungan berlipat, 

sehingga para pembudidaya tanaman hias rumahan merasa 

dirugikan karena tidak mengetahui harga pasaran untuk tanaman 

hias yang mereka jual kepada para pedagang. Salah satu desa 

yang menjadi pembudidaya tanaman hias rumahan sebagai 

pemasok tanaman hias adalah Desa Tanjung Rejo, Kecamatan 

Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus, dimana para pemasok 

tanaman hias melakukan komplain karena harga yang diberikan 

tidak sesuai dengan harga pasar. 

Dari uraian di atas, hal yang mendasari dilakukannya 

penelitian ini dikarenakan adanya praktik monkey business yang 

berletak geografis di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan 

Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus, selain itu alasan penulis 

tertarik untuk meneliti penelitian yang berkaitan dengan monkey 

business pada praktik bisnis tanaman hias dalam perspektif 

ekonomi Islam adalah karena bisnis tanaman hias sedang hangat 

dibicarakan dan keingintahuan penulis tentang pandangan Islam 

mengenai praktik monkey business pada bisnis tanaman hias, 

serta dilandasi belum ditemukannya penelitian terdahulu dengan 

judul yang sama, sehingga penulis ingin melakukan sebuah 

penelitian terkait masalah muamalah tersebut. Permasalahan 

terkait praktik monkey business pada bisnis tanaman hias 

membutuhkan titik terang dari tinjauan ekonomi Islam, oleh 

sebab itu penulis mengangkat permasalahan ini menjadi objek 

penelitian dengan judul ―Praktik Monkey Business pada Bisnis 

Tanaman Hias dalam Perspektif Ekonomi Islam‖ dengan lokasi 

penelitian yang berada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan 

Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus. 

 

C. Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pandangan ekonomi Islam 

terhadap praktik monkey bussines pada bisnis tanaman hias di 

Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Pulaupanggung, Kabupaten 

Tanggamus. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana praktik monkey business pada bisnis tanaman hias 

di Desa Tanjung Rejo,  Kecamatan Pulaupanggung, 

Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang praktik monkey 

business pada bisnis tanaman hias di Desa Tanjung Rejo,  

Kecamatan Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik monkey business pada 

bisnis tanaman hias di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan 

Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus 

2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan ekonomi Islam 

tentang praktik monkey business pada bisnis tanaman hias di 

Desa Tanjung Rejo,  Kecamatan Pulaupanggung, Kabupaten 

Tanggamus 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang praktik monkey business 

b. Dapat menjadi literatur bagi mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan tugas akhir khususnya di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

penulis mengenai praktik monkey business dalam 

perspektif ekonomi Islam. 
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2) Dapat dijadikan sebagai media pengaplikasian dari ilmu 

pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan 

b. Bagi Pelaku Bisnis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang 

praktik monkey business dalam berbisnis. 

c. Bagi Akademisi 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung 

penelitian selanjutnya yang memiliki permasalahan 

serupa. 

2) Hasil penelitian ini dapat menambah literatur yang 

dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa 

khususnya Universitas Raden Intan Lampung. 

d. Bagi Masyarakat 

Dengan  adanya penelitian ini diharapkan 

masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam bermuamalah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis lebih dulu 

melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu atau 

karya-karya ilmiah yang mendukung topik yang akan dibahas 

oleh peneliti. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti: 

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Daris Zinaida dengan 

judul ―Identification of Perceptions of Investment Tendency as a 

Response to Issue of Monkey Business to the University Students 

in Malang”. Jurnal ini memiliki kesimpulan bahwa persepsi 

investasi terjadi cukup rendah dengan kisaran skor rata-rata 

adalah 5,58 atau 55,8%.  Pada skor maksimal, persepsi investasi 

yang dilakukan perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki yaitu 

berada di titik 5,7. Skor persepsi investasi laki-laki lebih rendah 

yaitu sebesar 5,36. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan 

dominan lebih tertarik melakukan investasi dibandingkan dngan 

laki-laki. Persamaan penelitian ini dengan apa yang penulis teliti 

adalah terdapat pada pembahasan praktik monkey business. 

Sementara perbedaannya terletak pada pembahasan, Daris 

Zinaida lebih membahas kecenderungan mahasiswa di Malang 

untuk berinvestasi setelah mengetahui informasi monkey business 
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sedangkan penulis lebih menekankan pada praktik monkey 

business pada bisnis tanaman hias.
8
 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Riska Tiasmalomo, Didi 

Rukmana dan Mahyuddin dengan judul ―Analisis Positioning 

Pelaku Usaha Tanaman Hias Di Kota Makassar‖. Jurnal ini 

memiliki kesimpulan bahwa sebagian besar petani tanaman hias 

yang berlokasi di Kota Makassar adalah berjenis kelamin laki-

laki dengan rentang usia ≥ 41 tahun, jumlah tanggungan keluarga 

sebanyak 3 orang, tingkat pendidikan SMA, dan tingkat 

pendapatan Rp.4.000.000-Rp.15.000.000. Sedangkan 

karakteristik umum usaha tani tanaman hias di Kota Makassar 

adalah tempat usaha sebagian besar berada di Kecamatan 

Tamalate, dengan luas lahan tempat usaha ≥15 m
2
, modal usaha 

bersumber dari modal sendiri, skala pasar hanya mencakup 

wilayah lokal, dan kepemilikan usaha berstatus milik sendiri. 

Adapun hasil analisis Competitive Profile Matrix menunjukkan 

bahwa nilai positioning tertinggi berturut-turut dikuasai oleh 

responden 18 (Yetty) dengan skor positioning sebesar 3,769; 

responden 8 (Arianto) dengan skor positioning sebesar 3,678; dan 

responden 7 (Sultan) dengan skor positioning sebesar 3,621. 

Persamaan penelitian ini dengan apa yang penulis teliti adalah 

terdapat pada pembahasan bisnis tanaman hias. Sementara 

perbedaannya terletak pada pembahasan, Riska Tiasmalomo, 

Didi Rukmana dan Mahyuddin lebih membahas analisis 

positioning sedangkan penulis lebih menekankan pada praktik 

monkey business pada bisnis tanaman hias.
9
 

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Hari Candrawati dkk, 

dengan judul ―Pemasaran Tanaman Hias Perspektif Ekologi 

Media Digital: Studi terhadap Kelompok Tani Bojongsari Baru 

Kota Depok‖. Jurnal ini memiliki kesimpulan bahwa kelompok 

tani tanaman hias yang tinggal di daerah Bojongsari Baru belum 

memanfaatkan digital marketing secara maksimal. kelompok tani 

tanaman hias hanya bertindak sebagai penyuplai bagi para 

pembisnis. Kelompok tani tanaman hias yang berada di daerah 

Bojongsari Baru sudah menggunakan beberapa strategi digital 

                                                      
8
 Daris Zunaida, ―Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi Sebagai 

Respon Isu Investasi Bodong Pada Mahasiswa Di Malang Identification 

of Perceptions of Investment Tendency as a Response to Issue‖ 3, no. 1 

(2018): 53–62. 
9
 Riska Tiasmalomo, Didi Rukmana, and Mahyuddin, ―Analisis Positioning 

Pelaku Usaha Tanaman Hias Di Kota Makassar‖ 5, no. 6 (2020): 158–71. 
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marketing diantaranya adalah dengan bergabung di market place 

seperti shopee, tokopedia dan bukalapak. Selain itu, kelompok 

bojongsari baru juga telah memanfaatkan penggunaan media 

sosial seperti instagram sebagai media untuk memasarkan produk 

mereka. kelompok tani bojongsari baru juga tidak melakukan 

peningkatan kualitas dan kapabilitas tentang sumber daya 

manusia yang berada di kelompok tersebut untuk menjalankan 

kelangsungan bisnis tanaman hias yang berbasis digital. 

Persamaan penelitian ini dengan apa yang penulis teliti adalah 

terdapat pada pembahasan bisnis tanaman hias. Sementara 

perbedaannya terletak pada pembahasan, Hari Candrawati dkk 

lebih membahas pemanfaatan penggunaan media digital pada 

bisnis tanaman hias sedangkan penulis lebih menekankan pada 

praktik monkey business pada bisnis tanaman hias.
10

 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ananda Putra Agung, 

Tetty Wijayanti dan Nella Naomi Duakaju, dengan judul 

―Analisis Strategi Pengembangan Usaha Tanaman Hias (Studi 

Kasus Pada Naten Flower Shop Kota Samarinda)‖. Jurnal ini 

memiliki kesimpulan bahwa Faktor eksternal yang menjadi 

peluang terbesar Naten Flower Shop adalah Kebijakan 

pemerintah dalam PP No. 7/2007, sementara itu yang menjadi 

ancaman terbesar adalah teknik penyampaian telekomunikasi dan 

periklanan yang masih konvensional. Faktor internal yang 

menjadi kekuatan utama Naten Flower Shop adalah memiliki 

SDM yang berpengalaman, sedangkan kelemahan utama adalah 

penjualan tiap jenis tanaman hias yang tidak seragam, dengan 

demikian strategi yang tepat untuk digunakan adalah strategi 

intensif karena posisi perusahaan yang berada pada sel v 

(Pertahankan/Pelihara) serta strategi terbaik yang dapat dilakukan 

oleh Naten Flower Shop berdasarkan nilai TAS pada QSPM 

adalah menciptakan produk dengan ciri khas sendiri dan 

terjangkau. Persamaan penelitian ini dengan apa yang penulis 

teliti adalah terdapat pada pembahasan bisnis tanaman hias. 

Sementara perbedaannya terletak pada pembahasan, Ananda 

Putra Agung, Tetty Wijayanti dan Nella Naomi Duakaju lebih 

membahas strategi yang tepat untuk digunakan dalam 

pengembangan usaha tanaman hias sedangkan penulis lebih 

                                                      
10

 Hari Candrawati et al., ―Pemasaran Tanaman Hias Perspektif Ekologi 

Media Digital: Studi Terhadap KelompokTani Bojongsari Baru Kota 

Depok,‖ Abdi Masyarakat Humanis 2, no. 1 (2020): 35–50. 
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menekankan pada praktik monkey business pada bisnis tanaman 

hias.
11

 

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Anita Noviana, Yaktiworo 

Indriani, dan Suriaty Situmorang dengan judul ―Perilaku 

Konsumen Dalam Pembelian Tanaman Hias Di Kecamatan 

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur”. Jurnal ini memiliki 

kesimpulan bahwa pada saat penentuan keputusan pembelian 

tanaman hias yang dilakukan oleh konsumen rumah tangga 

melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, 

dan evaluasi setelah pembelian. walaupun sebagian besar 

responden dalam mengambil keputusan pembelian melewati 

seluruh tahapan tersebut. namun hampir semua responden telah 

memiliki sejumlah besar informasi produk yang dimiliki 

berdasarkan pengalaman dan hanya membutuhkan sedikit 

informasi tambahan untuk dapat menentukan pilihan sesuai yang 

diharapkan. komponen-komponen utama yang mempengaruhi 

keputusan pembelian tanaman hias di kecamatan pekalongan 

kabupaten lampung timur dibuat berdasarkan tiga komponen 

utama (faktor) berdasarkan factor loading. komponen pertama 

adalah penampilan yang terdiri dari trend dan gengsi. komponen 

kedua adalah eksotis me yang terdiri dari keunikan dan warna. 

komponen ketiga adalah kesesuaian harga produk, komponen ini 

terdiri dari variabel ukuran tanaman serta harga tanaman hias 

yang ditawarkan. Persamaan penelitian ini dengan apa yang 

penulis teliti adalah terdapat pada pembahasan bisnis tanaman 

hias. Sementara perbedaannya terletak pada pembahasan, Anita 

Noviana, Yaktiworo Indriani, dan Suriaty Situmorang lebih 

membahas perilaku konsumen dalam pembelian tanaman hias 

sedangkan penulis lebih menekankan pada praktik monkey 

business pada bisnis tanaman hias.
12

 

 

H. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara 

rasional empiris dan sistematis yang digunakan oleh peneliti, 

                                                      
11

 Ananda Putra Agung, ―Analisis Strategi Pengembangan Usaha Tanaman‖ 

14, no. 1 (2017): 46–58. 
12

 Anita Noviana, Yaktiworo Indriani, and Suriaty Situmorang, ―Perilaku 

Konsumen Dalam Pembelian Tanaman Hias Di Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur‖ 2, no. 1 (2014): 77–85. 
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suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian berpikir 

secara rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan 

dengan cara-cara yang masuk akal sehingga dapat dijangkau 

oleh penalaran manusia. Empiris berarti suatu cara yang 

digunakan dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain 

pun dapat mengamatinya. Sistematis berarti proses yang 

dilakukan pada penelitian itu menggunakan langkah-langkah 

tertentu, bersifat logis dan terstruktur.
13

 Metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis  dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah 

jenis penelitian lapangan (field Research), di mana penelitian 

dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di 

lapangan.
14

 Peneliti meneliti tentang praktik monkey 

business pada bisnis tanaman hias dalam perspektif ekonomi 

Islam (studi kasus Desa Tanjung Rejo Kecamatan 

Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus). 

Penelitian ini bersifat kualitatif (Qualitative researce), 

dimana prosedur penelitian terhadap suatu masalah 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis bukan 

berupa kuantitatif atau hitungan.
15

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah paradigma konstruktivis, dimana pada 

paradigma ini penulis mengumpulkan makna dari narasumber 

                                                      
13

 Made laut Merhta Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori 

Penerapan Dan Riset Nyata (Yogyakarta: anak hebat Indonesia, 2020), 5. 
14

 Selamet Riyanto and aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian 

Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan 

Eksperimen (Yogyakarta: DEEpublish publisher, 2020), 4. 
15

 Muslich Anshori, Metode Penelitian Kuantitatif, 2nd ed. (Surabaya: 

Airlangga University press, 2017), 9. 
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dan berfokus pada proses dan interaksi yang terjadi.
16

 

 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam 

penulisan skripsi ini adalah: informan yang terdiri dari 

masyarakat selaku pemasok tanaman hias. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam skripsi ini berasal dari 

buku-buku, jurnal, skripsi dan bacaan lainnya yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh 

penulis. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak 

atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di 

mana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan 

pihak lainnya berperan sebagai narasumber dengan tujuan 

tertentu.
17

 

b. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik atau penggalian data 

dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang 

akan diteliti, dalam hal ini peneliti secara langsung turun 

ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas 

yang ingin diteliti. Peneliti mencatat dan atau merekam 

proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi 

penelitian baik terstruktur maupun semi struktur yaitu 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada 

                                                      
16

 Fauzan Ali Rasyid et al., Peta Ideologi Umat Islam Pada Sistem 

Demokrasi Di Indonesia (Penelitian Pada Beberapa Pesantren Di Pulau 

Jawa) (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2020), 40. 
17

 Fadhallah, Wawancara (Jakarta: UNJ press, 2021), 2. 
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responden sebagai proses pengumpulan data.
18

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan 

keterangan (seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi 

lain). 

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan bagian keseluruhan objek 

dalam sebuah penelitian yang memiliki karakter dan 

ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh peneliti sebagai 

sumber data yang nantinya akan ditarik kesimpulan 

dari data yang dikumpulkan tersebut.
19

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah para pembudidaya tanaman hias 

yang berada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan 

Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus, sebanyak 14 

orang pembudidaya tanaman hias. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi, dimana 

sampel memiliki karakteristik yang mewakili 

populasi.  Suharsimi arikunto menyatakan bahwa 

ketika jumlah subjek kurang dari 100, maka 

banyaknya sampel yang digunakan adalah seluruhnya, 

sehingga disebut penelitian populasi.
20

 Berdasarkan 

pendapat diatas, maka peneliti memutuskan untuk 

mengambil sampel sebanyak 100% dari total 

populasi, yaitu seluruh pembudidaya tanaman hias 

yang berkediaman di desa Tanjung Rejo, Kecamatan 

Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus yang 

berjumlah 14 orang. 

 

                                                      
18

 Cosmas Gatot Haryono, Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi 

(Sukabumi: CV jejak publisher, 2020), 79. 
19

 Zulkarnain Lubis, Statistika Terapan Untuk Ilmu Ilmu Sosial Dan Ekonomi 

(Yogyakarta: penerbit andi, 2021), 93. 
20

 Hiriansah, Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Konsep Dan Konstruk 

(Surabaya: Qiara media partner, 2019), 144. 



14 

 

 

 

6. Metode Analisa Data 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan 

mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar, dalam melakukan analisis data, penulis akan melakukan 

beberapa langkah yaitu: 

Langkah pertama yang akan dilakukan penulis yaitu 

melakukan observasi ke tempat yang akan diteliti dalam hal 

ini Desa Tanjung Rejo Kecamatan Pulaupangggung 

Kabupaten Tanggamus. kedua, mengumpulkan data pustaka, 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, 

yaitu praktik monkey business, dilanjutkan dengan interpretasi 

yaitu upaya yang dilakukan oleh penulis untuk menemukan 

arti data, dimana dalam melakukan interpretasi data setiap 

sudut perlu dipertimbangkan. Langkah yang ketiga, 

organizing yaitu mengatur dan menyusun setiap bagian yang 

ada sehingga seluruhnya menjadi kesatuan yang disusun 

dalam bagian-bagian yang sistematis. Langkah berikutnya 

yaitu Analisis model analisis data yang akan diterapkan pada 

penelitian yaitu analisis kualitatif dengan pemaparan dan 

bertujuan untuk mendapat gambaran yang lengkap tentang 

praktik monkey business pada bisnis tanaman hias yang berada 

di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Pulaupangggung Kabupaten 

Tanggamus untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh 

pengetahuan. 

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil 

analisa tersebut yang merupakan jawaban atas permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara berpikir 

deduktif dimana penulis akan mengolah data yang masih 

bersifat umum untuk kemudian disimpulkan menjadi 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 
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Bab I. Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II. Landasan Teori  

Bab ini bersisi teori-teori relevan dan terkait dengan 

tema skripsi.  

Bab III. Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini berisi tentang penggambaran objek penelitian 

yang dilakukan oleh penulis secara umum, serta fakta dan data 

penelitian yang diperoleh oleh penulis. 

Bab IV. Analisis Penelitian  

Bab ini berisi tentang hasil analisis data penelitian 

serta temuan penelitian yang dilakukan penulis. 

Bab V. Penutup  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan 

interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil 

penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang 

perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian 

yang bersangkutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis lakukan pada bab 

vi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan monkey business yang terjadi pada bisnis tanaman 

hias di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Pulaupanggung 

Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan cara 

menyembunyikan informasi mengenai harga yang berlaku di 

pasar. Para pembeli tanaman hias yang membeli tanaman hias 

dari para pembudidaya di Desa Tanjung Rejo dengan tujuan 

untuk dijual kembali di pasar menyembunyikan informasi 

mengenai harga tanaman hias ketika harga tanaman tersebut 

mengalami kenaikan, sementara ketika tanaman hias 

mengalami penurunan harga, maka informasi tersebut 

diinformasikan kepada para pembudidaya. Kegiatan semacam 

ini masuk ke dalam bentuk monkey business berbentuk trik 

licik yang digunakan oleh satu pihak untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih, sementara pihak lain dirugikan karena 

ketidaktahuan mengenai informasi harga tanaman hias 

tersebut. 

2. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik monkey 

business dengan cara menyembunyikan informasi mengenai 

harga suatu barang masuk ke dalam bentuk tadlis yang tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam karena 

merugikan satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Praktik ini 

juga telah melanggar prinsip Tauhid, Ihsan, Ibadah, dan 

Tazkiyah dalam etika bisnis Islam. 

B. Rekomendasi 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada para pembeli tanaman hias yang membeli tanaman 

hias dari para pembudidayaan desa dan diperuntukkan untuk 

dijual kembali ke kota, diharapkan agar tidak 

menyembunyikan informasi-informasi tertentu yang dilakukan 
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dengan tujuan mengelabui para pembudidaya dan mengambil 

keuntungan berlebih, karena hal tersebut hanya akan 

menyebabkan pihak lain merasa dirugikan dan untuk pelaku 

akan mendapatkan dosa dari Allah SWT. 

2. Kepada para pembudidaya diharapkan mencari informasi yang 

akurat mengenai harga-harga yang berlaku di pasar, hal 

tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian 

karena disebabkan ketidaktahuan harga yang berlaku di 

pasaran. 

 

 

 
 

  


