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ABSTRAK 

 

Tarif yang mengandung konsep  full cost recovery adalah tarif yang 

sama dengan biaya dasar produksi air bersih. Evaluasi tarif dasar air 

bersih program PAMSIMAS dilakukan untuk mencapai keberpihakan 

pada semua pemegang kepentingan dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan air bersih program PAMSIMAS yaitu masyarakat sebagai 

konsumen atau pelanggan dan Badan Pengelola Sarana (BPS) sebagai 

pengelola program PAMSIMAS. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk melihat bagaimanakah 

penerapan Teori Full Cost Recovery dalam menetapkan tarif 

PAMSIMAS dan juga bagaimanakah tinjauan Ekonomi Islam 

mengenai penetapan tarif PAMSIMAS di desa Bumidaya, Kecamatan 

Palas, Kabupaten Lampung Selatan.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah para pengurus BP SPAMS Jaya mandiri Desa 

Bumidaya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tarif dasar air. Sedangkan untuk variabel independen dalam 

penelitian ini adalah teori pemulihan biaya penuh (full cost recovery) 

dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan tarif berdasarkan 

teori full cost recovery adalah tarif yang sama dengan biaya dasar 

yang dikeluarkan, sehingga tarif dasar air bersih PAMSIMAS Desa 

Bumidaya adalah sebesar Rp 2.143/m
3
. Hasil ini lebih rendah 

dibandingkan tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp 3.000/m
3

, tentu 

hasil penelitian ini akan menjadi bahan pertimbahan pemerintah Desa 

Bumidaya dalam menetapkan tarif PAMSIMAS mengingat tujuan 

program ini adalah membantu masyarakat. Dalam perspektif Ekonomi 

Islam,  penetapan harga yang dilakukan oleh pihak BP SPAMS Jaya 

Mandiri masih dalam batas kewajaran dan tidak menzalimi 

masyarakatnya.. 

 

Kata kunci : Tarif dasar air, full cost recovery, PAMSIMAS. 
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MOTTO 

 

 َٔ ه قَ َانَِّرَُ٘  ىَ َخ  اَن ك  ضََِفَِٙي  ًٛعاَاألز  ًِ َٖث ىَََّج   ٕ خ  اءََِإِنٗ َاس   ً ٍَََّانسَّ اْ  َّٕ اثَ َس ب عَ َف س   ٔ ا  ً َٕ َس   ْ  َٔ

ءَ َبِك مَِّ  ٙ هِٛىَ َش  (٩٢)َع   

“Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada dibumi untuk 

kamu” (QS. Al-baqarah: 29). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

mempermudah dan memperjelas pemaknaan terhadap judul 

skripsi, serta memberikan  batasan terhadap arti kalimat dalam 

skripsi ini. Pemberian penegasan judul bertujuan agar pembaca 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, 

serta menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan, judul skripsi  “Analisis 

Penetapan Tarif Dasar Air Berdasarkan Teori Full Cost 

Recovery Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada 

PAMSIMAS di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Kabupaten 

Lampung Selatan)” 

 Maka terlebih dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang 

terdapat pada judul skripsi ini. 

 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau 

menguraikan pokok persoalan atas bagian bagian atau 

hubungan bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian 

yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
1
 

 

2. Penetapan tarif dilakukan untuk menghasilkan tarif yang 

layak. Tarif yang layak merupakan tarif yang mampu 

mengakomodir kepentingan masing-masing pihak. Untuk 

dapat mengakomodir kepentingan masing-masing pihak, 

dalam melakukan analisis penentuan tarif perlu dilakukan 

analisis kelayakan tarif bagi kedua pihak.
2
 

 

3. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (PAMSIMAS) adalah salah satu program 

andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk 

                                                             
1 Zaenal Arifin dan Amran Tasai, Kumpulan Kosakata Ilmiah Untuk Perguruan 
Tinggi(Jakarta: Akademika Presindo, 2006), h.32.   
2 Ibid,h.42 



2 

 

meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas 

air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan 

berbasis masyarakat.
3
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun beberapa  alasan penulis memilih judul skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Alasan Objektif  

Penulis tertarik meneliti masalah ini setelah memperhatikan 

sebuah gagasan dari program pemrintah dalam meningkatkan 

ketersediaan air minum dan kesehatan masyarakat. Program 

yang dimulai pada tahun 2008. Program ini terlaksana di Desa 

Bumidaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan sejak 

2017, sehingga menarik untuk dilakukan sebuah penelitian 

mengenai penetpan tarif PAMSIMAS berdasarkan teori full cost 

recovery. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di 

perlukan pengelolaan sumber daya air yang baik, sehingga 

masyarakat dan badan pengelola dapat saling memberikan 

keuntungan, dengan demikian fasilitas yang telah Allah SWT 

berikan berupa sumber daya air tersebut dapat di manfaatkan 

dengan baik. 

 

2. Alasan Subjektif 

a.  Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan 

tersebut, serta dengan tersedianya literatur yang menunjang 

maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 

b. Pokok bahasan proposal skripsi ini relevan dengan disiplin 

ilmu yang telah dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Tarif yang mengandung konsep full cost recovery adalah tarif 

yang sama dengan biaya dasar produksi air bersih program 

                                                             
3 http://pamsimas.org/  

http://pamsimas.org/
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PAMSIMAS  yang mencakup seluruh total biaya baik biaya tetap 

maupun biaya variabel.
4
 Evaluasi tarif dasar air bersih program 

PAMSIMAS dilakukan untuk mencapai keberpihakan pada semua 

pemegang kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan air 

bersih program PAMSIMAS yaitu masyarakat sebagai konsumen 

atau pelanggan dan Badan Pengelola Sarana (BPS) sebagai 

pengelola program PAMSIMAS. 

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan 

Dan Penetapan Tarif Air Minum, menyebutkan bahwa 

pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan berarti bahwa 

pengelola air bersih dalam hal ini program PAMSIMAS dan 

Pemerintah Daerah harus menjamin kepentingan konsumen yang 

hak- haknya dilindungi peraturan perundang-undangan dengan 

menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat pelanggan.
5
 

Tarif yang ditetapkan adalah wajar ditinjau dari kepentingan para 

pemangku kepentingan dan telah memenuhi prinsip-prinsip 

keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, 

efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas, dan prinsip 

perlindungan air baku.
6
 

Sedikitnya 245 PDAM dari total sekitar 350 PDAM di 

Indonesia masih belum menerapkan tarif Full 

Cost Recovery (FCR) atau tarifnya tidak memiliki nilai ekonomi 

karena belum dapat menutupi biaya produksi dan sulit 

mengembangkan pelayanan. Ketua BPPSPAM Tamin MZ. Amin 

mengungkapkan PDAM yang telah FCR sebanyak 70 PDAM atau 

30%. Kondisi tersebut akan mempengaruhi peningkatan kinerja 

PDAM sebagai operator air minum utama di daerah dalam 

mendongkrak akses air minum yang pada akhir 2013 baru 

                                                             
4
 Saraswati,  G.  (2017),  “Konsep  Biaya  Modal  dan Perhitungannya”. konsep-biaya-

modal-dan-perhitungannya/.( ITS JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING / Vol. 33  

No. 1. 
5
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 

Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum. 
6
 Mauliyah, N. (2016), “Analisa Kelayakan Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Blitar, Jawa Timur”. Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Ekonomi. Vol.9 No.2 , 

Hal.63 – 79. 
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mencapai 67,7%. Dijelaskan Tamin, saat ini status PDAM sehat 

sebanyak 176 PDAM, kurang sehat sebanyak 104 PDAM, dan 

sebanyak 70 PDAM sakit. Masalah ini akan menjadi fokus utama 

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum pada 2015 untuk 

mencapai target 100% pelayanan Air Minum pada 2019. Hal 

tersebut terungkap dalam Evaluasi Kegiatan Tahun 2014 dan 

Rencana Tahun 2015 Direktorat Pengembangan Air Minum dan 

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum.
7
 

Peristiwa yang terjadi pada penentuan tarif PDAM di 

Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada 

PAMSIMAS, bahkan boleh jadi ketidaksesuaian penentuan tarif 

dasar air lebih beresiko terjadi pada PAMSIMAS yang di 

sebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dari skill ataupun 

kemampuan pejabat BPS PAMSIMAS yang kurang mempuni 

dalam menghitung tarif dasar air sesuai dengan teori full cost 

recovery. Faktor lain yang dapat menjadi penyebab 

ketidaksesuaian penentuan tarif adalah kurangnya sosialisai atau 

pelatihan yang di berikan pemerintah daerah kepada para pejabat 

atau pegawai BPS PAMSIMAS di setiap desa mengenai tata cara 

menentukan tarif dasar air sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Evaluasi terhadap penetapan tarif PDAM seperti yang 

disebutkan diatas menegaskan bahwa mayoritas badan pengelola 

penyedia air bersih baik swasta maupun negeri masih banyak yang 

belum sesuai dengan ketentuan dan standar dalam penentuan tarif 

dasar air berdasarkan teory full cost recovery. PAMSIMAS dalam 

hal ini merupakan badan pengelola penyedia air untuk masyarakat 

yang dibentuk melalui program pemerintah sudah seharusnya 

menjalankan tugas pokok dan fungsi yang tepat. Dengan dasar ini 

pula penulis akan menganalisis kebijakan PAMSIMAS mengenai 

penetapan dasar air menggunakan teori full cost recovery. 

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun 

demikian, dia tidak dibolehkan melakukan ikhtikār, yaitu 

                                                             
7
 (BPPSPAM), di Jakarta, Selasa (22/07/2014). 
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mengambil keuntungan diatas keuntungan normal.
8
 Dengan 

menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam 

menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga 

sekaligus melindungi hak keduanya Islam membolehkan, bahkan 

mewajibkan Pemerintah melakukan intervensi harga, bila 

kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan 

dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain:
9
 

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu 

melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (profit) 

sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli. 

2. Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, penjual 

menaikkan harga dengan cara ikhtikār. Oleh harga guna 

menghindari adanya kezaliman produsen terhadap konsumen. 

3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, 

sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang 

lebih kecil artinya intervensi harga harus dilakukan secara 

proporsional dengan melihat kenyataan tersebut. 

Dalam perekonomian, penciptaan keadilan harus diwujudkan. 

Keadilan ekonomi mengimplikasikan sejumlah tujuan pelenyapan 

kemiskinan memberikan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan 

orang-orang yang bergantung kepadanya. Peluang ekonomi harus 

terbuka bagi partisipasi setiap orang. Jika individu diharuskan 

kreatif dan imaginatif, masyarakat secara kolektif harus 

mendukung. Keadilan ekonomi dapar berjalan di suatu 

lingkungan dimana keputusan individu dipandang sebagai 

inisiatif yang utama. Kebebasan untuk memutuskan dan 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dituntun oleh 

prinsip-prinsip agama merupakan prasyarat bagi keadilan 

ekonomi. Pemerintah memberikan pedoman umum dan 

membatasi praktek-praktek yang tidak sehat agar ekonomi 

berkembang bebas, guna merespon kebutuhan masyarakat. 

                                                             
8
 Ibrahim Lubis, “Ekonomi Islam Suatu Pengantar”, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 

hal.155 
9 Heri Sudarsono, “Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)”, (Yogyakarta: 

Ekonosia, 2004),hal.22 
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Partisipasi pemerintah diharapkan tampil di bidang-bidang yang 

amat memerlukan kelengkapan.
10

 

Penyediaan infrastruktur publik ini perlu diselenggarakan oleh 

pemerintah untuk memastikan ketersediaannya bagi kepentingan 

masyarakat. Diantara lima utilitas publik yang disediakan oleh 

pemerintah, adalah penyediaan jaringan air bersih bagi 

masyarakat yang memegang peranan paling penting 

dibandingkan empat utilitas yang lain mengingat air bersih adalah 

kebutuhan pokok yag utama bagi setiap manusia. Salah satu 

program utilitas pemerintah yang menyediakan jaringan air bersih  

adalah  program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis 

masyarakat (PAMSIMAS). sesuai dengan nama dari program 

tersebut, sudah seharusnya dapan membantu masyarakat dalam 

penyediaan air bersih dan juga harus memperhitungkan 

mekanisme yang baik dalam melaksanakan program tersebut, 

terutama dalam hal penetapan tarif, sehingga tidak merugikan 

masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri. 

Konsep al-Qur‟an tentang bisnis yang sebenarnya, serta yang 

disebut beruntung dan rugi hendaknya dilihat dari seluruh 

perjalanan hidup manusia. Tidak ada satu bisnis pun yang 

dianggap berhasil, jika tidak membawa keuntungan, sebanyak 

apapun keuntungan mereka dalam waktu tertentu, namun pada 

ujungnya ia mengalami kebangkrutan atau kerugian yang dia 

terima melampaui keuntungan yang tercapai. Untuk memberikan 

petunjuk sebagaimana pada ayat dibawah ini: 

ث مَ  ي   َٔ ٍَ ٌَ َانَِّرٚ فِقٕ   ُ انٓ  ىَ َٚ   ٕ اءَ ابَ َأ ي  اةََِخِغ  ض  س  ََِي  ح ث بِٛخًاَّللاَّ  َٔ ٍَ ىَ َِي ِٓ َ ف ِس ث مََِأ   ً َُّتَ َك  ةَ َج   ٕ ب  َبِس 

ابٓ  ا ابِمَ َأ ص  هٓ  اَف آح جَ َٔ  ٍََِأ ك   ٛ ف  ٌَ َِضع  ابِمَ َٚ ِصب ٓ اَن ىَ َف ئِ ّللاَّ ََف ط مَ َٔ  أَ   ً ٌَ َبِ هٕ   ً َب ِصٛسَ َح ع 

(٩٦٢) 

Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan 

hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keeguhan 

jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi 

yang disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun itu 

menghasilkan buah-buahnya dua kali lipat. Jika lebat tidak 

                                                             
10 Ahmad Ramzi Tadjoeddin, dkk. “Berbagai Aspek Ekonomi Islam”, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1998), hal.19 
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menyiramnya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah 

Maha Melihat apa yang kamu perbuat.” (Al-Baqarah: 265)11 

 

D. Rumusan masalah 

Supaya  dalam pembahasannya lebih terarah dan berproses, 

maka penulis perlu membuat rumusan-rumusan yang menurut 

penulis penting dan tidak bisa disepelekan dari pembahasan ini. 

Penulis skripsi ini merumuskan dalam rangka menjawab 

permasalah-permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Teori Full Cost Recovery dalam menetapkan 

tarif PAMSIMAS di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, 

Lampung Selatan? 

2. Bagaimanakah tinjauan Ekonomi Islam mengenai penetapan 

tarif PAMSIMAS di desa Bumidaya, Kecamatan Palas, 

Lampung Selatan? 

 

E. Tujuan penelitian 

Secara umum suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, 

menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. Berdasarkan 

uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami Teori Full Cost Recovery 

dalam menetapkan tarif PAMSIMAS di Desa Bumidaya, 

Kecamatan Palas, Lampung Selatan. 

2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan Ekonomi Islam 

terhadap penetapan tarif PAMSIMAS di desa Bumidaya, 

Kecamatan Palas, Lampung Selatan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian   ini   diharapkan   dapat   memberikan   informasi   

dan   masukan berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu: 

                                                             
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 

Cet. V, 2001), hal.51 
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1. Bagi  penulis,  penelitian  ini  berguna sebagai  sarana  untuk  

mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari sehingga dapat 

bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan penulis. 

2. Bagi akademisi,  yang didapatkan dari penelitian ini dapat 

menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya sehingga 

masalah penyediaan air bersih di daerah lain dapat 

dipecahkan. Terlebih lagi dalam peneliltian ini digunakan 

perspektif ekonomi Islam. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dalam melakukan sistem pengelolaan air bersih 

sehingga dapat melakukan upaya dalam penjagaan 

lingkungan dan penghematan air. 

4. Bagi  Badan  Pengelola  Sarana  (BPS)  program  

PAMSIMAS,  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan 

pertimbangan dalam rangka penentuan tarif dasar air yang 

dihasilkan dari program PAMSIMAS di   Desa Bumidaya, 

Kecamatan Palas. serta sebagai pertimbangan dalam 

membuat kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan air 

dalam perspektif ekonomi Islam dimasa mendatang. 

5. Bagi Pemerintah Daerah, hasil yang didapatkan dari penelitian 

ini diharapkan dapat memperhatikan kesejahteraan 

masyarakat dalam mengakses air bersih untuk konsumsi 

rumah tangga sehari-hari. 

 

G. Metode Penelitian 

Kegiatan-kegiatan praktis dalam penelitian akan terlaksana 

dengan objektif dan ilmiah, serta mencapai hasil yang optimal 

apabila menggunakan metode penelitian yang tepat. Penggunaan 

metode penelitian yang tepat dalam suatu penelitian merupakan 

hal yang sangat bermakna, sebab dengan adanya metodelogi 

penelitian akan memperlancar penelitian, untuk itu dalam bagian 

ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian merupakan tempat atau sarana untuk memperoleh 

data penelitian yang berlokasi di Desa Bumidaya Kecamatan 
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Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi ini dipilih karena dari 

pengamatan peneliti mengenai penetapan tarif program 

PAMSIMAS masih perlu dianalisis secara teoritis. Kemudian 

mengenai pengelolaan air oleh masyarakat masih perlu diberikan  

pedoman berdasarkan perspektif Islam. 

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam proposal ini adalah penelitian kualitatif 

a. Penelitian ini termasuk penelitian  lapangan ( field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan tempat penelitian.
12

 

b. Library Research merupakan Studi kepustakaan berkaitan 

dengan  kajian teoritis dan referensi lain yang terkait 

dengan nilai,budaya,dan norma yang berkembang pada 

situasi sosial yang diteliti.  
13

Yaitu penelitian kepustakaan 

yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan 

mencatat berbagai literatur atau bacaan yang sesuai 

dengan pokok bahasan, kemudian di saring ke dalam 

kerangka pemikiran teoritis.  

 

3. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu : penelitian yang bersifat 

memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap terhadap suatu yang diteliti
14

. Sifat penelitian 

ini untuk menggambarkan atau mengangkat data sesuai dengan 

keadaan yang terjadi dilapangan. 

4. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 

a. Data Primer  

                                                             
12

 Kartono, Kartini ,”Pengantar Metodelogi Riset Sosial”.(Bandung : Mandar 

maju,2012), hal. 185. 
13Sugiyono, “Metodelogi Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D)”, (Bandung : Alfabeta,2012), hal. 398. 
14

 Rony Kountur, Metode Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara 2005), hal.43 
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Data Primer adalah Data berupa kebijakan-kebijakan yang 

diterapkan pemerintah kecamatan Palas. Adapun sumber 

data ini adalah hasil wawancara. Pihak yang diwawancari 

adalah para pejabat BPS kecamatan Palas dengan topik 

penelitian ini. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah Data yang telah diolah yang 

bersumber dari data yang dimiliki oleh BPS kecamatan 

Palas yang meliputi data sambungan rumah, data 

penetapan tarif, data pembayaran iuran bulanan 

masyarakat. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

a. Observasi 

Melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan penelitian.
15

 Menurut Spadley ada tiga tahapan 

observasi, yaitu observasi deskriptif, observasi terfokus, 

dan observasi terseleksi. 

b. Wawancara 

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak 

yang berkompeten dalam perusahaan yang mengetahui 

tentang permasalahaan  yang diangkat guna memperoleh 

informasi yang akurat sehubungan dengan akuntansi 

pendapatan dan beban. Wawancara dilakukan pada bagian 

pembukuan dan bagian umum. Panduan wawancara tersaji 

dalam tabel 1.1. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Ibid.hal.28 
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TABEL 1.1. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BADAN 

PENGELOLA SARANA PAMSIMAS DI DESA BUMIDAYA 

Teori Indikator Pertanyaan 

Biaya  

 

Biaya adalah 

pengorbanan sumber 

ekonomi, yang diukur 

dalam satuan uang, 

yang telah terjadi 

atau yang 

kemungkinan akan 

terjadi untuk tujuan 

tertentu. 

 

A. Klasifikasi  Biaya 

 

Klasifikasi biaya 

bertujuan untuk 

perhitungan 

biaya produk dan jasa

, biaya dapat 

diklasifikasikan 

menurut tujuan 

khusus atau fungsi-

fungsi 

1. Atas dasar 

apakah BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya 

menentukan 

sebuah 

pengeluaran 

termasuk ke 

dalam biaya? 

2. Apakah tujuan 

BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya 

melakukan 

pengklasikasian 

biaya? 

3. Selama 

pengelolaan 

PAMSIMAS, 

Apakah ada biaya 

yg di 

klasifikasikan 

berdasarkan 

fungsinya? 

4. Biaya apa 

sajakah yang 

diklasifikasikan 

BPS 

PAMSIMAS 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-produk/6661
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-jasa-atau-layanan/13933
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-jasa-atau-layanan/13933
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desa Bumidaya 

untuk 

menghitung 

biaya  produk? 

 

B. Perhitungan 

Biaya 

 

Perhitungan biaya 

merupakan 

penjumlahan seluruh 

finansial yang di 

keluarkan untuk 

membuat suatu 

produk atau jasa. 

 

1. Rumus apakah 

yang digunakan 

BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya 

dalam 

menghitung 

biaya? 

2. Bagaimanakah 

mekanisme 

perhitungan 

biaya yang 

dilakukan oleh 

BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya? 

3. Bagaimanakah 

BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya 

melakukan 

penjumlahan 

seluruh biaya 

yang di keluarkan 

selama 

pengelolaan 

biaya/? 

4. Apakah ada 
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perhitungan 

khusus antara  

biaya yang di 

keluarkan untuk 

menghasilkan 

produk dengan 

biaya yang di 

keluarkan untuk 

menghasilkan 

jasa? 

Tarif  (harga) 

 

Tarif (harga) adalah 

suatu ketentuan 

finansial (nominal) 

yang di tetapkan 

berdasarkan biaya-

biaya yang sudah di 

keluarkan 

A. Teori penetapan 

tarif (harga) 

 

Teori penetapan tarif 

adalah suatu acuan 

teoritis yang 

digunakan dalam 

menetapkan tarif. 

1. Apakah ada 

ketentuan atau 

peraturan dari 

pemerintah untuk 

menetapkan tarif 

PAMSIMAS? 

2. Apakah yang di 

jadikan acuan 

atau dasar BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya 

dalam 

menetapkan 

tarif? 

 

B. Mekanisme 

penetapan tarif 

(harga) 

 

Mekanisme 

penetapan tarif 

adalah suatu jalan 

sistematis yang  

1. Bagaimanakah 

mekanisme  BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya 

dalam 

menetapkan 

tarif? 

2. Data pembiayaan 
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berdasarkan data 

objektif seluruh 

pembiayaan dalam 

teknis menetapkan 

tarif  

apa sajakah yang 

di gunakan dalam 

melaksanakan 

mekanisme 

penetapan tarif 

PAMSIMAS di 

desa Bumidaya? 

3. Apakah ada 

divisi khusus di  

BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya 

yang bertugas 

untuk 

melaksanakan 

penetapan tarif 

secara teknis? 

 

C. Sosialisasi hasil 

penetapan tarif 

 

Sosialisasi hasil 

penetapan tarif 

merupakan sebuah 

usaha untuk 

mempublikasikan 

kepada masyarakat 

tentang hasil 

penetapan tarif 

1. Bagaimanakah 

BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya 

memberikan 

informasi 

mengenai tarif 

kepada para 

pelanggan 

(masyarakat)? 

2. Bagaimanakah 

respon 

masyarakat 

ketika 

mendapatkan 

informasi 
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mengenai tarif 

yang sudah di 

tetapkan BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya? 

3. Apakah ada 

pihak-pihak yang 

tidak sepakat 

dengan 

penentuan tarif 

yang dilakukan 

oleh BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya? 

4. Apakah tindakan 

yang di lakukan 

BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya 

ketika ada pihak-

pihak atau 

masyarakat yang 

tidak sepakat 

dengan tarif yang 

sudah di 

tetapkan? 

Pengelolaan 

 

Pengelolaan adalah 

suatu usaha yang 

dilakukan untuk 

mengoperasikan dan 

memelihara  suatu 

A. Kepengurusan  

 

Kepengurusan adalah 

suatu badan yang di 

bentuk untuk 

mengelola sebuah 

1. Bagaimanakah 

pembentukan 

kepengurusan 

BPS 

PAMSIMAS di 

desa Bumidaya? 



16 

 

objek yang bertujuan 

untuk memajukan 

dan mengembangkan 

lembaga atau 

organisasi  

2. Apa sajakah 

tugas dan 

tanggung jawab 

BPSPAMSIMAS 

desa Bumidya? 

3. Bagaimanakah  

bentuk 

pertanggungjawa

ban BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya? 

4. Kepada pihak 

manakah 

pertanggungjawa

ban BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya di 

lakukan? 

 

B. Pengelolaan 

berkelanjutan 

 

Pengelolaan 

berkelanjutan adalah 

sebuah upaya yang 

dilakukan  oleh 

pengelola dengan 

tujuan 

mengembangkan dan 

memajukan suatu 

lembaga ataupun 

organisasi 

1. Apakah 

PAMSIMAS di 

desa Bumidaya 

akan terus di 

kembangkan? 

2. Bagaimanakah 

upaya BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya 

dalam 

mengembangkan 

dan memajukan 

PAMSIMAS? 

3. Apakah ada 
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kegiatan guna 

memajukan 

PAMSIMAS  di 

desa Bumidaya? 

4. Bagaimanakah 

upaya yang di 

lakukan BPS 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya 

dalam 

merealisasikan 

perencanaan-

perencanaan 

yang sudah di 

buat? 

5. Apakah ada 

bagian khusus 

dalam 

pengelolaan 

PAMSIMAS 

desa Bumidaya 

yang bertugas 

untuk melakukan 

pengembangan-

pengembangan 

guna 

meningkatkan 

kualitas 

PAMSIMAS ? 

 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan 
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buku, surat kabar,notulen rapat, agenda dan lain 

sebagainya.
16

 Dokumentasi dapat berupa dokumen-

dokumen lembaga sesuai dengan masalah yang dibahas 

seperti foto kegiatan. 

 

6. Populasi dan sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas  

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristrik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
17

 Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pengurus 

BP SPAMS Jaya mandiri.  

 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristrik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan teknik pengambilan sampling jenuh 

dikarenakan jumlah populasi yang ada tidak terlalu besar, 

yaitu 7 orang, sehingga seluruh anggota populasi 

digunakan sebagai sampel.
18

  

 

7. Pengelolaan Data 

Pengelolaan data adalah suatu peroses dalam memperoleh 

data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan 

cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

a. Pemeriksaan data ( editing ) 

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data 

yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang 

                                                             
16

 Husain Husman, Metodelogi Penelitian Sosial(Jakarta : Bumiaksara, 1996), hal. 6. 
17 Wahyu Purhantara, “Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis”. (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010). hal. 79. 
18

 Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi”. (Bandung: Alfabeta, 2017). hal. 119. 
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masuk atau data yang terkumpul itu tidak logis atau 

meragukan.  
19

Dari berbagai data yang telah 

dikumpulkan peneliti akan meneliti kembali untuk 

mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga 

hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan 

dijelaskan dalam pemaparan penelitian. 

 

b. Sistematika Data ( sistematizing ) 

Yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
20

  Data 

yang telah dikumpulkan penulis akan mengurutkan data 

sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan 

menyesuaikan dengan sistematika penulis pedoman 

skripsi yang ada. Setelah selesai melakukan editing dan 

sistematika keseluruhan data akan diolah secara 

sistematis dengan menggunakan pola deduktif, yaitu 

sesuai metode yang mempelajari gejala yang sifatnya 

umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang sifat 

yang sifatnya khusus mengenai fenomena-fenomena 

atau gejala-gejala tertentu yang sedang diselidiki atau 

diamati secara seksama. 

 

8. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul untuk menelaah permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian perusahaan ini, maka untuk 

menganalisa data penulis menggunakan analisa data 

deskriptif, Cara pengumpulkan data yang ada dilapangan, 

dikumpulkan lalu disusun agar dapat diteliti kemudian 

dibandingkan dengan teori yang relevan yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas kemudian akhirnya diambil 

suatu kesimpulan.
21

 

                                                             
19 Sutrisno Hadi, Metodelogi reassert jilid II, ( Yogyakarta: Yayasan Penerbit 

Fakultas Psikologi UGM, 1983), hal. 89. 
20 Ibid. hal.128. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2017). hal. 148 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian dan Jenis Biaya 

1. Pengertian Biaya 

Adapun definisi biaya menurut Mulyadi, Biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, 

yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk 

tujuan tertentu.
22

 Sedangkan IAI (IASC) mendefinisikan biaya 

dalam Standar Akuntansi Keuangan adalah penurunan manfaat 

ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus 

keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang 

mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut 

pembagian kepada penanam modal. Menurut Hansen dan 

Mowen, yang telah diterjemahkan oleh Hermawan, A.A., Biaya 

(cost)  adalah kas atau nilai ekuivalen kas  ataupun modal yang 

dikorbankan unitas untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

diharapkan dapat memberikan  manfaat saat ini atau dimasa yang 

akan datang bagi organisasi.
23

 

Carter dan Usry  mendefinisikan biaya adalah suatu nilai, 

berupa kas atau nilai ekuivalen kas, yang dikorbankan bertujuan  

untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat pada saat ini maupun yang akan datang bagi 

organisasi. Dari berbagai definisi biaya menurut para ahli yang 

telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa, Biaya 

(cost) adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk 

suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang 

menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi 

maupun yang akan terjadi. 

Konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam 

akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Adapun tujuan 

                                                             
22Rani Kurniasari, Analisis Biaya operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

Trehadap Return On Aset (ROA), Jakarta: Akademi Sekretaris dan Manajemen BSI 

Jakarta, 2017, Vol.XV, No.1. 
23 Kasmir, “Pengantar Manajemen Keuangan”, Jakarta: Prenamedia, 2010, cet.2, 

hal.90. 
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memperoleh informasi biaya digunakan untuk 

proses perencanaan, pengendalian dan pembuatan keputusan 

Dalam aspek melaksanakan  tanggung jawab perencanaan dan 

yang menyangkut pengendalian manajemen membutuhkan 

pemahaman arti biaya dan terminologi yang berkaitan dengan 

biaya.
24

 Dalam hal pengeloaan biaya, Pembebanan biaya 

atas produk, jasa, pelanggan dan objek lain yang merupakan 

kepentingan manajemen, adalah salah satu tujuan 

dasar sistem informasi akuntasi manajemen. Peningkatan 

keakuratan pembebanan biaya menghasilkan informasi yang 

lebih bermutu tinggi yang kemudian dapat digunakan untuk 

membuat keputusan yang lebih baik. Memperbaiki penentuan 

biaya telah menjadi pengembangan yang utama dalam 

bidang manajemen biaya. Dalam akuntansi keuangan, 

pengeluaran atau pengorbanan pada tanggal akuisisi dicerminkan 

oleh penyusutan atas kas atau asset lain yang terjadi pada saat ini 

atau di masa yang akan datang. 

 

2. Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi biaya sangat diperlukan untuk mengembangkan 

suatu data biaya yang dapat membantu pihak manajemen dalam 

mencapai tujuannya.
25

 Untuk tujuan perhitungan 

biaya produk dan jasa, biaya dapat diklasifikasikan menurut 

tujuan khusus atau fungsi-fungsi. Menurut Hansen dan Mowen, 

biaya dikelompokkan ke dalam dua kategori fungsional utama, 

antara lain : 

 

a. Biaya Produksi (Manufacturing Cost)  

Biaya produksi merupakan suatu  biaya yang selalu 

berkaitan  dengan pembuatan ataupun proses prodeksi suatu 

barang dan penyediaan jasa yang menjadi komoditas suatu 

                                                             
24 Kariyoto, “Manajemen Keuangan Konsep & Implementasi”, Malang: UB Press, 
2018, hal.29. 
25 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan, Bandung: Alfabeta, 2018, hal.2. 
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perusahaan. Biaya produksi juga dapat diklasifikasikan lebih 

lanjut sebagai berikut, antara lain : 

 

1) Bahan baku langsung 

Bahan baku langsung adalah bahan yang dapat di telusuri 

ke barang atau jasa yang sedang diproduksi.
26

 Biaya bahan 

langsung ini dapat dibebankan ke produk karena 

pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur 

kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk. Bahan 

yang menjadi bagian produk berwujud atau bahan yang 

digunakan dalam penyediaan jasa pada umumnya 

diklasifikasikan sebagai bahan langsung. 

 

2) Tenaga kerja langsung 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat 

ditelusuri ataupun di buktikan secara fisik 

pada barang atau jasa yang sedang diproduksi.
27

 Seperti 

halnya bahan langsung, pengamatan fisik dapat digunakan 

dalam mengukur kuantitas karyawan yang digunakan 

dalam memproduksi suatu produk dan jasa. Karyawan 

yang mengubah bahan baku menjadi produk andalan 

ataupun menyediakan semua hal mengenaijasa 

kepada pelanggan diklasifikasikan sebagai tenaga kerja 

langsung.  

 

 

 

3) Overhead 

Overhead merupakan Semua biaya produksi selain bahan 

langsung dan tenaga kerja langsung dikelompokkan ke 

                                                             
26 Sunarji Harahap, Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi- Fungsi 

Manajemen, Jurnal, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : At- Tawassuth Vol. 2 
No. 1, 2017 : 211-234, hal.227-228. 
27 Musthafa, “Manajemen Keuangan”, Yogyakarta: ANDI, 2017, hal.1. 
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dalam kategori biaya overhead.
28

 Kategori biaya overhead 

memuat berbagai item yang luas. Banyak input selain dari 

bahan langsung dan tenaga kerja langsung diperlukan 

untuk membuat produk. Bahan langsung yang merupakan 

bagian yang tidak signifikan dari produk jadi umumnya 

dimasukkan dalam kategori overhead sebagai jenis khusus 

dari bahan tidak langsung. Hal ini dibenarkan atas dasar 

biaya dan kepraktisan. Biaya penelusuran menjadi lebih 

besar dibandingkan dengan manfaat dari peningkatan 

keakuratan. Biaya lembur tenaga kerja langsung biasanya 

dibebankan ke overhead. Dasar pemikirannya adalah 

bahwa tidak semua operasi produksi tertentu secara 

khusus dapat diidentifikasi sebagai penyebab lembur. 

Oleh sebab itu, biaya lembur adalah hal yang umum bagi 

semua operasi produksi, dan merupakan biaya manufaktur 

tidak langsung. 

 

b. Biaya Nonproduksi (Non-Manufacturing Cost) 

Biaya nonproduksi adalah biaya yang akan selalu 

berkesinambungan dengan adanya fungsi perancangan, 

pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan dan 

juga administrasi umum.
29

 Terdapat dua kategori biaya 

nonproduksi yang lazim, antara lain : 

 

1) Biaya penjualan  

Biaya penjualan adalah biaya yang diperlukan untuk 

memasarkan kemudian untuk mendistribusikan, dan 

melayani produk atau jasa. 

2) Biaya administrasi 

Biaya administrasi merupakan seluruh biaya yang 

berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan 

administrasi umum pada organisasi yang tidak dapat 

                                                             
28 Irine Diana Sari Wijayanti, “Manajemen”, Yogyakarta: Nuha Medika Offset, 2018, 

cet.2, hal.20. 
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Jakarta, 2005, hal.75 
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dibebankan ke pemasaran ataupun produksi. Administrasi 

umum bertanggung jawab dalam memastikan bahwa 

berbagai aktivitas organisasi terintegrasi secara tepat 

sehingga misi perusahaan secara keseluruhan dapat 

terealisasi. 

 

B. Penetapan Harga  

1. Pengertian Penetapan Harga 

 Penetapan harga atau pricing, seperti istilah yang digunakan 

dalam ekonomi dan keuangan, adalah tindakan untuk menetapkan 

nilai suatu produk atau layanan.
30

 Dengan kata 

lain, pricing terjadi ketika bisnis memutuskan berapa banyak 

pelanggan harus membayar untuk suatu produk atau layanan. 

Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan 

diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. 

Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang 

ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan 

pelanggan. 

 Tujuan penetapan harga bagi perusahaan mana pun adalah 

untuk menetapkan harga yang masuk akal bagi konsumen dan 

juga supaya  produsen dapat terus bertahan dan berkembang dan 

bersaing di publik pasar.
31

 Setiap perusahaan berada dalam 

bahaya tersisih dari pasar karena persaingan yang ketat, 

perubahan preferensi dan selera pelanggan. Oleh karena itu, saat 

menentukan biaya produk, semua variabel dan biaya tetap harus 

dipertimbangkan. Setelah fase bertahan hidup selesai, perusahaan 

dapat mengupayakan keuntungan ekstra. 

 

2. Metode Penetapan Harga 

 Ada beberapa metode yang digunakan dalam penetapan harga 

sutu barang atau jasa, namun dalam  penelitian ini objek yang 

akan diteliti adalah sebuah program pemerintah yang  tidak 

berorientasi pada laba melainkan berorientasi pada pelayanan 

                                                             
30 Fandy Tjiptono. “Strategi Pemasaran”. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hal.151 
31 Abdul Choliq, “Pengantar Manajemen”, Yogyakarta: Ombak, 2014, hal.2 
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terhadap masyarakat. Oleh karena itu penulis akan menggunakan 

metode penetapan harga atau tarif berdasarkan biaya. Metode 

penetapan harga berdasarkan biaya adalah Faktor penetapan yang 

dipengaruhi aspek penawaran atau biaya dan bukan aspek 

permintaan.
32

 Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi 

dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu 

sehingga menutupi biaya langsung, overhead, dan juga laba atau 

rugi. Dalam penetapan harga berdasarkan biaya terdapat berbagai 

metode yang digunakan, yaitu: 

a.  Cost Plus Pricing Method 

 Dalam metode ini, penjual atau produsen menetapkan 

harga jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan 

jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah untuk 

menutup laba yang diinginkan (disebut marjin) pada unit 

tersebut. Dalam pengertian yang lebih ringkas bisa dikatakan 

bahwa cost-plus pricing method adalah metode penetapan 

harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total 

produksi dengan nilai marjinnya.
33

 Adapun formula dari 

metode cost-plus pricing method adalah sebagai berikut: 

BIAYA TOTAL + MARJIN = HARGA JUAL 

 Sebagai cobtoh kasus, Seorang kontraktor bangunan 

meghitung-hitung bahwa untuk membangun dan menjual lima 

buah rumah yang sejenis, akan dikeluarkan sejumlah biaya 

dengan rincian sebagai berikut: 

Biaya material: Rp7.500.000,00 

Biaya tenaga kerja: Rp2.500.000,00 

Biaya lain (seperti sewa kantor, penyusutan alat-alat, gaji 

pimpinan, dsb.): Rp4.000.000,00 

Sehingga jumlah total biaya adalah Rp14.000.000,00 

Apabila ia menghendaki laba sebesar 10% dari biaya total, 

maka: 

                                                             
32 H.B. Siswanto, “Pengantar Manajemen”, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016, cet. 12, 

h.1. 
33 Basu Swastha. “Azas-azas Marketing”. Yogyakarta: Liberty. 2002, h.45 
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Harga jual total = biaya total + laba = Rp14.000.000,00 + 

(10% x Rp14.000.000,00) =Rp15.400.000,00 

Dari contoh kasus diatas, dapat kita ketahui bahwa seluruh 

biaya yang di keluarkan untuk pelaksanaan suatu kegiatan 

akan di jumlahkan dengan margin ataupun keuntungan yang 

ingin dicapai. 

 

b. Teori Pemulihan Biaya Penuh (Full Cost Recovery) 

 Menurut Samryn, full cost recovery adalah metode penentuan 

harga pokok yang mempertimbangkan semua biaya produksi 

yang terdiri dari biaya bahan baku,biaya tenaga kerja,dan biaya 

overhead tetap maupun variabel.
34

 Lebih lanjut Rifqi  

menjelaskan bahwa metode penentuan harga pokok produksi 

yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam 

harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku,biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel dan 

biaya overhead pabrik tetap) ditambah dengan biaya non 

produksi (biaya pemasaran,biaya administrasi dan umum.
35

 

 Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dicapai dari 

hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya 

dasar. Biaya dasar merupakan pembagian antara biaya usaha 

(seluruh total biaya untuk menghasilkan air minum yang 

mencangkup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya 

transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan 

standar. 

 Investasi yang telah dikeluarkan, harapan utamanya adalah 

mendapatkan hasil berupa keuntungan (laba). Jadi, untuk setiap 

biaya yang telah dikeluarkan perlu mengikuti analisa pemulihan 

biaya penuh (Full Cost Recovery). Dalam arti lain Full Cost 

Recovery merupakan keinginan dari owner atau investor atas 

terjaminnya biaya yang telah dikeluarkan (investasi, operasional, 

maintenance, serta bunga dan keuntungan yang sewajarnya) akan 

                                                             
34 Ibid, h.23 
35 Bambang Soenoto.  “Metode perhitungan tarif berdasarkan prinsip full cost 

recovery”. .(Solo:Cahaya Dunia). 2016..h.71 
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kembali (mendapatkan laba). Full cost recovery diperlukan untuk 

penetapan tarif air bersih oleh pihak penyedia air agar diperoleh 

nilai alternatif tarif air bersih yang paling optimal untuk 

pengelola dan masyarakat. Berikut ini merupakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi dalam penetapan tarif berdasarkan teori 

pemulihan biaya penuh antara lain : 

 

1) Kelayakan ekonomi  

  Kelayakan ekonomi adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mengevaluasi kelayakan investasi terhadap 

suatu rencana kegiatan teknik.
36

 Investasi merupakan kegiatan 

menanamkan modal jangka panjang, dimana selain investasi 

tersebut diikuti oleh sejumlah pengeluaran lain seperti biaya 

operasional, biaya perawatan, dan biaya-biaya lainnya yang 

tidak dapat dihindarkan. Disamping pengeluaran, investasi 

akan menghasilkan sejumlah keuntungan atau manfaat, 

mungkin dalam bentuk penjualan-penjualan produk atau jasa 

atau penyewaan fasilitas. 

  Analisis kelayakan ekonomi diperlukan dalam 

menetapkan harga air bersih agar semua kalangan dapat 

diuntungkan, baik instansi maupun masyarakat. Prediksi 

dalam menetapkan harga air bersih untuk beberapa tahun yang 

akan datang tentu saja diperlukan, sehingga pihak penyedia air 

dapat menilai alternatif harga air yang paling optimal untuk 

penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan pengadaan air 

bersih namun juga mempertimbangkan keadaan ekonomi 

masyarakat. 

2) Biaya Modal (Cost of Capital)  

 Biaya modal atau cost of capital merepresentasikan 

biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

memperoleh pendanaan. Sumber pendanaan dapat berasal dari 

2 jenis sumber yaitu, Biaya Modal Sendiri 

(Ekuitas/Equity)yang berupa saham biasa (common stock) 

yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menjual 
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saham biasa untuk investasi, saham preferen (preferred stock) 

yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menjual 

saham preferen untuk investasi, laba ditahan (retained 

earnings) yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

dengan menggunakan laba ditahan untuk investasi.
37

 

 Biaya Modal Pinjaman (Debt/Hutang jangka panjang) 

misalnya obligasi atau pinjaman bank jangka panjang.
38

 

Secara umum, perhitungan biaya modal (cost of capital) ini 

dapat dihitung dengan cara menjumlahkan biaya 

ekuitas/equity (cost of equity) dan biaya hutang (cost of debt). 

Dari konsep tersebut, jelas bahwa nilai dari biaya modal ini 

juga berhubungan erat dengan struktur modal perusahaan, 

yakni proposi jumlah ekuitas/equity dan proporsi jumlah 

hutang/debt yang dimiliki perusahaan. Ketika kita 

mempertimbangkan proposi equity dan proporsi hutang/debt, 

maka biaya modal ini dikenal juga dengan istilah Weighted 

Average Cost of Capital (WACC) atau biaya kapital rata-rata 

tertimbang. 

 

C. Social Enterprise 

Sebagai manusia yang dilahiran dengan kodrat tidak bisa 

hidup tanpa orang lain dan memiliki jiwa sosial menjadikan 

salah satu faktor tersebut muncul suatu gagasan dimana 

membuat suatu usaha yang mana dapat berdampak sosial. 

Sehingga dalam usaha tidak hanya mengejar keuntungan semata 

akan tetapi juga lebih peka terhadap sekitar serta mempunyai 

peran sosial dan mensinergikan antara keuntungan, manusia, dan 

lingkungan yang ada. Dari sini muncullah konsep social 

enterprise yang mana memadukan faktor usaha dengan faktor 

sosial, kemudian keduanya bersinergi sehingga dapat 

menyelesaikan berbagai masalah ekonomi maupun masalah 

yang berkaitan dengan sosial bermasyarakat. 
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38 Ibid..hal.14 
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Social enterprise dapat didefinisikan sebagai penciptaan nilai 

sosial yang dihasilkan bekerja sama dengan orang dan organisasi 

dari masyarakat sipil yang terlibat dalam inovasi sosial yang 

biasanya menyiratkan kegiatan ekonomi Dalam konteks 

kewirausahaan sosial, nilai yang dituju adalah nilai sosial sebab 

kewirausahaan sosial sangat menekankan bagaimana 

menciptakan ide atau gagasan yang bersifat inovatif dalam 

rangka menyelesaikan permasalahan sosial.
39

  Dari pengertian 

tersebut dapat di simpulkan bahwasanya konsep usaha yang di 

bentuk memiliki dampak sosial dan secara tidak langsung 

menjadikan salah satu peran dalam mengentaskan permasalahan 

yang ada lingkungan usaha serta memiliki peran penting dalam 

penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi 

Terdapat empat unsur utama dalam aspek social enterprise 

yang mana ke empat unsur itu antara lain social value, civil 

society, innovation, dan economic activity.
40

 Berikut akan 

dijelaskan tiap aspek-aspek tersebut antara lain :  

1. Social Value, artinya bahwa social enterprise bisa di bilang 

berbeda dengan unsur social enterprise yang lain dimana 

unsur ini menciptakan nilai sosial dimana yang tidak dapat di 

perebutkan serta hadir dalam sebagian pendekatan untuk 

social enterprise dan perusahaan sosial.  

2. Civil Society, pada dasarnya aspek ini penting digunakan 

untuk membedakan social enterprise dari kegiatan sosial di 

sektor komersial swasta dan di sektor publik. Karena pada 

prinsip dasarnya social enterprise muncul dari insiatif serta 

partisipasi dari civil society sebagai upaya pengoptimalan 

sosial yang ada.  

                                                             
39 Yofais Ahgio Khosyi, Alfian Nurrohman1, Rizqi Anfanni Fahm.Analisis 
Pelaksanaan Program Social Enterprise Di Bumdes Nglanggeran. Program Studi 

Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.Working 

Paper Keuangan Publik Islam No. 5 Seri 1 Tahun 2018.hal. 4 
40 Muhammad Fakhri Al-Kahfi. Social Enterprise Berbasis Ekonomi Proteksi.Prodi 
Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta.10 
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3. Innovation, keberadaan aspek ini dalam social enterprise 

lebih menekankan pada bagaimana social enterprise sebagai 

bidang baru mampu sebagai upaya dalam pendekatan dengan 

metode baru serta memberikan tuntutan dengan minim 

sumber daya yang ada mampu mengembangkan hal terssebut 

serta terus melakukan pembaharuan guna tetap terus 

bertahan.  

4. Economic Activity, artinya kegiatan ekonomi dalam social 

enterprise tidak selalu berkaitan tentang keuntungan atau 

menekankan pada profit oriented. Pada dasarnya di sini 

membutuhkan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan 

sosial sehingga social enterprise mampu tetap terus bertahan. 

 

D. Harga   Dalam Perspektif Islam 

1. Sumber Daya Air 

 Air merupakan sumber daya yang sangat besar dan bisa 

didapati di berbagai tempat di belahan bumi.
41

 Keberadaannya 

sangat diperhatikan oleh manusia karena besarnya kemanfaatan 

air bagi kehidupan. Terlebih, air merupakan pemberian dari 

Allah bagi makhluk-Nya di bumi. Pemberian ini dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, 

maupun tumbuhan (QS An Nahl 16:10). Begitu pentingnya air 

bagi kehidupan, hingga Allah menyebutkan air dan yang 

berhubungan dengannya secara berulang-ulang dalam Al 

Qur‟an. Kata air (ma‟) disebut 63 kali, sungai dan sungai-sungai 

(nahr dan anhar) disebut 54 kali, dan air minum (syariba) 

disebut 39 kali (Naff, 2009:40). Beragam air yang disebutkan 

dalam Al Qur‟an dikarenakan kemanfaatan air yang begitu 

banyak, terutama bagi manusia. Sebagaimana dalam Al Qur‟an 

surat An Nahl ayat 10, air dapat digunakan manusia untuk 

minum. Selain itu, air juga sarana utama dalam bersuci atau 

menyucikan benda. 

                                                             
41 Taqyuddin an-Nabhani, “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persperktif 

Islam”,  (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal.12. 
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 Setiap muslim setidaknya melakukan wudhu dengan air 

sebanyak 5 kali dalam sehari untuk melaksanakan sholat wajib. 

Selain wudhu, seorang muslim juga menggunakan air untuk 

menghilangkan hadas besar melalui mandi junub. 

Membersihkan benda dari najis juga sebagian besar dilakukan 

dengan menggunakan air. Maka air memiliki manfaat yang 

sangat besar dalam menjadikan sahnya beberapa ibadah 

tertentu. 

 

2. Pengertian Harga  Dalam Islam 

 Dalam pertukaran atau pengukur nilai suatu produk dalam 

pasar biasanya menggunakan uang. Jumlah uang tersebut 

biasanya menunjukkan suatu produkatau jika seseorang ingin 

membeli suatu barang dan jasa, maka orang tersebut akan 

mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang dan jasa 

tersebut. Sehingga harga dapat diartikan sebagai nilai 

pertukaran yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk 

memperoleh suatu produk.
42

 

 Harga juga merupakan salah satu bagian yang sangat 

penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu 

dari empat buran pemasaran. Harga adalah suatu nilai tukar dari 

produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan 

moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan 

suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan 

produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga 

terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun 

jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang 

dapat diperoleh organisasi perusahaan.
43

 

                                                             
42 Indara NS, pengertian harga, one.indoskripsi.com/ click/2499/ 0, (sabtu, 10 Januari 

2021), hal.21 

 
43 Definisi pengertian harga, tujuan danmetode pendekatan penatapan 

harga_manajemen 
pemasaran.http://“organisasi.org/definisi_pengertian_harga_tujuan_metode_pendekat

an_penetapan_harga_manajemen pemasaran, (sabtu, 10 Januari 2021) 
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 Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai 

harga suatu barang, yaitu as-ṣaman dan as-si‟r. As-ṣaman 

adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si‟r adalah 

harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih 

membagi as-si‟r menjadi dua macam. Pertama, harga yang 

berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam 

hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang 

wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. 

 Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak 

boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam 

kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para 

pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas 

yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal 

dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta 

melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. 

Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut 

dengan at-tas‟īr al-jabbari.44
  

 Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim 

membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam 

kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan 

penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang 

bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh 

pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi 

mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan 

langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat 

banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. 

 Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib 

dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga 

yang cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut 

bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulan dan pedagang. 

Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan 

dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, 

biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi 

                                                             
44 Setiawan Budi Utomo, “Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)”, 

(Jakarta: Gema Insani, tt), hal.90. 
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para produsen maupun pedagang.
45

 Al Quran sangat 

menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk 

mempegunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, 

khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW. 

Menyatakan sifatnya riba seseorang yang menjual terlalu mahal 

diatas kepercayaan pelanggan.
46

 

 

3. Dasar Hukum Harga Dalam Islam 

 Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali ada 

dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum 

transaksi dan muamalah adalah halal kecuali ada yang 

melarangnya. Adapun dalil yang berkaitan dengan muamalah 

yakni firman Allah SWT  yang berbunyi : 

 َٕ ه قَ َانَِّرَْ٘  ىَ َخ  اَن ك  ضََِفَِٙي  ًٛعاَاألز  ًِ َٖث ىَََّج   ٕ خ  اءََِإِنٗ َاس   ً ٍَََّانسَّ اْ  َّٕ َس ب عَ َف س 

اثَ   ٔ ا  ً َٕ َس   ْ ءَ َبِك مََِّٔ   ٙ هِٛىَ َش   (٩٢)َع 

Artinya : “Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada 

dibumi untuk kamu” (QS. Al-baqarah: 29). 

 Allah yang telah memberikan hak tiap orang dengan 

membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah 

meriwayatkan dari Abi Sa‟id yang mengatakan: Nabi saw. 

Bersabda yang artinya "saya mendengar Abu Sa‟id al-Khudriy 

berkata: Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya jual beli itu 

dilakukan dengan suka sama suka ". 

 Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. 

Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya 

penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulma. 

Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga 

apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki 

berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin 

menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan 

dikatakan kepadanya, “juallah seperti orang lain menjual. 

                                                             
45 Ibid.h. 92. 
46 Anwar, “Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Terjemah)”,(Surabaya: Bina Ilmu, 

1997),h. 92. 
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Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak 

membahayakan penghuni pasar”.47
  

 Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan 

harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qu‟ran. Adapun dalam 

hadis Rasulullah SAW Dijumpai beberapa riwayat yang 

menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga 

itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang 

menjadi landasan hukum at-tas‟īr al-jabbari, menurut 

kesepakatan para ulama fiqih adalah al-maslahah al-mursalah 

(kemasalahatan).
48

 Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda 

Rasulullah saw yang menolak penetapan harga meskipun 

pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah sebuah kasus 

khusus dan bukan seseorang tidak boleh menjual atau 

melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan 

harga melebihi kompensasi yang ekuvalen („iwād al-miṡl). 

 Menurut ibnu taimiyah harga naik karena kekuatan pasar 

dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam 

kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya penawaran 

berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus 

penjual menimbun atau menyembunyikan penawaran. Ibnu 

Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah saw sendiri 

menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua 

orang, hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut: 

a. Bila dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia 

mendekritkan bahwa harga yang adil (qimah al-„adl) dari 

budak harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau 

pengurangan (la wakasa wa la shatata) dan setiap orang 

harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. 

b. Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu 

pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah 

orang, pemilik tanah menemukan adanya jejak 

langkahpemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa 

                                                             
47 Asmuni Solihan Zamakhsyari, “Fiqih Ekonomi Umar bin Khttab (Terjemahan)”, 

(Jakarta: Khalifah, 2006), hal.12. 
48 Setiawan Budi Utomo, “Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)”, 

(Jakarta: Gema Insani, 2003), hal.94. 
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mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada 

Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan pemilik pohon 

itu untuk menujual pohon itu kepada pemilik tanah dan 

menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya, 

orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian 

Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk 

penebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi 

harganya kepada pemilik pohon. 

 

 Menurut Al-Gazali menyatakan motif berdagang adalah 

mencari untung. Al Gazali juga mengatakan bahwa hendaknya 

motivasi keuntungan itu hanya untuk barang-barang yang bukan 

kebutuhan pokok. Seorang Ilmuan Islam yaitu Ibnu Khaldun 

juga menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan 

mendorong tumbuhnya perdeagangan, sedangkan keuntungan 

yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena 

pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang 

mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat  

perdagangan melemah karena lemahnya permintaan 

konsumen.
49

  

 Dengan demikian, Islam tidak pernah memberi batasan 

tentang penentuan harga,hal ini terbukti dengan adanya hadis 

Rasulullah yang enggan menentukan harga. Sementara itu, 

apabila terjadi penentuan harga secara tidak langsung 

membatasi kebebasan seseorang (penjual) untuk menjual barang 

tersebut. Kasus ini juga dapat di implementasikan dalam bidang  

jasa. 

 

4. Penetapan Harga  Dalam Islam 

 Penetapan harga adalah yang dimaksudkan adalah bahwa 

seorang penguasa, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan 

pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada 

kaum muslimin yang menjadi pelaku transaski di pasar, agar 

                                                             
49  Adiwarman Karim, “Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)”, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), hal.164. 
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mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana 

mereka dilarang menaikkan harganmya dari harga patokan 

tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau 

mengurangi harganya dari harga yang dipatok demi 

kemaslahatan umum.
50

 

 Islam tidak mengharamkan pematokan harga secara 

mutlak. Haramnya pematokan harga tersebut bersifat umum 

untuk semua jenis barang. Tanpa membedakan antara barang 

makanan pokok,dengan bukan makanan pokok. Sebab, hadis-

hadis tersebut melarang pematokan harga secara mutlak, 

sehingga maknanya umum.  Hadis Rasulullah SAW yang 

berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari 

Anas bin Malik yang artinya “Wahai Rasulullah, harga-harga 

barang naik (mahal), tetapkanlah harga-harga untuk kami. 

Rasulullah lalu menjawab, Allahlah Penentu harga, Penahan, 

Pembentang dan Pemberi rezeki, aku berharap tatkala bertemu 

Allah, tidak ada seorang pun yang meminta padaku tentang 

adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.”51
 

 Hadis di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang 

larangan pematokan harga barang di pasaran, karena dianggap 

perbuatan zalim atas kebebasan penggunaan harta. Membatasi 

harga beraarti meniadakan kebebasan tersebut. Pematokan 

harga tersebut membahayakan, bahkan termasuk sangat 

membahayakan umat dalam keadaan perang maupun damai. 

Pematokan harga tersebut membahayakan kerusakan dan 

mempengaruhi produksi, bahkan juga dapat menyebabkan krisis 

(resesi) ekonomi.
52

 

 Kebijakan menentukan harga di pasaran dapat 

menghilangkan barang dari pasaran, sehingga harga-harga 

menjadi naik dan melahirkan kesulitan bagi orang fakir miskin 

                                                             
50 Taqyuddin an-Nabhani, “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persperktif Islam, 

terjemahan”. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal.32 
51 Sayyid Sabiq, “Fiqih Sunnah jilid 4, terj. Nor Hasanuddin”. (Jakarta: Pena Pundi 

Aksara, 2006), hal.156 
52 Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persperktif Islam, 

terjemahan. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),hal.46 
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yang akhirnya tidak mampu membeli barang. Dan pada sisi 

lain, akan memperkaya orang-orang yang sudah kaya dengan 

jalan menjual barang di pasaran gelap dengan harga yang sangat 

mahal. Didalam Islam pemaksaan atas penjual untuk menjual 

barang kepada orang lain tanpa kehendaknya, sangat 

bertentangan dengan firman Allah SWT yang berbunyi : 

ُّٓ اَٚ ا ٍَ َأٚ  اَانَِّرٚ  ُٕ اَالَآي  هٕ  ىَ َح ؤ ك  ان ك   ٕ ىَ َأ ي  ُ ك   ٛ ٌَ َإِالَبِان ب اِطمََِب  ٌَ َأ  ٕ ةًََح ك  از  ٍَ َحِج  َع 

اضَ  ىَ َح س  ُ ك  الَِي أَ  َ ف سَ َح ق خ هٕ  ىَ أ  ٌَََّك  ٌَ َّللاَّ ََإِ ا اَبِك ىَ َك  ًً ِحٛ  (٩٢)َز 

Artinya : “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka 

sama suka diantara kamu” (An-Nisa:29).
53

 

 Ketika negara mematok harga untuk umum,maka Allah 

telah mengharamkannya membuat patokan harga tertentu,yang 

dipergunakan menekan rakyat agar melakukan transaksi jual 

beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, 

pematokan harga tersebut dilarang. Fakta pematokan harga 

tersebut memang membahayakan, sebab pematokan harga 

tersebut akan membuka pasar gelap, dimana orang-orang akan 

melakukan jual beli di sana dengan penjualan di bawah 

tangan,yang tidak diketahui oleh Negara,bahkan jauh dari 

pengawasan Negara. Inilah yang dinamakan pasar gelap.
54

 

Sehingga harga membumbung tinggi, lalu barang hanya 

dikuasai olehorang kaya sementara yang miskin tidak. Juga 

pematokan harga tersebut menyebabkan kerusakan dan 

mempengaruhi produksi, bahkan menyebabkan krisis ekonomi. 

 Di samping itu, orang-orang akan terbelenggu oleh 

kekayaan mereka, sebab mestinya makan kepemilikan mereka 

terhadap harta tersebut adalah mereka berhak untuk 

menguasainya, sementara dengan adanya pematokan harga, 

maka telah terjadi pembelengguan pada diri mereka. Dan itu 

tidak diperbolehkan selain dengan nash syara‟, semengtara itu 

tidak terdapat satu nash syara‟pun. Oleh karena itu, tidak 

diperbolehkan mengekang orang dengan membuat patokan 

                                                             
53 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sari Agung, 2002) 
54 Ibrahim Lubis, “Ekonomi Islam Suatu Pengantar”, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 
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harga tertentu untuk barang mereka malah mereka harus 

dilarang untuk menaikkan dan menurunkan harga.
55

 

                                                             
55 Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persperktif Islam, 

terjemahan. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),hal.61. 
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