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ABSTRAK 

 

Sektor pertanian telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 

sebagian besar penduduk di Indonesia. Sudah lebih dari 50% penduduk 

yang berkerja di sektor pertanian. Meskipun begitu, sektor ini masih 

belum mampu meningkatkan taraf hidup petani. Pengorbanan yang telah 

petani lakukan, tidak sebanding dengan pendapatan yang petani peroleh. 

Tingkat pendapatan merupakan salah satu indikator utama ekonomi 

dalam mengukur kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan dalam 

usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Pendapatan 

tersebut dapat berubah-ubah setiap tahunnya, disebabkan oleh berbagai 

faktor, seperti biaya produksi dan harga jual. Biaya produksi merupakan 

bagian dari pada anggaran produksi yang penting untuk dikeluarkan dan 

dibutuhkan selama usaha itu masih berlangsung. Sedangkan harga jual 

adalah besarnya harga yang dibebankan oleh penjual kepada pembeli 

untuk manfaat memiliki atau menggunakan barang yang dinyatakan 

dalam satuan rupiah (Rp). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh biaya produksi dan harga jual terhadap pendapatan petani di 

Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan ntuk 

mengetahui pandangan Ekonomi  Islam melihat pengaruh biaya produksi 

dan harga jual terhadap pendapatan  di Desa Wiyono Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field 

research), dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi 

yang digunakan berjumlah 890 orang dengan jumlah sampel sebanyak 30 

orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 

validitas dan reliabilitas, uji prasarat analisis, dan uji hipotesis. Sumber 

data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan kuesioner, 

serta data sekunder berupa dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan atau 

bersama-sama diketahui bahwa biaya produksi dan harga jual memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan petani di desa 

Wiyono dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,5 dan nilai Fhitung 

12,120 > Ftabel 3,34. Secara parsial dapat diketahui bahwa variabel biaya 

produksi memiliki nilai thitung  3,619 ≥ ttabel 2,052 dengan tingkat 

signifikansi 0,001 < 0,05. Variabel harga jual terhadap pendapatan petani 

diperoleh nilai thitung  4,126 ≥  ttabel 2,052 dengan tingkat signifikansi 0,000 

< 0,05, artinya masing-masing memiliki pengaruh yang positif dan 
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signifikan terhadap pendapatan petani di desa Wiyono. Dalam pandangan 

Ekonomi Islam petani di desa Wiyono kecamatan Gedong Tataan 

kabupaten Pesawaran sudah sejalan dengan syari’at ekonomi Islam, 

karena tidak adanya hal yang melanggar dalam proses produksi dan 

dalam segi keadilan, petani di desa ini dalam pemberian upah sudah 

menggunakan prinsip keadilan. 

 

 

Kata kunci : Biaya produksi, Harga Jual, Pendapatan  
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ABSTRACT 

 

The agricultural sector has provided employment for most of 

Indonesia's population. More than 50% of the population is working in 

the agricultural sector. Even so, this sector is still not able to improve the 

standard of living of farmers. The sacrifices that farmers have made are 

not commensurate with the income that farmers get. The level of income 

is one of the main economic indicators in measuring the economic 

capacity of the community. Income in farming is the difference between 

revenue and all costs. This income can change every year, caused by 

various factors, such as production costs and selling prices. Production 

costs are part of the production budget that is important to be issued and 

needed as long as the business is still ongoing. While the selling price is 

the amount of the price charged by the seller to the buyer for the benefits 

of owning or using the goods, which is expressed in rupiah (Rp). This 

study aims to determine the effect of production costs and selling prices 

on farmers' income in Wiyono Village, Gedong Tataan District, 

Pesawaran Regency and to find out the Islamic Economics view of the 

effect of production costs and selling prices on income in Wiyono 

Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. 

This research is included in field research, using a quantitative 

approach method. The population used is 890 people with a sample of 30 

people. The data analysis techniques used in this study are validity and 

reliability tests, analytical prerequisite tests, and hypothesis testing. 

Sources of data used are primary data in the form of observations and 

questionnaires, and secondary data in the form of documentation. 

The results of this study indicate that simultaneously or jointly it 

is known that production costs and selling prices have a positive and 

significant effect on farmers' income in Wiyono village with a 

significance value of 0.000 < 0.5 and a value of Fcount 12.120 > Ftable 

3.34. Partially, it can be seen that the production cost variable has a 

tcount value of 3.619 ttable 2.052 with a significance level of 0.001 

<0.05. The selling price variable on farmers' income obtained tcount 

4.126 ttable 2.052 with a significance level of 0.000 <0.05, meaning that 

each has a positive and significant effect on farmers' income in Wiyono 

village. In the view of Islamic Economics, farmers in Wiyono village, 

Gedong Tataan district, Pesawaran district are in line with Islamic 

economics, because there are no things that violate the production 
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process and in terms of justice, farmers in this village in giving wages 

have used the principle of justice. 

 

 

Keywords : Production cost, selling price, income 
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MOTTO 
 
 
 

ٗشا َوٱلسََّما   َض فَِرَٰ َرأ  َل ِمَن ٱلسََّما ءِ ا ٗء َوأَنزَ بِنَ ءَ ٱلَِّذي َجعََل لَكُُم ٱۡلأ

ٗقا لَّ  ِت ِرزأ َرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثََّمَرَٰ ۖۡ كُ َما ٗء فَأَخأ عَ فَ مأ ِ أَندَ ََل تَجأ اٗدا لُواْ ّلِِلَّ

لَُموَن    َوأَنتُمأ تَعأ

 

 “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan 

bagimu dan langit. Dialah yang menjadikan bumi 

sebagai hamparan bagimu dan langit sebagaib atap, 

dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, llau dia 

menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan 

sebagai rezki untukmu. Karena itu janganlah kamu 

mengadakan sesuatu yang disembah di samping 

menyembah Allah seperti berhala-hala, dewa-dewa dan 

sebagainya, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu 

segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. karena itu 

janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, 

padahal kamu mengetahui.” 

 

 

(QS. Al-Baqarah Ayat 22) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.  Penegasan Judul 
 

Agar memudahkan dalam memahami dengan jelas dan tidak 

menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca maka perlu 

adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah 

pada judul skripsi :“Pengaruh Biaya Produksi dan Harga Jual 

Terhadap Pendapatan Petani Menurut Perspekif Ekonomi 

Islam” (Studi Pada Petani Padi Desa Wiyono Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Adapun istilah yang 

terdapat dalam skripsi   ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Pengaruh  adalah  daya  yang  ada  atau  timbul  dari  sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan seseorang.1 

2. Biaya Produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk yang siap jual.2 

3. Harga Jual adalah besarnya harga yang dibebankan oleh 

penjual kepada pembeli untuk manfaat memiliki atau 

menggunakan barang yang dinyatakan dalam satuan rupiah 

(Rp).3 

4. Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada 

subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang 

diserahkan yaitu berupa pendapatan dari kekayaan. Besarnya 

pendapatan seseorang bergantung pada jenis perkerjaannya.4 

5. Prespektif berasal dari bahasa Itali “Prospekttifa” gambar 

pandangan. Perspektif dapat dikatakan suatu cara pandang  

terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang 

                                                             
1 Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 

2010),  849. 
2 Mulyadi, Akuntansi Biaya, Akuntansi Biaya, Kelima. (Yogyakarta: Unit 

Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemne Perusahaan YKPN, 2015),  181. 
3Munfaridah dan Rina Sho’imatul, Sistem Penawaran Dan Teori Harga 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). 
4Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, (Jakarta : Rajagrafindo 

Persada, 2006),  47. 
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tertentu digunakan dalam melihat suatu fenomena.5 
 

6. Petani adalah sesesorang yang bekerja di bidang pertanian. Ia 

memanfaatkan alam sekitarnya dengan tujuan untuk 

meningkatkan diri dan umat manusia pada umumnya.6 

7. Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang membantu 

merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan 

distribusi sumber daya alam yang langka, tanpa mengekang 

kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro 

ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan.7 

 

B.  Latar Belakang Masalah 
 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris, hal ini 

dikarenakan Indonesia memiliki letak geografis yang berada di 

daerah teropis, sehingga keadan cuaca, tanah, dan sumber daya 

lainnya di setiap daerah memiliki potensi untuk mengembangkan 

sektor pertanian, seperti salah satunya di wilayah kabupaten 

Pesawaran. Pesawaran memiliki luas wilayah 117.377 Ha dengan 

luas lahan sawah 15.465 Ha yang terdiri dari 11 kecamatan.8 

Sebagai negara agraris, sektor pertanian di Indonesia berperan 

penting dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian telah 

memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, 

penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, 

peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), 

perolehan devisa melalui ekspor-impor, dan penekanan inflansi.9  

Terkait dengan PDRB, sektor pertanian di kabupaten 

Pesawaran menjadi salah satu lapangan usaha yang berperan 

dalam peningkatan PDRB. Menurut data dari Badan Pusat 

                                                             
5Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Annes, Filsafat Ilmu Komunikasi 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009),  50. 
6T Puji Rahayu, Ensiklopedia Profesi Seri Petani (Semarang : Alprin, 2020),  

1. 
7Catharina Vista Okta Frida, Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam 

(Yogyakarta : Garudhawaca, 2020),  5. 
8 https://potensi.pesawarankab.go.id, diakses 03 Januari 2022, 14:36 WIB)  
9Tasya Calvina Fauzan, “Indonesia Sebagai Negara Agraris” (Banjarmasin : 
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Statistik (BPS) tahun 2020, lapangan usaha dari sektor pertanian 

berkontribusi sebesar 43%.10 

Peran sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Pesawaran 

tentunya berasal dari berbagai kecamatan yang ada, salah satunya 

di kecamatan Gedong Tataan desa Wiyono. Penduduk desa 

Wiyono sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, 

khususnya petani padi. Petani padi di desa tersebut menggunakan 

sawah irigasi yang mana apabila jika curah hujan terlalu tinggi, 

proses penanaman padi terpaksa harus di undur akibat kelebihan 

air pada permukaan tanah.11 

Sektor pertanian telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 

sebagian besar penduduk di Indonesia. Sudah lebih dari 50% 

penduduk yang berkerja di sektor pertanian.12 Pemanfaatan sektor 

pertanian sebagai lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan 

bagi masyarakat telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-

Nya  QS. Yasin ayat 33-35 sebagai berikut: 

 

َها وَ  نََٰ َييأ تَةُ أَحأ َميأ ُض ٱلأ َرأ َرجأ أَ َوَءايَٞة لَُّهُم ٱۡلأ هَ خأ هُ يَ َنا ِمنأ ا فَِمنأ كُلُوَن ا َحب ٗ  ٣٣أأ

ٖب وَ  نََٰ ن نَِّخيٖل َوأَعأ ٖت م ِ نَا فِيَها َجنََّٰ نَ جَّ فَ َوَجعَلأ عُيُوِن ا فِيَها مِ رأ  ٣٤َن ٱلأ

ِديِهمأ   هُ أَيأ كُلُواْ ِمن ثََمِرهِۦ َوَما َعِملَتأ كُُروفَََل  أَ ِليَأأ   ٣٥َن  يَشأ

Artinya: “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi 

mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu yang 

lalu Kami keluarkan dari padanya biji-bijian yang dapat mereka 

makan. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan 

anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air supaya 

mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahaka 

oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur. 

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menunjukkan kekuasaan-

Nya yang dapat menghidupkan telah mati, yakni dengan 

menghidupkan bumi yang tandus, dengan menurunkan air hujan 

                                                             
10 https://pesawarankab.bps.go.id, (diakses 03 Januari 2022, 14.55 WIB) 
11http://fajarsumatera.co.id/hujan-jadi-kendala-petani-padipesawaran/, 

(diakses pada 03 Januari 2022, 20.08 WIB) 
12 Andiyono, Pertanian Indonesia Persepsi Dan Resiko: Bintang Pustaka 

(Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 5. 
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sebagai rezeki, sehingga bumi yang tandus menjadi subur dan 

menumbuhkan beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Allah SWT 

pun mengalirkan sungai-sungai ke tempat yang memerlukan agar 

dapat bercocok tanam dan memetik hasilnya sehingga hasil 

tersebut dapat mereka makan dan dapat menjadi sumber 

pendapatan.13 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sektor 

pertanian bisa menjadi lapangan pekerjaan dan juga menjadi 

sumber pendapatan.  

Meskipun sektor pertanian dapat menghidupi sebagian besar 

penduduk, tetapi sektor ini masih belum mampu meningkatkan 

taraf hidup petani. Pengorbanan yang telah petani lakukan dalam 

mencukupi kebutuhan pokok manusia, tidak sebanding dengan 

pendapatan yang petani peroleh.14  

Tingkat pendapatan merupakan salah satu indikator utama 

ekonomi dalam mengukur kemampuan ekonomi masyarakat.15 

Indikator yang dimaksud hanya berkaitan dengan pendapatan dan 

pengeluaran, namun yang lebih penting yaitu mengetahui 

besarnya perbandingan antara penerimaan dengan pengeluaran. 

Pendapatan merupakan hal yang begitu penting dalam 

menentukan laba atau rugi suatu usaha. Dengan melakukan 

perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan 

maka akan diperoleh laba atau rugi. Pendapatan dapat 

diaplikasikan dalam mengukur nilai keberhasilan suatu usaha dan 

menjadi faktor dalam menentukan perkembangan suatu usaha. 

Pendapatan dalam Islam terdapat parameter al-falah. Falah 

adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-

benarnya dimana komponen ruhuniah ada dalam pengertian falah 

ini.16 Sebagai pedoman hidup manusia, agama Islam tidak hanya 

mengatur tentang ibadah tetapi mengatur pula terkait aturan 

ekonomi. Ekonomi dan kehidupan manusia tidak dapat 

                                                             
13 Al-Hafiz dan Imaduddin, Tafsir Ibn Katsir : Surah Yasin (Jakarta: Shahih, 

2015), 67-70. 
14Yanti Murni dan Vitri Deliana, “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI PADI DI KECAMATAN 
PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN” Vol.1, No. 3 (2019), 301. 

15 Khairul Rizal, FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN 
PETANI KELAPA SAWIT (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021),  11. 

16 P2EI, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),  5. 
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dipisahkan, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja 

memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas 

ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, 

dan perindustrian. Islam beranggapan bahwa pekerjaan di dunia 

ini sebagian dari ibadah dan jihad jika disertai dengan niat.17 

Berikut firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahqaf Ayat 19 : 

 

 َوِليَُوف ِيَُهمأ أَ 
ا َعِملُواْۖۡ مَّ ٞت م ِ َمَٰ َوِلكُل ٖ دََرَجَٰ لَُموَن مأ َوهُمأ َل لَهُ عأ   ١٩ يُظأ

 

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut 

apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan 

bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang 

mereka tiada dirugikan”  

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang 

paling sempurna dari semua makhluk ciptaan Allah, sebab 

manusia memiliki akal untuk digunakan dalam membedakan hal 

baik dan hal buruk untuk dirinya sendiri. Manusia telah diberikan 

kelebihan oleh Allah, agar mampu mencari nikmat yang telah 

Allah ciptakan di dunia ini dan menuntun kita agar senantiasa 

bekerja mencari nafkah dengan cara halal yang lagi baik.  

 Pendapatan dalam usaha tani adalah selisih antara penerimaan 

dan semua biaya. Pendapatan tersebut meliputi pendapatan kotor 

dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor yaitu nilai produksi 

komoditas pertanian secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya 

produksi.18 Pendapatan petani dapat berubah-ubah setiap 

tahunnya, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti biaya produksi 

dan harga jual.19   

Biaya produksi merupakan bagian dari pada anggaran 

produksi yang penting untuk dikeluarkan dan dibutuhkan selama 

usaha itu masih berlangsung.20 Dalam ekonomi syariah biaya 

                                                             
17Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Surakarta: Erlangga, 

2014). 
18 Ibid, 12. 
19Rico Phalevi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi 

Sawah Di Kota Pdang Panjang” Vol,1, No. 02 (2013), 42. 
20 Pahan, Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir (Jakarta: Penebar 

Swadaya, 2010),  277. 
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produksi  merupakan seluruh biaya yang halal dan dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang 

nantinya akan digunakan untuk memproduksi barang atau jasa.21 

Lancar atau tidaknya suatu usaha bergantung kepada biaya 

yang dikeluarkan, biaya produksi sebagai penunjang segala 

aktivitas yang ada karena menyangkut dengan produktivitas 

tanaman dan keuntungan bagi petani, selain itu biaya yang 

diusahakan juga harus diperhitungkan, karena biaya yang 

dikeluarkan akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterima 

oleh petani.22 Untuk mencapai laba yang diinginkan maka petani 

harus mengupayakan biaya produksi yang rendah.23  

Di bawah ini  merupakan data pendapatan petani padi dan 

biaya produksi menurut Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Pendapatan Petani dan Biaya Produksi 

 Desa Wiyono 2017-2021 

Tahun 
Pendapatan Petani 

Padi / hektar 
Biaya Produksi 

2017 Rp  9.600.000 Rp7.600.000 

2018 Rp10.880.000 Rp7.520.000 

2019 Rp  8.460.000 Rp7.440.000 

2020 Rp11.000.000 Rp7.400.000 

2021 Rp12.600.000 Rp7.400.000 

Sumber : Data dari Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) Desa 

Wiyono 

Selain biaya produksi faktor lain yang dapat mempengaruhi 

pendapatan petani adalah harga jual. Harga dan pendapatan 

memiliki hubungan yang signifikan, sebab perubahan harga dapat 

                                                             
21 Faisal Affandi, “Telaan Biaya Dan Penerimaan Dari Sudut Pandang 

Ekonomi Syariah,” Vol.2, No. 1 (2021):  77. 
22 Pahan, Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir,  277. 
23Putu Crisdandi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, and Universitas Pendidikan 

Ganesha, “PENGARUH BIAYA PEMELIHARAAN DAN HARGA JUAL 
TERHADAP PENDAPATAN PETANI CENGKEH DI DESA TIRTA SARI 
PADA TAHUN 2014,” Vol.5, No.1 (2015),  3. 
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mempengaruhi pendapatan. Apabila harga jual rendah, maka 

pendapatan dari hasil pertanian mengalami penurunan, begitu pun 

sebaliknya.24 Adapun harga gabah kering panen di Desa Wiyono 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

 Harga Jual Gabah Kering Panen Tahun 2017-2021 

Tahun Harga Jual 

2017 Rp4.300-  Rp5.000 

2018 Rp4.600 – Rp5.400 

2019 Rp4.400 – Rp5.300 

2020 Rp4.600 – Rp5.300 

2021 Rp4.300 – Rp5.000 
Sumber : Data dari Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) 

Desa Wiyono 

 

Harga jual gabah di Desa Wiyono setiap tahunnya selalu 

mengalami perubahan. Tidak hanya setiap tahun, tetapi setiap 

bulan dalam masa panen per tahun mengalami perubahan harga, 

maka harga jual padi tidak dapat dipastikan secara pasti setiap 

tahunnya tetapi hanya dapat dikisarkan berapa kisaran harga 

setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tabel 1.2 bahwa harga jual 

gabah kering panen dari tahun 2017 sampai tahun 2021 

mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut tidak mengalami 

kenaikan yang signifikan. 

Dalam Islam penetapan harga harus berdasarkan konsep 

keadilan. Harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah adalah Nilai 

harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima 

secara umum sebagai hal yang setara dengan barang yang di jual 

ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu 

tertentu.25 Terdapat dua hal yang ditemukan dalam pembahasan 

Ibn Taymiyyah terkait masalah harga, yaitu kompensasi yang 

adil/setara (‘iwad al-mitsl) dan harga yang adil/setara (tsaman al-

                                                             
24 Muhammad Firdaus, Manajemen Agribisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

90-91. 
25 Euis Amalia, “Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam,” Al-Iqtishad Vol. 5, No. 1 (2013):  6. 
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mitsl). Menurut Ibn Tayimiyyah kompensasi yang adil akan 

diukur dan hitung oleh hal-hal yang adil, dan ini merupakan 

makna dari keadilan (nafs al-‘adl).26 

Hasil penelitian dari Neni Fauziah menjelaskan bahwa luas 

lahan dan biaya produksi mempunyai pengaruh posistif terhadap 

pendapatan petani padi di Desa Ujung Jaya Kabupaten 

Pandeglang. Kemudian dari penelitian yang berjudul Pengaruh 

Biaya Produksi dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani yang 

diteliti oleh Mira Rosalia menunjukkan bahwa biaya produksi 

dan harga jual berpengaruh positif dan siginifikan terhadap 

pendapatan petani. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian 

dari Juaniti yang menunjukkan bahwa harga jual tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan petani, karena harga sesuai 

dengan teori hukum permintaan dalam ekonomi mikro yang 

menyatakan bahwa saat harga naik, jumlah permintaan menurun 

maka otomatis ketika kuantitas menurun maka pendapatan yang 

diterima pun akan turun. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh biaya 

produksi dan harga jual padi terhadap pendapatan petani, dengan 

judul penelitian “Pengaruh Biaya Produksi dan Harga Jual 

Terhadap Penapatan Petani di Desa Wiyono Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”. 

C.  Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini sangat dimungkinkan terjadi pembahasan 

yang begitu luas dikarenakan biaya produksi dan pendapatan 

petani memiliki banyak indikator dan unsur yang berkaitan. Oleh 

karena itu perlu dirumuskan dalam sub fokus penelitian sebagai 

berikut: 

1. Biaya produksi yang akan dihitung yaitu seluruh biaya 

produksi yang dikeluarkan dalam kurun waktu satu tahun. 

2. Harga jual padi meliputi harga jual gabah kering panen, 

karena petani di Desa Wiyono menjual gabah kering. 

3. Pendapatan petani yang diterima dari hasil panennya dengan 

                                                             
26 Ibid. 
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luas lahan 1 hektar. 

 

D.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh biaya produksi dan harga jual terhadap 

pendapatan di Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran? 

2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam melihat pengaruh biaya 

produksi dan harga jual terhadap pendapatan  di Desa Wiyono 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya produksi dan harga jual 

terhadap pendapatan petani di Desa Wiyono Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi  Islam melihat 

pengaruh biaya produksi dan harga jual terhadap pendapatan  

di Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. 

 
F.   Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian 

ini sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

bidang pendidikan khususnya bagi ilmu Ekonomi Sumber 

Daya Manusia dan dapat dijadikan referensi penelitian 

selanjutnya yang masih dalam ruang lingkup yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini berfokus pada petani di Desa Wiyono 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagai 

objek penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berguna untuk: 

a. Petani 

Bagi petani penelitian ini dapat menjadi masukan dalam 

meningkatkan pendapatan petani dengan pertimbangan 

menggunakan biaya produksi yang lebih rendah dan 
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efisien, dapat meningkatkan harga jual padi yang adil bagi 

petani sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. 

b. Pemerintah  

Bagi pemerintah penelitian ini dapat berguna agar 

pemerintah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan 

petani dengan upaya membantu meningkatkan pendapatan 

petani, serta pemerintah desa dapat melakukan intervensi 

harga dalam penjualan hasil pertanian petani. 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu ini bermaksud untuk mengetahui 

apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini : 

1. Dalam judul penelitian Fatmawati M. Lumintang “Analisis 

Pendapatan Petani Padi di Desa Teep Kecamatan Langowan 

Timur”. Penelitian ini bertujuan menganalisa potensi produksi 

petani serta, menganalisa tingkat pendapatan petani padi yang 

ada di Desa Teep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa besar kecilnya pendapatan usahatani padi di Desa Teep 

dipengaruhi oleh penerimaan dan biaya produksi. Jika 

produksi dan harga jual padi sawah semakin tinggi maka akan 

meningkatkan penerimaan. Apabila biaya produksi lebih 

tinggi dari penerimaan maka akan menyebabkan kerugian 

usaha para petani.27 Persamaan penelitian ini adalah keduanya 

meneliti tentang pendapatan petani padi. Perbedaannya 

terletak pada metode analisis yang digunakan, dalam 

penelitian Fatmawati M. Lumintang menggunakan metode 

analisis usaha R/C dan Break Even Point sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan metode analisis statistik dan 

ekonometrik. 

2. Dalam jurnal penelitian Acmad Zaini “Pengaruh Biaya 

Produksi dan Penerimaan terhadap Pendapatan Petani Padi di 

Loa Gagak Kabupaten Kurtai Kartanegara. Tujuan dari 

                                                             
27Fatmawati M. Lumintang, “Analisis Pendapatan Padi Di Desa Teep 

Kecamatan Langowan Timur,” JE (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan) Vol 1, No. 
3 (2013) , 991. 
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penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh biaya   

produksi dan penerimaan terhadap pendapatan petani sawah 

pertanian di daerah Loa Gagak, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa biaya benih, 

biaya pupuk, biaya pestisida, dan biaya penyusutan 

berpengaruh signifian terhadap pendapatan.28. Persamaan 

penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang pengaruh 

biaya produksi terhadap pendapatan petani padi. Perbedaanya 

terletak pada variabel bebas yang kedua, dalam penelitian 

Achmad Zaini meneliti terkait penerimaan sedangkan pada 

penelitian ini meneliti harga jual padi.  

3. Dalam judul penelitian Mawardati “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Pinang 

Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengeathui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan usahatani sirih di Kecamatan 

Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah modal produksi dan 

harga jual berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan 

usahatani.29 Persamaan penelitian ini adalah keduanya 

meneliti tentang pendapatan. Sedangkan perbedaanya terletak 

pada objek penelitiannya, dalam penelitian Mawardati 

berfokus pada petani pinang sedangkan pada penelitian ini 

berfokus pada petani padi. 

4. Dalam judul penelitian Mia Aprilia “Pengaruh Biaya Produksi 

dan Harga Jual terhadap Pendapatan Petani menurut 

Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh biaya produksi 

dan harga jual secara parsial terhadap pendapatan masyarakat 

di Desa Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten 

Lampung Tengah dalam perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari 

                                                             
28 Achmad Zaini, “Pengaruh Biaya Produksi Dan Penerimaan Terhadap 

Pendapatan Petani Padi Sawah Di Loa Gagak Kabupaten Kutai Kartanegara,” Epp 
Vol.7, No. 1 (2010),  7. 

29 M. Mawardati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 
Usahatani Pinang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara,” Jurnal Agrisep 
Unsyiah 16, no. 1 (2015),  61. 
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penelitian ini yaitu, secara signifikan biaya produksi 

mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat pendapatan. 

Karena masyarakat yang berada di Desa Komering Putih 

Kecamatan Gunung Sugih tidak efisien dalam 

memperhitungkan biaya yang dikeluarkan sehingga 

pendapatan yang diperoleh masyarakat menjadi rendah. Jika 

pendapatan rendah maka akan mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sedangkan harga jual 

mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan karena 

harga jual di Desa Komering Putih mempunyai harga jual 

jagung yang baik, maka pendapatan masyarakat ikut 

meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya 

harga jual mempengaruhi pendapatan masyarakat.30 

Persamaan penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang 

pengaruh biaya produksi dan harga jual terhadap pendapatan 

petani. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dalam 

penelitian Mia Aprilia berfokus pada petani jagung sedangkan 

pada penelitian ini berfokus pada petani padi. 

5. Hasil penelitian Neni Fauziah (2021) tentang “Pengaruh Biaya 

Produksi Terhadap Pendapatan Petani Desa Ujung Jaya 

Kabupaten Pandeglang” yang menyatakan bahwa luas lahan 

dan biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan petani. Pada analisis koefisien determinasi 

diperoleh R2 =1 atau 100% dipengaruhi oleh luas lahan dan 

biaya produksi terhadap pendapatan petani.31 Persamaan 

penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang pengaruh 

biaya produksi terhadap pendapatan petani. Perbedaannya 

terletak pada penambahan variabel bebas, pada penelitian ini 

menambahkan variabel harga jual. 

 

                                                             
30Mia Aprilia, “Pengaruh Biaya Produksi Dan Harga Jual Terhadap 

Pendapatan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi (Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 93-96. 

31Neni Neni Fauziah, “Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani 
Desa Ujung Jaya Kabupaten Pandeglang” (Universitas Islam Negeri Sultan 
Mualana Hasanuddin Banten, 2021). (Universitas Islam Negeri Sultan Mualana 
Hasanuddin Banten, 2021), ii. 
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H.  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai pokok permasalahan secara jelas dan tidak 

menyimpang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai 

berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar 

untuk mendekati permasalahan yang sedang diteliti. Landasan 

teori tersebut digunakan untuk memberikan diskusi yang lengkap 

tentang hubungan antar variabel yang terkait. Pada bab ini juga 

terdapat pengajuan hipotesis penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini peneliti menguraikan beberapa hal yaitu waktu dan 

tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, instrument penelitian yang terdiri ari uji validitas dan 

reabilitas, dan teknik analisis data yang terdiri dari uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data, pembahasan 

hasil penelitian dna menjawab hipotesis yang telah dirumuskan 

serta menjelaskan hasil penelitian dalam perspektif ekonomi 

Islam. 

BAB V Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir memuat tentang keberhasilan 

dari tujuan penelitian penulis, yang terdiri dari simpulan dan 

saran. Simpulan menujukkan hipotesis mana yang diterima dan 

hipotesis mana yang ditolak oleh data. Sedangkan, saran berisi 
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tentang keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan penulis 

dan juga masukan untuk penelitian yang akan datang.  
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BAB II  

TEORI BIAYA PRODUKSI, HARGA JUAL, DAN 

PENDAPATAN 

A. Biaya Produksi 

1. Pengertian Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang berhubungan 

dengan proses produksi, dimana biaya yang diklasifikasikan 

diantaranya adalah bahan baku langsung, tenaga kerja, dan 

overhead pabrik. 

Pengertian produksi mencakup segala kegiatan, termasuk 

prosesnya yang dapat menciptakan hasil, penghasilan dan 

pembuatan. Oleh karena itu, produksi meliputi banyak 

kegiatan seperti pabrik membuat sekian pasang sepatu, ibu 

rumah tangga memasak makanan untuk santapan malam 

keluarga, petani menanam padi di sawah, dan lain 

sebagainya.32 

Biaya produksi merupakan bagian terpenting dalam 

kegiatan produksi, yang mana biaya dapat diartikan dalam 

Ilmu Ekonomi sebagai semua pengorbanan yang diperlukan 

untuk suatu proses produksi, dan yang dinyatakan dalam 

uang menurut harga pasar yang berlaku.33 Atau secara 

sederhana biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi 

untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap 

untuk dijual.34 Biaya produksi juga dapat diartikan sebagai 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 

aktifitas produksi.35 

Biaya produksi menurut Sukirno adalah semua 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

                                                             
32 Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi (Jakarta: Prenada Media, 2009),  

67. 
33 Fitri Puspitasari, “Pengalokasian Biaya Bersama Dalam Penentuan 

Harga Pokok Produksi Pada Ud. Bali Busana Garment Tahun 2016,” Jurnal 
Pendidikan Ekonomi Undiksha ,Vol.10, No. 2 (2019), 429. 

34 M S I Mu  Izza, EKONOMI MIKRO: Pendekatan Ideologis Islam (Jawa 
Tengah: Penerbit NEM, 2021),  106. 

35 A Syafii et al., Ekonomi Mikro (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 
125. 
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mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan-bahan 

mentah, yang akan digunakan untuk menciptakan barang-

barang yang diproduksikan perusahaan tersebut.36 Sedangkan 

menurut Hansen dan Mowen menyatakan bahwa biaya 

produksi merupakan biaya yang berkaitan dengan pembuatan 

barang dan penyediaan jasa.37 

Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk menandai aktivitas 

produksi. Biaya produksi di harapkan bisa minimal, tetapi 

harus di pahami secara integratif dengan hasil produksi.38 

Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar biaya 

produksi dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung disebut pula dengan istilah biaya 

utama, sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik disebut dengan istilah biaya konversi yang 

merupakan biaya untuk mengkonversi (mengubah) bahan 

baku menjadi produk jadi. Dalam melakukan usahatani, 

setiap petani pasti akan mengeluarkan biaya-biaya, yang 

disebut dengan biaya produksi. Biaya produksi ini terdiri dari 

bermacam-macam namum memiliki tujuan yang sama, yaitu 

untuk meningkatkan hasil produksi usahatani tersebut. Jadi 

besarnya biaya ini tidak tergantung pada besar kecilnya 

produksi yang diperoleh, sedangkan biaya tidak tetap 

dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi yang diperoleh. 

Biaya tetap adalah sewa tanah, pajak, alat-alat pertanian, 

iuran irigasi, dan lainnya. Biaya tidak tetap terdiri dari biaya 

sarana produksi, biaya tenaga kerja, biaya panen, biaya 

angkutan. 39  

                                                             
36 Deky Anwar, Ekonomi Mikro Islam (Palembang: NoerFikri, 2015), 215. 
37 Achmad Slamet dan Surmali, “Pengaruh Perkiraan Biaya Produksi Dan 

Laba Yang Diinginkan Terhadap Harga Jual Pada Industri Kecil Genteng Pres,” 
Jurnal Ekonomi dan Manajemen ,Vol. 11 No.12 (2002), 51. 

38 Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, 208. 
39 Soekartawi, Faktor-Faktor Produksi Pertanian (Jakarta: Salemba 

Empat, 2008). 
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Dari beberapa pengertian diatas mengenai biaya produksi 

dapat disimpulkan bahwa biaya produksi adalah sejumlah 

uang atau biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan produksi. 

Biaya produksi yang dikeluarkan harus tepat dan efisien agar 

hasil yang diperoleh dapat maksimal. Menurut Palupi et al, 

efisiensi biaya produksi atau menekan biaya produksi 

merupakan hal penting bagi perusahaan untuk mencapai laba 

yang optimal.40
 

 

2. Tujuan Produksi 

Tujuan barang dan jasa diproduksi yaitu:41  

a. Memenuhi kebutuhan manusia. Manusia memiliki 

beragam kebutuhan terhadap barang dan jasa. Itu semua 

harus dipenuhi dengan kegiatan produksi, ditambah lagi 

jumlah manusia terus bertambah. 

b. Mencari keuntungan/laba. Dengan memproduksi barang 

dan jasa, produsen berhadap bisa menjualnya dengan 

memperoleh laba sebanyak-banyaknya. 

c. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Produksi 

barang dan jasa, produsen akan memperoleh pendapatan 

dan laba dari penjualan produknya. Pendapatan dan laba 

tersebut dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan termasuk kehidupan para karyawan. 

d. Meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Produsen selalu 

berusaha memuaskan keinginan konsumen, dengan 

berproduksi produsen mempunyai kesempatan melakukan 

uji coba/ eksperimen untuk meningkatkan mutu sekaligus 

jumlah produksinya agar lebih baik dari produksi 

sebelumnya. 

  

                                                             
40 Palupi, et al,  “Analisis Biaya Standar Untuk Mendukung Perusahaan 

(Studi Pada Pabrik Gula Lestari, Patianrowo, Nganjuk),” Jurnal Administrasi 
Bisnis (JAB) Vol.36, No.1 (2016),  80. 

41 Chuamiatus Sa’diyah, Ekonomi IA (Bandung: PT Remaja Rosda 
Karya, 2004), 127. 
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3. Macam-macam Biaya Produksi 

Dalam melakukan usaha tani, setiap petani akan 

mengeluarkan biaya produksi, sebagaimana menurut 

Soekartawi biaya dalam usaha tani diklasifikasikan dalam 

tiga golongan yaitu: 

a. Biaya Uang dan Biaya In-Natura 

Biaya uang merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan 

berupa uang tunai, misalnya untuk upah kerja, persiapan 

atau penggarapan lahan, serta biaya-biaya untuk membeli 

pupuk dan obat-obatan. Sedangkan biaya in-natura adalah 

biaya yang dikeluarkan dari perhitungan banyaknya hasil 

produksi yang diperoleh. Misalnya biaya panen, bagi 

hasil, sumbangan-sumbangan, dan pajak.42
 

b. Biaya Tetap dan Biaya Variabel 

Biaya tetap (fixed cost) adalah jenis biaya yang tidak 

berubah pada setiap satuan barang yang diproduksi.43 

Dalam usaha tani biaya tetap terdiri dadri sewa lahan dan 

penyusutan alat produksi.44 Sedangkan biaya variabel 

(variabe cost) adalah jenis biaya yang berubah-ubah 

secara langsung dengan satuan yang diproduksi. Dapat 

dikatatan pula bahwa bila suatu elemen biaya yang 

bertambah besar karena produksi bertambah, maka 

elemen biaya tersebut adalah biaya variabel.45 Biaya 

variabel dalam usaha tani terdiri dari biaya saran produksi, 

benih, pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja.46 

c. Biaya Rata-rata dan Biaya Marjinal 

Biaya rata-rata merupakan hasil bagi antara biaya total 

dengan jumlah unit total yang diproduksi.47 Sedangkan 

                                                             
42 Rita Hanafie, Pengantar Ekonomi Pertanian, Edisi 1. (Yogyakarta: CV 

Andi Ofset, 2010), 199. 
43 Siswanto, Operations Research (Jakarta: Erlangga, 2007), 11. 
44 M. Syukur. dkk, “Bertanam Tomat Di Musim Hujan” (Jakarta: Penebar 

Swadaya, 2015), 132. 
45 Siswanto, Operations Research, 11. 
46Eko Haryanto, dkk, Budi Daya Kacang Panjang (Jakarta: Erlangga, 

2007) 63. 
47Karl E. Case dan Ray C. Fair, Prinsip-Prinsip Ekonomi (Jakarta: 

Erlangga, 2006), 200. 
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biaya merjinal adalah kenaikan biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak satu 

unit.48 
 

4. Biaya Produksi dalam Ekonomi Islam  

Biaya produksi merupakan bagian dari kegiatan produksi. 

dalam teori produksi Islami konsep maslahah sangat 

ditekankan, sebagaimana menurut Siddig bahwa kegiatan 

produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan 

memperhatikan nilai keadilan dan kebijakan (maslahah) bagi 

masyarakat.49 Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa 

kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah 

terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas 

ekonomi. 

Dalam pandangan Islam, Produksi merupakan upaya 

untuk meningkatkan tidak hanya kondisi materialnya tetapi 

juga moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai diakhirat 

kelak.50 Pentingnya suatu kegiatan produksi diatur dalam QS 

Al-Baqarah Ayat 22 : 

 

ٗشا َوٱلسََّما ءَ  َض فَِرَٰ َرأ َما ٗء  َل ِمَن ٱلسََّما ءِ ٗء َوأَنزَ نَا   بِ ٱلَِّذي َجعََل لَكُُم ٱۡلأ

ۖۡ فَ  ٗقا لَّكُمأ ِت ِرزأ َرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثََّمَرَٰ ِ  تَجأ ََل فَأَخأ أَنتُمأ  أَندَاٗدا وَ عَلُواْ ّلِِلَّ

لَُموَن    ٢٢تَعأ

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi sebagai 

hamparan bagimu dan langit. Dialah yang menjadikan bumi 

sebagai hamparan bagimu dan langit sebagaib atap, dan dia 

menurunkan air (hujan) dari langit, llau dia menghasilkan 

dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu. 

Karena itu janganlah kamu mengadakan sesuatu yang 

                                                             
48Afifi Bachtiar, “CREATIVE RESEARCH MANAGEMENT JOURNAL-

CRMJ Desember CREATIVE RESEARCH MANAGEMENT JOURNAL-
CRMJ Desember” Vol.2, No. 1 (2018):   22. 

49 Anwar, Ekonomi Mikro Islam, 231. 
50 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: ALFABETA, 

2013). 
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disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-hala, 

dewa-dewa dan sebagainya, lalu Dia menghasilkan dengan 

hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. 

karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi 

Allah, padahal kamu mengetahui.” 

Secara garis besar setiap kepentingan manusia sesuai 

dengan aturan dan prinsip syrariat harus menjadi target dari 

suatu kegiatan produksi, dimana produksi adalah proses 

mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya 

menjadi output dalam rangka meningkatkan dan memberi 

mashlahah bagi manusia.51 Adapun prinsip-prinsip produksi 

sebagai berikut : 

a. Berproduksi dalam lingkaran halal 

Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat 

diproduksi. Oleh karena itu, dilarang memproduksi dan 

memperdagangkan komoditas yang haram. Produk yang 

dihasilkan harus memberikan manfaat yang baik, tidak 

mudharat atau membahayakan bagi konsumen, baik dari 

sisi kesehatan maupun moral. Kenaikan volumen produksi 

tidak akan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat 

secara maksimum, tanpa memperhitungkan mutu kualitas 

barang yang diproduksi. Mutu harus baik dan tentu saja 

halal. 

b. Menjaga sumber produksi 

Kewajiban setiap muslim adalah memelihara lingkungan 

termasuk lingkungan sumber-sumber produksi, dan tidak 

boleh berlebihan dalam mempergunakannya. Begitupun 

dengan tanah dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, 

harus dipergunakan dengan cara yang baik dan hemat, 

demi keberlangsungan semua generasi.  

Biaya produksi merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan ketika suatu perusahaan akan menghasilkan 

suatu produksi. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan tentu 

menginginkan keuntungan yang besar dalam setiap usaha 

                                                             
51 M. Nur Rianto, Teori Mikro Ekonomi (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), 150. 
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produksinya. Oleh karena itu, diperlukannya suatu 

pemahaman tentang teori-teori biaya produksi agar suatu 

perusahaan dapat memperhitungkan biaya-biaya yang akan 

dikeluarkan untuk menghasilkan suatu output barang. 

Biaya produksi dalam ekonomi Islam berpedoman kepada 

Al-Qur’an dan Hadist, yang berarti sumber biaya produksi 

harus berasal dari yang halal dan penggunaan biaya produksi 

juga harus dengan cara yang halal serta harus didasarkan 

pada prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya, seperti 

penggunaan sumber daya tanah dan air yang tidak berlebihan, 

prinsip keadilan bagi pekerja dalam hal pengaturan waktu 

kerja dan upah yang harus diterima. 

Penggunaan sumber daya alam sebagai salah satu faktor 

biaya produksi tidak boleh dilakukan secara berlebihan yang 

dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari, seperti yang 

telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah 

ayat 205 berikut ini : 

 

ِسدَ فِي ِض ِليُفأ َرأ ِلَك ٱلأ َويُ  َهاَوإِذَا تََولَّىَٰ َسعَىَٰ فِي ٱۡلأ َل  هأ َث َوٱلنَّسأ  َحرأ

فََسادَ  ُ َل يُِحبُّ ٱلأ   ٢٠٥َوٱّلِلَّ

 Artinya : “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia 

berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan 

merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah 

tidak menyukai kebinasaan”52 

Selain itu, produsen diharapkan agar bisa menyesuaikan 

tingkat upah bagi karyawan dalam ruang lingkup faktor 

produksi dengan mempertimbangkan jumlah output yang di 

dapat dalam setiap periode kegiatan produksi seperti yang 

tertera dalam hadist di bawah ini yang berbunyi sebagai 

berikut: 

 

 أَْعطُوا اۡلَِجيَر أَْجَرهُ قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ 

                                                             
52 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an & Terjemahan (Bandung: CV 

Penerbit Jumanatul ’Ali, 2005) .  
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Artinya :”Berikan kepada seorang pekerja sebelum 

keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).53 

 

B. Harga Jual 

1. Pengertian Harga Jual 

Harga adalah nilai barang atau jasa yang diungkapkan 

dalam satuan rupiah atau satuan uang lainnya. Dalan teori 

ekonomi, harga nilai barang dan faedah  merupakan istilah 

yang saling berhubungan, faedah adalah atribut suatu barang 

yang dapat memuaskan kebutuhan, sedangkan nilai adalah 

ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk 

dapat menarik harga lain dalam pertukaran.54 

Menurut Ginting harga merupakan salah satu unsur 

bauran pemasaran yang sangat strategis terhadap peningkatan 

volume penjualan, khususnya untuk menghadapi persaingan 

antar perusahaan yang memproduksi produk sejenis.55 Secara 

sederhana harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang 

diterima oleh penjual dari hasil penjualan barang dan jasa.56  

Harga jual adalah nilai yang tercermin dalam daftar harga, 

harga eceran, dan harga adalah nilai akhir yang diterima oleh 

perusahaan sebagai pendapatan atau net price. Harga jual 

merupakan penjumlahan dari harga pokok barang yang 

dijual, biaya administrasi, biaya penjualan, serta keuntungan 

yang diinginkan.57 Menurut Gregory Lewis, harga jual adalah 

sejumlah uang yang bersedia dibayar oleh pembeli dan 

bersedia diterima oleh penjual.58 

                                                             
53 Sohari ,et al. Hadist Tematik (Jakarta: Diadit Media, 2006), 33. 
54 Philip Kotler, Dasr-Dasar Pemasaran, Edisi Kese. (Jakarta: PT 

Indeks, 2007), 430. 
55 Hamid Halin, Hendry Wijaya, and Rinda Yusilpi, “Pengaruh Harga Jual 

Kaca Patri Jenis Silver Terhadap Nilai Penjualan Pada Cv. Karunia Kaca 
Palembang Tahun 2004-2015,” Jurnal Ecoment Global Vol.2, No. 2 (2017):  50. 

56 Ralona, Kamus Istilah Populer (Jakarta: Gorga Media, 2006), 111. 
57 Philip Kotler, Dasar-Dasar Pemasaran, Edisi Kesembilan. (Jakarta: PT 

Indeks, 2007), 430. 
58 Gregory Lewis, Teknik Menetapkan Harga (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka, 1994),  5. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

harga jual adalah sejumlah uang atau nilai yang bersedia 

dibayarkan oleh pembeli dan diterima oleh penjual.  

 

2. Tujuan Penetapan Harga 

Fandi Tjiptono mengemukakan bahwa penetapan harga 

jual mempunyai tujuan, yaitu : 59 

a. Tujuan berorientasi pada laba. Tujuan ini dikenal dengan 

istilah maksimalisasi laba. Maksimalisasi laba sangat sulit 

dicapai karena sangat sukar untuk dapat memperkirakan 

secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada 

tingkat harga jual tertentu. 

b. Tujuan berorientasi pada volume. Harga jual ditentukan 

sedemikian rupa agar dapat mencapai volume penjualan 

(dalam ton, kg, dan lain-lain), nilai penjualan (Rp). 

c. Tujuan beroirentasi pada citra. Citra (image) perusahaan 

dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga jual. 

d. Tujuan stabilisasi harga jual. Tujuan ini dilakukan dengan 

jalan penetapan harga untuk mempertahankan hubungan 

yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga 

pemimpin industri. 

e. Tujuan-tujuan lainnya. Harga dapat pula ditetapkan 

dengan tujuan untuk mencegah masuknya pesaing, 

mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung 

penjualan ulang, atau menghindari campur tangan 

pemerintah. 

3. Metode Penetapan Harga Jual 

Terdapat beberapa metode penetapan harga yang sering 

digunakan, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya, break 

even pricing (BEP) atau Target pricing (harga target) adalah 

harga yang ditentukan berdasarkan titik impas (peluang 

poko), dan Perceived Value Pricing (dirasakan nilai harga) 

                                                             
59 Ibid,   5. 
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adalah harga ditentukan oleh kesan pembeli (persepsi) 

terhadap produk yang ditawarkan.60 

Harga memiliki peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli yaitu:61 

a. Peranan alokasi harga, yaitu fungsi harga dalam 

membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, 

adanya harga dapat membantu para pembeli untuk 

memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada 

berbagai jenis barang atau jasa. Pembeli membandingkan 

harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian 

memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

b. Peranan informasi harga, yaitu fungsi harga dalam 

membidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, 

seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi 

dimana pembeli bermanfaay dalam situasi dimana 

pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk 

atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering 

muncul adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan 

kualitas yang tinggi sehingga konsumen menilai harga 

yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk maupun 

jasa yang ditetapkan. 

Salah satu masalah yang penting dari teori produksi 

adalah bagaimana menetukan harga dari faktor produksi. 

Dalam teori produk konvensional masalah penetapan harga 

ini terkait dengan upaya pencapaian tingkat keuntunga 

perusahaan salah satu pendekatan yang popular dipergunakan 

dalam faktor pricing adalah pendekatan produktivitas 

marginal.62 

                                                             
60 Kamir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2008), 54. 
61 Munfaridah dan Rina Sho’imatul, Sistem Penawaran Dan Teori 

Harga, 93. 
62 Anita Rahmawaty, Ekonomi Mikro Islam (Kudus: Nora Media 

Enterprise, 2008), 439. 
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Harga adalah unsur penting dalam menetukan pendapatan 

perusahaan, karena pendapatan perusahaan atau total revenue 

(TR) adalah hasil kali dari harga (p) dengan kualitas ang 

terjual, tinggi rendahnya harga akan mempengaruhi jumlah 

dengan barang yang dijual dengan demikian berapa 

pentingnya membuat kebijakan harga. Harga sangat 

mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga sangat 

mempengaruhi persepsi pembeli dan pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan, semua elemen lainnya hanya 

mewakili harga. Kesalahan dalam menentukan harga dapat 

menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya 

berjangkau jauh, tindakan penetuan harga yang melanggar 

etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai 

pembeli.63 

4. Harga Jual dalam Ekonomi Islam 

Harga dalam ekonomi Islam disebut statman yaitu kadar 

dari nilai tukar terhadap sesuatu barang dengan barang 

lainnya, barang dengan jasa atau dengan sesuatu yang dapat 

dijadikan sebagai alat tukar atau juga dimaksudkan nilai yang 

ditetapkan oleh pihak penjual terhadap barang 

dagangannya.64 Harga yang dimaksud demikian adalah suatu 

ketetapan atas kesepakatan antara produsen dan konsumen 

dimana pihak konsumen merasa puas dengan bentuk, jenis 

dan kualitas produk yang ditawarkan, sementara produsen 

merasakan dengan nilai yang sedemikian itu mereka telah 

memperoleh keuntungan. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS An-Nisa Ayat 29, yaitu 

 

ِطِل إِلَّ  أَن تَكُوَن  بََٰ نَكُم بِٱلأ لَكُم بَيأ َوَٰ اْ أَمأ كُلُو 
يََٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َل تَأأ

َرةً َعن تََراٖض  َ َكاَن بِكُمأ َرِحيٗما  تَِجَٰ اْ أَنفَُسكُمأ  إِنَّ ٱّلِلَّ تُلُو  نكُمأ  َوَل تَقأ م ِ

٢٩  

                                                             
63 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jilid 

1 (Jakarta: Erlangga, 2001), 439. 
64 Malikah Zumrotul, Konsep Harga Dalam Perspektif Islam 

(Semarang: Citra Ilmu, 2012), 28. 
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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 diantara kamu, dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha 

penyayang kepadamu.” 

Allah SWT melarang manusia memakan harta sesamanya 

dnegan jalan yang bathil  yaitu yang tidak sesuai dengan 

syariat Islam, seperti riba, judi dan hal serupa lainnya yang 

penuh dengan tipu daya. Allah SWT menegaskan janganlah 

manusia menjalankan sebab-sebab yang diharamkan dalam 

mencari harta. Sebalinya lakukanlah perniagaan yang 

disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara 

penjual dan pembeli. Dalam ayat ini juga mencakup larangan 

membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu 

kesatuan, bunuh diri dalam hal ini maksudnya adalah 

melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT seperti 

melakukan kemaksiatan terhadap-Nya atau memakan harta 

diantara sesama dengan cara bathil. 

Menurut Karim, penentuan harga dalam ekonomi Islam 

dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan 

permintaan dan kekuatan penawaran.65 Dalam konsep Islam, 

pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah 

terjadi secara rela sama rela, maksudnya tidak ada pihak yang 

merasa terpaksa untuk melakukan tranksaksi pada tingkat 

harga tersebut.66 

Dalam penetapan harga jual, Islam melarang dengan tegas 

penetapan harga yang dapat merugikan orang lain. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syu’ara ayat 

183 :  

 

اْ  ثَوأ يَا َءهُمأ َوَل تَعأ َخسُواْ ٱلنَّاَس أَشأ َ  فِ َوَل تَبأ ِض ُمفأ ي ٱۡلأ   ١٨٣ِسِديَن رأ

 

                                                             
65 Deky Anwar, Ekonomi Mikro Islam,  283. 
66 Ibid, 284. 
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Artinya : “dan janganlah kamu merugikan manusia pada 

hak-haknya janganlah kamu merajalela di muka bumi 

dengan membuat.”67 

Ayat tersebut melarang manusia untuk saling merugikan 

hak-hak orang lain dan membuat kerusakan di bumi. 

Sebagaimana tafsir dari Al-Jalalain yaitu janganlah kalian 

merugikan hak barang mereka sedikit pun, janganlah pula 

melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya. 

Oleh karena itu, Islam mengajarkan dalam melakukan 

kegiatan ekonomi terutama dalam perdagangan untuk saling 

menjaga hak-hak agar tidak saling merugikan antara penjual 

maupun pembeli, begitupun dalam penetapan harga. Pada 

prinsipnya, tranksaksi bisnis harus dilakukan dengan harga 

yang adil, sebab harga yang adil adalah cerminan dari 

komitmen syariat Islam terhadap keadilan menyeluruh. 

Berdasarkan dasar hukum di atas maka harga yang adil 

sangatlah penting dalam transaksi bisnis, sebagaimana secara 

umum harga yang adil addalah harga yang tidak 

menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman yang 

dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak 

yang lain. Harga yang adil harus dapat mencerminkan 

manfaat bagi pembeli dan penjualnya, yang mana penjual 

memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli 

memperoleh manfaat yang sesuai dengan harga yang 

dibayarkannya. Menurut ahli fiqih, konsep harga dirumuskan 

sebagai the price of the equivalent, yang mana konsep ini 

lebih menunjukkan pandangan yang lebih maju dalam teori 

harga dibandingkan dengan konsep lainnya, seperti konsepri 

just price. Konsep just price hanya melihat harga dari sisi 

produsen, karena produsen hanya mendasarkan pada biaya 

produksi saja. Konsep ini tentu kurang memberikan rasa 

keadilan dalam perspektif yang lebih luas, karena konsumen 

atau pembeli pun mempunyai penilaian tersendiri dari harga 

suatu barang. Dalam syariat Islam, harga yang terbentuk oleh 

                                                             
67 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an & Terjemahan. 
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kekuatan permintaan dan penawaran di pasar sangat 

dihargai.68  

Pada masa Rasulullah SAW, pernah terjadi kenaikan 

harga komoditas perdagangan yang memberatkan konsumen. 

Rasulullah SAW seolah-olah lepas tangan dengan apa yang 

dialami masyarakat Madinah ketika harga komoditas 

perdagangan naik. Namun, para sahabat dan para imam 

mazhab Sunni memiliki pandangan dan pemahaman yang 

berbeda tentang kebijakan Rasulullah dalam menyikapi 

dinamika harga komoditas perdagangan tersebut. Iman 

Syafi’I dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa 

pemerintah tidak memiliki hal untuk menetapkan harga 

dengan alasan : Pertama, Rasulullah tidak pernah 

menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. 

Bila hal itu boleh dilakukan (menetapkan harga), pasti 

Rasulullah melakukannya. Kedua, penetapan harga adalah 

ketidakadilan (dzulm) yang dilarang, karena persoalan ini 

melibatkan hak milik seorang, sedangkan setiap orang berhak 

menjual komoditas perdagangannya dengan harga berapapun 

berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.69 

Berbeda halnya dengan pandangan dari Khulafa al-

Rasyidin yang diwakili oleh Umar ibn al-Khattab 

berpendapat bahwa pada saat itu, Rasulullah memang tidak 

menetapkan harga, namun dalam melindungi hak pembeli 

dan penjual, Islam mewajiban pemerintah untuk melakukan 

intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi 

penawaran dan permintaan. Bahkan, Umar ibn al-Khattab 

pernah menegur seorang pedagang bernama Habib ibn Abi 

Balta’ah karena menjual anggur kering di bawah harga pasar 

seraya berkata: 

 

  قنَاَسوْ  َما أَْن تَز ْيدَ فِى الِس ْعِر َو اَِما أَْن تَْر فَعاِ  

                                                             
68 Deky Anwar, Ekonomi Mikro Islam, 298-299. 
69 Syamsul Hilal, “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam ( Telah Pemikiran 

Ibn Taimiyah ),” Vol.6, No. 2 (2014):  23–25. 
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Artinya : “Naikkan harga (daganganmu) atau engkau 

tinggalkan pasar kami”. 

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ibn Anas pun 

memahami hadist di atas serupa dengan Umar ibn al-Khattab, 

yaitu membolehkan standarisasi harga komoditas tertentu 

dengan syarat utama, bahwa standarisasi atau penetapan 

harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hajat 

mayoritas masyarakat.70 

Ibn Taimiyah menanggapi hadist Rasulullah SAW 

tersebut dengan menjabarkan alasan-alasan Rasulullah SAW 

tidak melakukan intervensi harga pada saat itu, dikarenakan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Sebab wurud atau latar belakang munculnya hadist 

tersebut yaitu dimulai dari sesuatu yang khusus dan bukan 

dari masalah yang umum yang berlaku untuk semua 

kasus. 

b. Pada pasar tersebut, tidak terdapat pedagang yang 

menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya atau 

perbuatan jasa yang wajib dilakukannya. 

c. Kondisi pasar saat itu berada dalam keadaan normal, yaitu 

tunduk kedapa hukum permintaan dan penawaran. 

 

Hal ini terbukti dari tindakan Rasulullah SAW yang 

melakukan intervensi harga pada kasus-kasus lain seperti: 

pertama, Rasulullah SAW pernah mengintervensikan dua 

orang yang akan melakukan tranksaksi penjualan atau 

pembebasan budak. Kedua, Rasulullah pernah 

mengintervensikan harga pada dua orang yang berselisih 

terhadap sebatang pohon, yang mana pohon tersebut tumbuh 

di atas sebagaian tanah orang lain. Dari kedua kasus tersebut, 

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bila intervensi harga 

dilakukan oleh Rasulullah ataupun pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan satu orang saja dapat dilakukan, maka 

pasti akan lebih logis kalau hal demikian dilakukan untuk 

                                                             
70 Ibid. 
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memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang berhubungan 

dengan makanan, pakaian, dan perumahan, karena kebutuhan 

umum jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan personal.71 

a. Mekanisme Penentuan Harga Jual oleh Pandangan 

Ekonomi Islam  

1) Mekanisme Penentuan Harga Jual Menurut Abu Yusuf  

Abu Yusuf menyatakan bahwa, “Tidak ada batasan 

tertentu tentang murah dan mahal yang dapat 

dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya, yang 

mana prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah hukan 

karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal 

bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal 

merupakan ketetuan Allah yang mana terkadang 

makanan sangat sedikit namun murah.” Dari peryataan 

tersebut, Abu Yusuf sekilas membantah pendapat 

umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran 

dan harga, yang mana pada kenyataannya harga tidak 

bergantung pada penawaran saja, tetapi juga 

bergantung pada kekuatan permintaan. 72 

Pernyataan tersebut didukung pula dari pandangan 

Ghozali yang menyatakan dalam tulisannya, “Jika 

petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjual 

barangnya pada harga yang lebih murah,” Ghozali 

mengakui adanya faktor permintaan yang 

mempengaruhi terhadap harga selain faktor produksi. 

Al-Ghozali juga memahami konsep elastisitas 

permintaan yang mengatakan, “Apabila mengurangi 

margin keuntungan dengan melakukan penjualan pada 

harga yang lebih murah, maka hal tersebut akan 

meningkatkan volume penjualan, dan ini pada 

gilirannya akan meningkatkan keuntungan.” Bahkan, 

ia mengidentifiksikan bahwa produk makanan sebagai 

komoditas yang memiliki kurva permintaan inelastis. 

Hal ini dikarenakan makanan adalah kebutuhan pokok, 

                                                             
71 Ibid. 
72 Deky Anwar, Ekonomi Mikro Islam, 277. 
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perdagangan makanan harus seminimal mungkin 

didorong oleh motif mencari keuntungan untuk 

menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang 

tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan 

semacam ini pada hakikatnya dicari dari barang-barang 

yang bukan merupakan kebutuhan pokok. 

2) Mekanisme Penentuan Harga Jual Menurut Ibnu 

Taimiyah 

Dahulu, terdapat anggapan bahwa peningkatan 

harga merupakan akibat ketidakadilan dan tindakan 

melanggar hukum dari pihak penjual atau 

kemungkinan sebagai akibat manipulasi pasar, maka 

Ibnu Taimiyah langsung membantahnya. Bantahan 

Taimiyah dinyatakan seperti dalam kutipan sebagai 

berikut: 73 

“Rise and fall in not always due to injutice of some 

people. Sometimes its reason is deficiency in 

production or decline in import of the goods in 

demand. Thus, if the desires for the good increase 

while its availability decrease, its price rises. On the 

other desire for it decrease, the price declines. This 

scarcity anda abundance may not be caused by the 

action of any people; it may be due to cause not 

involving injustice, or sometimes it may involve 

injustice.” 

Berdasarkan kutipan di atas, maka jika permintaan 

terhadap barang meningkat sementara penawaran 

menurun,harga barang itu akan naik, begitupun 

sebaliknya. Terjadinya kelangkaan ataupun 

berlimpahya barang, mungkin disebabkan oleh 

tindakan yang adil, atau mungkin juga tindakan yang 

tidak adil.74 

 

                                                             
73 Ibid, 279. 
74 Ibid, 280. 
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b. Intervensi Harga 

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, 

Islam memperbolehkan dan mewajibkan pemerintah 

melakukan price intervention (intervensi harga) bila 

kenaikam harga dikarenakan adanya distorsi terhadap 

genuine demand dan genuine supply. Intervensi harga 

dibolehkan karena tiga hal, yaitu sebagai berikut:75 

1) Price intervention berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat, yakni melindungi pejual dalam hal profit 

margin, sekaligus melindungi pembeli dalam hal 

purchasing power. 

2) Bila tidak dilakukan proce intervention, maka penjual 

dapat menaikkan harga dengan cara ikhtiar atau 

ghaban faahsy, sehingga hal ini si penjual 

mendzalimim  si pembeli. 

3) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih 

luas, sedangkan penjual mewakili kelompok 

masyarakat yang lebih kecil sehingga price 

intervention berarti melindungi kepentingan 

masyarakat yang lebih luas. 

Dalam kondisi tertentu, Ibnu Taimiyah membenarkan 

intervensi pemerintah dalam penyetabilan harga, sehingga 

pasar yang merupakan media pemenuhan kebutuhan 

pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan syari;at Islam. 

Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah 

menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut : 

1) Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang 

tertentu yang merupakan kebutuhan yang disinyalir 

dikuasai oleh kelompok tertentu. Misalnya, sembako 

(sembilan bahan pokok) sebagai penopang hidup 

masyarakat. 

2) Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, 

sehingga pemerintah memberlakukan hak hajar,  yaitu 

ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas 

                                                             
75 Ibid,  296. 
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kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kuota 

kebutuhan dasarnya. 

3) Terjadinya hasr (pemberontakan) sehingga distribusi 

barang hanya terkosentrasi pada satu penjual atau 

pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk 

menghindari penjualan barang tersebut dengan harga 

yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak 

penjual tersebut.  

4) Terjadi kolusi di internal pedagang, dengan harga di 

bawah transaksi atas komoditas tertentu dengan harga 

di bawah harga normal di pasar tersebut. Hal ini 

berdampak pada terjadinya fluktuasi harga yang 

ekstrim dan dramatis bagi konsumen. 

C. Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

Salah satu indikator ekonomi untuk mengatur kemampuan 

ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. 

Indikator yang dimaksud hanya bersangkutan dengan 

pendapatan dan pengeluaran, akan tetapi yang lebih penting 

adalah mengetahui besarnya perbandingan antara penerimaan 

dan pengeluaran.76 Pendapatan adalah jumlah total 

penerimaan uang ataupun penghasilan yang diterima oleh 

seseorang, suatu rumah tangga, atau karyawan atas prestasi 

kerjanya selama satu periode tertentu baik harian, mingguan, 

bulanan, atau tahunan.77  

Menurut Kieso, Warfield dan Weygantd pendapatan 

adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul 

dari aktivitas normal entitas selama satu periode, jika arus 

                                                             
76 Slamet Sugiri dkk, Akuntansi Pengantar 1, Edisi Kesi. (Yogyakarta: 

Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2014 ),  
76. 

77 Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro Suatu 

Pengantar (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 
2008),  292. 
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masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal.78 

Dalam ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas 

penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor 

rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa 

gajih/upah, sewa, bunga serta keuntungan. Pendapatan akan 

mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsikan, 

bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya 

pendapatan, maka barang yang dikonsumsikan bukan saja 

bertambah, tetapi juga kualitas barang tersebut akan ikut 

menjadi perhatian.79 

Menurut Habriyanto dkk pendapatan adalah jumlah 

penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi 

kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan 

bulanan ataupun dalam periode tahunan. Pendapatan 

merupakan hasil dari suatu usaha yang sedang beroperasi, hal 

itu di ukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku.80 

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan merupakan suatu penghasilan yang diterima oleh 

seseorang maupun perusahaan yang sedang beroperasi, 

pendapatan ini berpengaruh bagi kelangsungan hidup 

seseorang ataupun perusahaan untuk membiayai segala 

kebutuhan yang di perlukan. 

  

                                                             
78 Marchel Christian Pangkey , Vecky A. J. Masinabow dan Albert T. 

Londa, “Perbandingan Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Di Kabupaten 
Minahasa Selatan ( Studi Kasus Di Desa Ongkaw I Dan Desa Tiniawangko 
Kecamatan Sinonsayang ),” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.16, No. 2 
(2016):  234. 

79 Soekartawi, Faktor-Faktor Produksi (Jakarta: Salemba 4, 2002), 135. 
80 Bambang Kurnian, Habriayanto, dan David Firmansyah, Pengaruh 

Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan UMKM Kerupuk Ikan SPN 
Kota Jambi, 856. 
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2. Macam-macam Pendapatan 
Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, 

adapun menurut Lipsey pendapatan dibagi menjadi dua 

macam yaitu: 81 

a. Pendapatan Perorangan 

Pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan 

kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak 

penghasilan perorangan. Sebagian pendapatan perorangan 

dibayar untuk pajak, sebagian ditabung untuk rumah 

tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak 

penghasilan.  

b. Pendapatan Disposable  

Jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan 

atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan 

perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan. 

 

3. Sumber-sumber Pendapatan 

Pendapatan merupakan total penerimaan (uang dan bukan 

uang) seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu. 

Berikut ini terdapat tiga sumber penerimaan rumah tangga, 

yaitu:82 

a. Pendapatan dari Gaji dan Upah 

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan 

menjadi tenaga kerja. Besar gaji atau upah seseorang, 

secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

produktivitasnya, yaitu sebagai berikut: 

1) Keahlian (Skill) 

Keahlian merupakan teknis yang dimiliki seseorang 

untuk mampu menangani pekerjaan yang 

dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, 

                                                             
81 R. Soediro Mangundjojo, Sosial Ekonomi Masyarakat (Jakarta: 

Direktorat Jendral, 2001), 5. 
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keahlian yang dibutuhkan makin tingg i, karena itu gaji 

atau upahnya makin tinggi. 

2) Mutu Modal Manusia (Human Capital) 

Mutu modal manusia ialah kapasitas pengetahuan, 

keahlian, dan kemampuan yang dimilii seseorang, baik 

karena bakat bawaan (inborn), maupun hasil 

pendidikan. 

3) Kondisi Kerja (Working Conditions) 

Kondisi kerja adalah lingkaran tempat kita bekerja, 

dimana lingkungan ini penuh resiko atau tidak. Jika 

lingkungan tempat kerja memiliki resiko yang berat, 

maka kondisi pekerjaan dianggap berat begitu juga 

sebaliknya. 

b. Pendapatan dari Aset Produktif 

Aset produktif merupakan aset yang memberikan 

pemasukan atau balas jasa penggunanya. Ada dua 

kelompok aset produktif, yaitu: 

1) Aset Finansial 

Aset finansial. ialah aset berbentuk uang, seperti 

saham yang menghasilkan dividen dan keuntungan 

atas modal (capital gain) bila diperjualbelikan. 

2) Aset Bukan Finansial 

Aset bukan finansial, ialah aset yang berbentuk 

benda, seperti rumah memberikan penghasilan sewa. 

c. Pendapatan dari Pemerintah (Transfer Payment) 

Pendapatan dari pemerintah ialah pendapatan yang 

diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang 

diberikan. Misalnya, dalam bentuk tunjangan penghasilan 

bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah (sosial 

security). 

 

4. Pendapatan dalam Ekonomi Islam 
Sudarsono memberikan penjelasan mengenai sistem 

ekonomi Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan 

ketentuan-ketentuan yang semestinya. Aturan tersebut 

ditunjukkan kepaa manusia agar semata-mata dapat 
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memperoleh kemuliaan. Kemuliaan hanya dapat diperoleh 

dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoin Allah.83 

Perilaku seorang muslin dalam bidang ekonomi selalu 

berorientasi pada peningkatan keimanan, karena tanpa 

keimanan kemuliaan tidak akan bisa didapatkan. Bagi 

seorang muslim, melakukan aktivitas ekonomi dengan orang 

lain merupakan bagian dari perilaku memenuh tanggung 

jawabnya di hadapan Allah, sehingga bekerja akan 

menjadikan seorang muslim untuk tetap istiqomah. Hal ini 

dapat menjadikan seorang muslim dalam bekerja tidak 

sekedar memenuhi kebutuhan materi tetapi juga dapat 

terpenuhinya keridhoan Illahi.84 

Seorang muslim yang bekerja dengan melandaskan 

keimanan dalam hatinya akan memberikan pengaruh pada 

hasil atau pendapatan yang ia terima. Pendapatan dalam 

pandangan Islam terdapat aturan halal dan haram 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur;an surat Al-

Baqarah ayat 172 sebagai berikut:  

 

َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ كُلُواْ ِمن َطي َِب   كُ رَ َما  تِ يَ  ِ َزۡقنَ   إِن ۡم َوٱۡشُكُرواْ لِِلَّ

  ١٧٢كُنتُۡم إِيَّاهُ تَۡعبُُدوَن 

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di 

antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu 

dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-

Nya kamu menyembah.85 

Ayat di atas, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan 

bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya yang 

mukmin untuk memakan dari rezeki yang baik yang telah 

diberikan-Nya kepada mereka, dan hendaknya mereka 

bersyukur kepada Allah SWT, jika mereka benar-benar 

mengaku sebagai hamba-hamba-Nya. Makan dari rezeki 

                                                             
83 Deky Anwar, Ekonomi Mikro Islam,  21. 
84 Ibid, 22. 
85 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an & Terjemahan. 
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yang halal merupakan penyebab bagi terkabulnya do’a dan 

ibadah, sedangkan makan dari rezeki yang haram 

menghambat terkabulnya do’a dan ibadah. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh 

manusia termasuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan, 

hendaknya dilakukan dengan cara yang halal agar dapat 

mendapatkan hasil atau pendapatan yang halal.  

Seorang muslim, selain harus mendapatkan pendapatan 

yang halal, pendapatan yang diperoleh pun harus digunakan 

sesuai dengan syari’ah, maksudnya tidak boleh seorang 

muslim menggunakan pendapatan atau harya yang dimiliki 

secara sembarangan, seperti di dalam Al-Baqarah ayat 267 

sebagai berikut: 

 

اْ أَنِفقُواْ ِمن َطي ِ  أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو 
تُ مَ ِت َبَٰ يََٰ  رَ ا َكَسبأ ا  أَخأ نَا لَكُم مأ َوِممَّ جأ

َخبِيَث ِمنأ  ُمواْ ٱلأ ِضۖۡ َوَل تَيَمَّ َرأ َن ٱۡلأ تُ ِفقُونتُ هُ م ِ  أَن اِخِذيِه إِلَّ    م بِ َن َولَسأ

َ َغنِي   اْ أَنَّ ٱّلِلَّ لَُمو  ِمُضواْ فِيِه  َوٱعأ   ٢٦٧ ِميد   حَ تُغأ

 Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah 

(di jalan Allah) sebagaian dari hasil usahamu yang baik-baik 

dan sebagaian dari apa yang kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 

lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 

tidak terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha  Kaya 

lagi Maha Terpuji.”86 

Dalam konsep ekonomi Islam terdapat norma dan etika 

dalam mengkonsumsi hasil pendapatan tersebut antara lain: 

a. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat 

kikir. 

b. Islam memerangi tindakan mubadzir. 

c. Sikap sederhana dalam membelanjakan harga (tidak 

berlebihan). 

                                                             
86 Ibid, 23. 
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Menurut ulama ‘Malikiyah, pendapatan bersih atau laba 

dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

a. Ar-Ribh Tijari (laba bersih), Ribh tijari dapat diartikan 

pertambahan pada harya yang telah dikhususkan untuk 

perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan 

penjualan bisnis. Dalam hal ini termasuk laba hakiki 

sebab laba itu muncul karena proses jual beli. 

b. Al-Ghallah, yaitu pertambahan yang terdapat pada barang 

dagangan sebelum penjualan.  

c. Al-Faiddah, pertambahan pada barang milik yang ditandai 

dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan 

penjualan, yaitu sesuatu yang baru berkembang dari 

barang-barang yang dimiliki.87  

 

Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam mengambil laba. Kriteria-kriteria Islam 

secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan 

batasan pengambilan keuntungan, yaitu: 

a. Kelayakan dalam penetapan laba 

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam mengambil laba dengan menentukan 

batas laba ideal (yang pantas dan wajar) yang dapat 

dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering 

menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan 

meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan 

membawa pada penambahan laba. 

b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan laba 

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara laba 

dengan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan 

modal. Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula 

laba yang diinginkan pedagang. 

c. Masa perputaran modal 

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba 

yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha, 

                                                             
87 Husei Syahatah, Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam (Jakarta: Akbar 

Media Eka Sarana, 2001),  157. 
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yaitu semakin panjang perputaran dan bertambahnya 

tingkat resiko maka semakin besar pula laba yang 

diinginkan. Begitu pula sebaliknya, semakin 

berkurangnya tingkat bahaya maka pedagang akan 

menurunkan standar labanya. 

Cara menutupi harga penjualan jual beli dengan harga 

tunai maupun kredit, dengan syarat adanya keridhoan 

diantara keduanya. 

Menurut Ibdu Qudammah laba dari harta dagang ialah 

pertumbuhan pada modal, yaitu pertambahan nilai barang 

dagang. Dari pendapatan ini di pahami bahwa laba itu ada 

karena adanya pertambahan pada nilai harta yang ditetapkan 

untuk berdagang.88 

 

D .  Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atas 

permasalahan penelitian yang secara teoritis memiliki 

kebenaran paling tinggi dan memerlukan adanya upaya 

pembuktian.89 Hipotesis juga dapat juga dikatakan jawaban 

sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari 

kerangka pemikiran yang telah dibuat.90  

Berdasarkan   latar   belakang   masalah,   serta   kerangka 

berfikir tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut ini : 

1. H0 : Biaya produksi dan harga jual tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pendapatan petani padi di desa Wiyono 

Kecamatan Gedong Tatan Kabupaten Pesawaran. 

2. Ha : Biaya produksi dan harga jual berpengaruh secara 

signifikan terhadap pendapatan petani padi di desa Wiyono 

Kecamatan Gedong Tatan Kabupaten Pesawaran. 

  

                                                             
88 Ibid, h,158. 
89 E Sudarmanto et al., Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif 

(Yayasan Kita Menulis, 2021), 204. 
90 H Mawarti et al., Pengantar Riset Keperawatan (Yayasan Kita Menulis, 

2021), 50. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 
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