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ABSTRAK 

 Agen Seven Light Tour And Travel adalah salah satu agen tiket pesawat 

yang  menggunakan pelayanan secara manual (langsung), seperti penetapan harga, 

pengurusan dokumen sampai pencetakan tiket pesawat. Namun, pada 

kenyataannya jual beli tiket pesawat mengalami fluktuasi harga dalam waktu 

singkat dan penetapan harga tiket pesawat yang tidak sesuai dengan harga yang 

tercantum dalam tiket pesawat dengan membulatkan harga. Dalam hal ini adanya 

ketidakadilan bagi konsumen karena keterbatasan informasi yang diberikan pihak 

agen terkait harga tiket pesawat. Sebagaimana dijelaskan pada konsep harga yang 

adil adalah penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli mendapat 

manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini mengapa terjadi fluktuasi harga 

dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat di agen Seven 

light tour and travel dan apakah fluktuasi harga dan sistem pengambilan 

keuntungan di agen Seven light tour and travel Kec. Sukarame Bandar Lampung 

dibenarkan dalam hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat 

dan perspektif hukum Islam terhadap fluktuasi harga dan sistem pengambilan 

keuntungan dalam jual beli tiket pesawat di agen Seven light tour and travel Kec. 

Sukarame Bandar Lampung. 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), 

penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan 

secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat. Data primer dikumpulkan dari wawancara. Pengelolahan 

data dilakukan melalui editing dan sistemastis data dan analisis data dilakukan 

secara kualitatif dengan metode berfikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian dari fluktuasi harga dan sistem pengambilan 

keuntungan jual beli tiket pesawat di agen Seven light tour and travel dalam 

perspektif hukum Islam adalah fluktuasi harga yang terjadi diperbolehkan karena 

harga merupakan hukum alam yang mengikuti harga pasar dan naik turunnya 

harga ini termasuk gharar ringan yakni gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam 

setiap akad dan dimaklumi menurut „urf tujjar (tradisi pebisnis). Sedangkan 

sistem pengambilan keuntungan dengan cara membulatkan harga adalah haram 

sebab tidak sesuai perintah Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 disyariatkan untuk 

rela sama rela dalam jual beli sebab harga yang diberikan dengan membulatkan 

harga tidak adanya konfirmasi dari pihak agen. Hal ini tidak tercapainya konsep 

harga yang adil bahwa pihak agen telah mendzalimi pihak pembeli. 

 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

                          

                          

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-

Nisa‟ (4) : 29)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak mengalami disinterprestasi atau salah penafsiran 

mengenai skripsi ini, maka sebagai kerangka awal perlu adanya uraian 

secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 

dengan tujuan skripsi ini.  

Adapun skripsi ini berjudul “FLUKTUASI HARGA DAN 

SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI 

TIKET PESAWAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Seven 

Light Tour And Travel Sukarame Bandar Lampung)” Istilah-istilah yang 

perlu dijelaskan itu antara lain: 

1. Fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga, 

keadaan turun-naik harga dan sebagainya, atau perubahan (harga 

tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran.
2
 

2. Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan 

uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus 

dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan dipasar 

tertentu.
3
 

                                                             
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke empat 

(Jakarta: Gramedia, 2008), h. 395. 
3
Ibid., h. 482.  



 

3. Sistem adalah suatu doktrin atau prinsip yang terorganisasi, biasanya 

ditetapkan untuk menjelaskan susunan atau fungsi dari suatu 

keseluruhan.
4
 

4. Keuntungan (laba) adalah selisih lebih antara harga penjualan yang 

lebih besar dan harga pembelian atau biaya produksi, keuntungan yang 

diperoleh dengan menjual barang lebih tinggi dari pada pembeliannya.
5
 

5. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 

yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, 

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai 

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan 

disepakati.
6
 

6. Tiket Pesawat adalah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah 

maskapai penerbangan atau agen perjalanan, untuk mengkonfirmasi 

bahwa seseorang telah membeli kursi penerbangan di pesawat terbang. 

Dokumen ini kemudian digunakan untuk mendapatkan pas naik di 

bandara. Kemudian dengan pas naik dan tiket terlampir, penumpang 

diperbolehkan untuk naik pesawat.
7
 

7. Perspektif adalah meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah 

menyelidiki dan mempelajari).
8
 

                                                             
4
 Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.244. 

5
 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit.,h.621. 

6
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.68-69. 

7 https://id.wikipedia.org/wiki/Tiket_maskapai_penerbangan diakses pada tanggal 25 

April 2017. 
8
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, cet.2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010 h. 3. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Maskapai_penerbangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pas_naik
https://id.wikipedia.org/wiki/Tiket_maskapai_penerbangan


 

8. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum 

syara‟ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan 

manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Alquran dan 

hadis) dan dalil-dalil syara‟ lainnya (berbagai metode ijtihad).
9
 

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa maksud judul 

penelitian ini adalah tentang naik turunnya harga dan sistem pengambilan 

keuntungan dalam jual beli tiket pesawat diseven light tour and travel 

dalam pandangan hukum bisnis Islam atau fiqh muamalah. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan objektif, masih ada jual beli yang terdapat unsur ketidakjelasan 

dalam hal ini adalah mengenai harga, yang dimaksud adalah harga tiket 

pesawat sebagaimana masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Harga tiket pesawat yang naik turun dalam waktu singkat menyebabkan 

ketidakadilan  terhadap penumpang karena penumpang tetap 

mendapatkan pelayanan yang sama dengan harga yang berbeda, 

adakalanya pihak Agen tiket pesawat mengambil keuntungan lebih dari 

ketidakjelasan perubahan harga tersebut seperti yang terjadi di seven 

light tour and travel Kec. Sukarame Bandar Lampung. 

2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek bahasa, judul proposal ini sesuai 

dengan disiplin ilmu yang penulis pelajarin dibidang Muamalah 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 

 

                                                             
9
 Abd. Rahman Dahlan,  Ushul Fiqh, cet III, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15. 



 

C. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk 

yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan 

istilah mu‟amalah.
10

 Salah satu aspek mu‟amalah yang cukup penting dan 

dapat dilakukan setiap manusia adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian 

tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan 

hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan 

sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara‟ (hukum Islam).
11

 

Allah SWT telah menghalalkan jual beli, dan dalam jual beli harus 

dengan cara yang benar tidak melakukan jual beli dengan cara yang bathil, 

yang didasari rasa saling ridha antara pihak yang melakukan transaksi 

tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa‟ (4) ayat 

29, sebagai berikut: 

              

         

       

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 

harta-harta diantara kalian dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara 

                                                             
10

 Ahmad Azhar  Basyir, Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII 

Press, 2000),  h. 11. 
11

 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga  dan 

Bisnis), (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 

h.139. 



 

kamu.  Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu”.
12

 

 

Dalam jual beli agar terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, 

dan lain sebagainya. Islam juga telah menetapkan aturan-aturan 

hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai 

rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak 

diperbolehkan. Seperti dalam subjek jual beli yakni berakal, dengan 

kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir, baligh dan objek jual beli 

meliputi suci atau bersih barangnya, barang yang diperjual belikan milik 

sendiri, barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, 

barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, barang atau 

benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan. 

Dengan kegiatan perdagangan yang semakin berkembang ini tidak 

selayaknya seorang muslim menjual kepada orang yang tidak banyak 

tahu harga dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya, kecuali 

jika dia memberitahukan harga yang sebenarnya kepadanya. Sebab, 

menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya 

termasuk penipuan.
13

 Maka tentunya pembeli harus lebih berhati-hati 

dalam melakukan transaksi jual beli, dan hendaknya penetapan harganya 

disesuaikan dengan harga pasar atau harga yang berlaku secara umum. 

Ada banyak sekali jenis jual beli maupun jenis barang yang 

diperjual belikan, salah satunya yaitu jual beli tiket pesawat.Jual beli tiket 

                                                             
12

 Departemen Agama RI, Loc.Cit.h. 84. 
13

 Ahmadbin „Abdurrazzaq ad-Duwaisy, Fatwa-Fatwa Jual Beli, (Bogor: Pustaka Imam 

Asy-Syafi‟i, 2005), h. 94. 



 

pesawat pun beraneka ragam, ada yang melalui agen penjualan tiket dan 

ada juga yang melalui maskapai secara online. 

Penjualan tiket pesawat melalui agen salah satunya dilakukan oleh 

agen tiket pesawat Seven light Tour and Travel didaerah Kec.Sukarame 

Bandar lampung dengan berbagai macam rute penerbangan domestik 

maupun internasional. Agen penjualan tiket ini merupakan usaha pribadi 

yang bisa dibilang ada saja yang beli setiap harinya karena memang yang 

letaknya strategis dipinggir jalan. 

Pelaksanaan jual beli tiket pesawat di agen Seven light tour and 

travel terdapat fluktuasi harga dalam setiap waktu (menit/jam) yang 

selalu berubah dalam satu jadwal rute penerbangan yang sama. Hal ini 

karena dalam penetapan harga tiket pesawat maskapai menggunakan 

sistem dynamic pricing dan harga yang sudah ditetapkan merupakan 

harga yang seharusnya diperjualbelikan. Dengan adanya fluktuasi harga 

tiket yang ada di agen Seven light tour and travel ini pihak agen 

mengambil keuntungan lebih terhadap perubahan harga tersebut karena 

ketidaktahuan pembeli, hal ini akan merugikan pembeli dan bahkan jual 

beli tersebut mengandung gharar karena terdapat unsur ketidakadilan 

yang berakibat keuntungan disatu pihak dan sewenang-wenangan serta 

penindasan dipihak lain. Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan 

terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan 

tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika.  



 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul mengenai 

Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli 

Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam di Agen Tiket Pesawat Seven 

Light Tour and Travel. 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi 

ini adalah: 

1. Mengapa terjadi fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan 

dalam jual beli tiket pesawat di Seven Light Tour and Travel 

Kec.Sukarame Bandar Lampung? 

2. Apakah fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan jual beli 

tiket pesawat di Seven Light Tour and Travel Kec.Sukarame Bandar 

Lampung dibenarkan dalam hukum Islam? 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui mengapa terjadi fluktuasi harga dan sistem 

pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat di Seven 

Light Tour and Travel Kec.Sukarame Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang fluktuasi 

harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket 



 

pesawat di Seven Light Tour and Travel Kec.Sukarame Bandar 

Lampung. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk 

menambah pemahaman bagi pemakai jasa penerbangan serta  

pelaku bisnis mengenai fluktuasi harga dan sistem pengambilan 

keuntungan dalam jual beli tiket pesawat perspektif hukum Islam, 

serta diharapakan dapat memperkaya khasanah pemikiran 

keIslaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari‟ah dan 

jurusan muamalah pada khususnya. 

b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk dapat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas 

Syari‟ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 

secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan 

menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 

pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.
14

 Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis 

memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang fluktuasi harga 

dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat dengan 
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objek penelitian pada Seven light tour and travel Kecamatan Sukarame 

Kota Bandar lampung. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.
15

 Penelitian ini juga 

menggunakan penelitian kepustakaan (Library research), yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 

penelitian dari penelitian terdahulu.
16

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara mungkin mengenai 

mengapa terjadi fluktuasi harga dan sistem pengambilan 

keuntungan dalam jual beli tiket pesawat di seven light tour and 

travel Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, kemudian jual 

beli tersebut akan ditinjau dari hukum Islam. 

2. Data dan Sumber Data  

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan 

hukum Islam yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tiket pesawat di 
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agen tiket dan travel dengan naik turunnya harga dalam penerbangan 

domestik dan sistem pengambilan keuntungannya, yaitu Seven Light 

Tour and Travel di Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung. Oleh 

karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang di teliti.
17

 Dalam hal ini data tersebut 

diperoleh dari pihak Agen Seven Light Tour and Travel di Kec. 

Sukarame Kota Bandar Lampung. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, 

tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.
18

 

Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang 

berhubungan dengan pelaksanaan jual beli tiket pesawat di Seven 

Light Tour and Travel di Kec.Sukarame Kota Bandar lampung. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam hal ini berupa : 

a. Observasi 

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengkodean serangkaian perilaku  dan suasana yang berkenaan 
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dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
19

 

Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-

pengamatan terhadap pelaksanaan fluktuasi harga dan sistem 

pengambilan keuntungan jual beli tiket pesawat di agen travel 

Seven Light Tour and Travel Kec. Sukarame Kota Bandar 

lampung. 

b. Wawancara ( interview ) 

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 

bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). 

Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak Agen 

Travel Seven Light Tour and Travel dan para pembeli yang datang, 

yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkan 

pada masalah yang dibahas dan diteliti. Pada praktiknya peneliti 

menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian di ajukan secara 

langsung kepada pemilik agen travel, karyawan dan para pembeli, 

terkait mengapa terjadi fluktuasi harga dan sistem pengambilan 

keuntungan dalam jual beli tiket pesawat di agen travel tersebut, 

yang selanjutnya akan ditinjau dari pandangan hukum Islam. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau 

variabel yang merupakan catatan, transkip, buku-buku, majalah, 
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laporan notulen rapat, agenda, dan lainnya.
20

 Dokumentasi ini 

dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis mengenai adanya 

fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli 

tiket pesawat di Seven Light Tour and Travel Kec.Sukarame 

Bandar Lampung. 

4. Metode Pengolahaan Data  

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data atau editing adalah pengeceka  n atau 

pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan 

data yang masuk atau (raw data) terkumpul itu tidak logis dan 

meragukan.
21

 Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-

kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat 

koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki. 

b. Sistematika Data (Sistematizing) 

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah,
22

 dengan cara melakukan 

pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian di beri tanda 

menurut kategori-kategori dan urutan masalah. 

5. Analisa Data 

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 
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dengan kajian penelitian, yaitu fluktuasi harga dan sistem pengambilan 

keuntungan dalam jual beli tiket pesawat di agen travel, dengan adanya 

fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan yang akan ditinjau 

dari hukum Islam menggunakan metode kualitatif. Setelah analisis 

data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu 

penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil 

tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban 

atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan 

menggunakan cara berfikir induktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

HARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TINJAUAN 

UMUM TENTANG TIKET PESAWAT 

 

A. Konsep Harga 

  Menurut Imam Yahya bin Umar sebagaimana dikutip oleh Euis 

Amalia, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT.
23

 Oleh karena itu, setiap 

muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh 

perintah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan seluruh aktivitas 

ekonominya, sehingga muslim tersebut akan mendapatkan keberkahan dari 

Allah SWT karena Allah SWT selalu menyertai orang-orang yang 

bertaqwa. Sesuai dengan firman Allah Swt: 

          

          

 

Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 

bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari 

langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka 

kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (QS. Al-A‟raf:96)
24

Menetapkan harga jual merupakan sesuatu yang sangat penting, 

karena berhubungan dengan keputusan konsumen untuk membeli produk 
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yang dihasilkan perusahaan. Hal ini merupakan sesuatu yang 

membutuhkan pertimbangan akan kompetisi yang ada di perusahaan dan 

harus diperkirakan reaksi konsumen terhadap harga yang ditetapkan 

perusahaan. Sebab suatu perusahaan akan mampu menghadapi persaingan 

yang semakin kompetitif apabila tidak keliru dalam menetapkan harga 

jual. Namun, keputusan mengenai harga (terutama dalam konteks 

pemasaran jasa) tidak mudah dilakukan. Disatu sisi, harga yang terlalu 

mahal bisa meningkatkan laba jangka pendek, tetapi di sisi lain akan sulit 

dijangkau konsumen dan sukar bersaing dengan kompetitor.
25

 

1. Pengertian Harga 

Kata tas‟ir berasal dari kata Sa‟ara-Yas‟aru-Sa‟ran, yang 

artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata as-Si‟ru yang 

jamaknya As‟ar yang artinya harga. Kata as-Si‟ru ini digunakan 

dipasar. Para ulama fiqh membagi as-si‟r itu kepada dua macam, 

yaitu: 

a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah 

para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas 

menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan 

mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga 

yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan,  

karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh 

membatasi hak para pedagang. 
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b. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah 

mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan 

keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah 

ini disebut dengan at-tas‟ir al-jabari.
26

 

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama‟ fiqh 

membedakan ats-Tsaman dengan as-si‟r. Menurut mereka, ats-

Tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat 

secara aktual, sedangkan as-si‟r adalah modal barangyang seharusnya 

diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (consumption).
27

 

Dengan demikian terdapat 2 macam harga, yaitu as-Tsaman dan 

as-si‟r. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah as-

Tsaman bukan as-si‟r. Ulama‟ fiqh mengemukakan syarat as-Tsaman 

sebagai berikut: 

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya 

2) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara 

hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. 

Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu 

pembayarannya pun harus jelas waktunya. 

3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang 

dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan 
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syara‟seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu 

tidak benilai dalam pandangan syara‟.
28

 

Beberapa definisi tentang harga sebagai berikut: 

a) Harga adalah nilai suatu barang yang dirupakan dengan 

uang.
29

 

b) Harga jual adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur 

dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut 

seseorang atau perusahaan bersedia melepas barang atau 

jasa yang dimilikinya kepada pihak lain.
30

 

c) Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi 

jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai 

oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan 

oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih 

besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan 

oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.
31

 

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa harga 

merupakan sejumlah uang yang diterima oleh penjual dari hasil 

penjualan suatu produk barang atau jasa. Yaitu penjualan yang terjadi 

pada perusahaan atau tempat usaha atau bisnis, harga tersebut tidak 

selalu harga yang diinginkan oleh penjual produk barang atau jasa, 
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tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan 

kesepakatan antara penjual dan pembeli.
32

 

Harga ditentukan oleh permintaan produk/jasa oleh para pembeli 

dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, jadi 

harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar 

yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu 

merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang mana para 

pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. 

Jadi para pembeli dan penjual masing-masing saling meridhai. Titik 

keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.
33

 

Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga adalah salah satu 

unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur 

lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran 

yang paling mudah disesuaikan ciri-ciri produk, saluran, bahkan 

promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga 

mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan 

tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. 

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur 

bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran, dan 

promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (Price, 

Product, Plance, dan Promotion). Harga bagi suatu usaha atau badan 

usaha menghasilkan pendapatan (income), adapun unsur-unsur 
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bauran pemasaran lainnya yaitu Product (produk), Place (tempat) 

dan Promotion (Promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus 

ditanggung oleh suatuusaha atau badan usaha.
34

 

Kalau harga merupakan pendapatan bagi pengusaha maka harga 

itu hal yang paling mudah disesuaikan dengan keadaan pasar. 

Walaupun penetapan harga merupakan persoalan penting, masih 

banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani 

permasalahan penetapan harga tersebut. Karena menghasilkan 

penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, 

tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapatdicapai oleh 

perusahaan.
35

 

2. Teori Harga 

Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan 

tentang perilaku harga-harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada 

intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran. 

a. Permintaan 

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh 

pembeli pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya tingkat 
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harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang 

diminta lebih besar. 

Hukum Permintaan pada dasarnya menerangkan mengenai 

sifat hubungan antara perubahan harga suatu barang dan 

perubahan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan 

menyatakan “makin rendah harga suatu barang maka makin 

banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin 

tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan 

terhadap barang tersebut”.
36

 

Kurva permintaan adalah garis yang menunjukan berbagai 

kombinasi harga dan jumlah yang diminta atau berbagai 

kemungkinan jumlah barang yang diminta pada berbagai 

kemungkinan harga per satuan harga tertentu.
37

 Sebagaimana 

ditunjukkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1. Kombinasi Harga dan Jumlah Barang 

Harga (Rp) Jumlah Barang (Rp) Kombinasi 

180.000 100 A 

185.000 80 B 

190.000 60 C 

195.000 40 D 

200.000 20 E 
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    Dari tabel diatas tampak bahwa kenaikan harga barang akan 

menyebabkan jumlah barang diminta menurun. Misalnya per 

hari, per bulan atau per dekade. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan akan 

suatu barang:
38

 

1) Harga barang itu sendiri. 

Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan 

terhadap barang itu bertambah begitu juga sebaliknya. Hal 

ini membawa kita ke hukum permintaan yang menyatakan 

“Bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang itu 

yang diminta akan berkurang dan sebaliknya. 

2) Pendapatan konsumen. 

Tingkat pendapatan dapat mencerminkan daya beli. Makin 

tinggi tingkat pendapatan daya beli makin kuat, sehingga 

permintaan terhadap suatu barang meningkat. 

3) Harga barang lain yang terkait 

Harga barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan 

suatu barang, tetapi kedua macam barang tersebut 

mempunyai keterkaitan. Keterkaitan dua macam barang 

dapat bersifat substitusi (pengganti) dan bersifat 

komplementer (penggenap). Misalnya, substitusi dari 

daging ayam adalah daging sapi, ikan atau tempe. Suatu 
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barang menjadi substitusi barang lain bila terpenuhi paling 

tidak salah satu syarat dari dua syarat, memiliki fungsi yang 

sama atau kandungan yang sama. Contoh yang mempunyai 

hubungan komplementer adalah BBM dan mobil. Bila dua 

macam barang tidak mempunyai hubungan dekat 

(keterkaitan), maka perubahan harga satu barang tidak 

mempengaruhi permintaan barang satunya lagi. 

4) Selera konsumen. 

Misalnya beras, walaupun harganya sama, permintaan 

beras pertahun di provinsi Maluku lebih rendah dibanding 

dengan Sumatera Utara. Mengapa? Karena orang-orang 

Maluku lebih menyukai sagu (sejak kecil mereka makan 

sagu), sebaliknya di Sumatera Utara, selain lebih menyukai 

beras, ada kebiasaan (adat) yang membutuhkan beras, 

terutama dikalangan masyarakat Batak, pada saat acara 

pernikahan. 

5) Perkiraan harga di masa mendatang 

Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan 

naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang. 

Sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak 

saat ini guna menghemat belanja dimasa mendatang.
39
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Faktor-faktor yang menyebabkan hukum permintaan tidak 

berlaku. Hukum permintaan tidak dapat berlaku apabila terdapat 

faktor-faktor berikut: 

a) Barang Inferior: Merupakan barang yang apabila harganya 

turun maka jumlahnya akan semakin sedikit diminta oleh 

konsumen dan sebaliknya. 

b) Hubungan kualitas harga konsumen seringkali hanya 

menggunakan potongan harga sebagi pedoman kualitas. Hal 

ini disebabkan kurang lengkapnya atau sangat sedikitnya 

informasi yang diterima berkenaan dengan barang-barang 

yang dimaksudkan. Akibatnya harga barang-barang mahal 

mempunyai kualitas barang yang lebih baik dari pada barang 

yang harganya lebih rendah. 

c) Kemungkinan harga akan berubah pada saat harga suatu 

barang tertentu mengalami kenaikan, permintaan akan barang 

tersebut juga akan mencapai kenaikan. Hal tersebut 

dikarenakan masyarakat mempunyai kekhawatiran apabila 

barang akan terus naik.
40

 

b. Penawaran 

Penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan 

tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah 

barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual. Hukum 
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penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa “makin tinggi 

harga sesuatu barang, semakin banyak jumlah barang yang 

ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya makin rendah harga 

sesuatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang 

ditawarkan.”
41

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu: 

1) Kenaikan harga faktor produksi, seperti tingkat upah yang 

lebih tinggi, harga bahan baku yang meningkat, atau 

kenaikan tingkat bunga modal, akan menyebabkan 

perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan 

jumlah anggaran yang tetap. Hal ini juga akan mengurangi 

laba perusahaan. 

2) Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi 

dan menciptakan harga-harga baru. Sehingga kemajuan 

teknologi menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. 

3) Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin 

banyak, maka penawaran tentang barang tersebut akan 

bertambah. 

4) Tujuan perusahaan yakni memaksimumkan laba, bukan 

memaksimumkan hasil produksinya. Akibatnya, tiap 

produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas 

produksinya secara maksimum, tetapi menggunakannya pada 
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tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. 

Namun demikian ada produsen yang mempunyai tujuan lain 

dalam berproduksi.
42

 

3. Keuntungan (Laba) 

Dalam bahasa Arab, laba berarti  الّربح– الّربح –الرّباح  yaitu 

pertumbuhan dalam dagang. Bahwa laba adalah pertambahan pada 

modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai 

tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang
43

 

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara 

pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu 

periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan laba adalah selisih 

antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang, 

Namun selisih ini bergantung pada permintaan dan penawaran. 

Perdagangan pada hakikatnya adalah usaha untuk mencetak laba 

dengan menaikkan modal, dengan cara membeli barang pada harga 

rendah dan menjualnya pada harga tinggi.
44

 

Para imam mazhab sepakat bahwa seseorang boleh menjual apa 

saja yang telah dibelinya dengan mengambil laba, asalkan dengan 

menjelaskan harga pembelian dan banyaknya laba yang 
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dikehendaki.
45

 Dari kitab-kitab fiqh, jelas tidak ada presentase 

tertentu bagi laba, tetapi hal ini bergantung pada keadaan, sifat 

barang, permintaan, dan situasi pasar. Untuk itu, Islam menetapkan 

dasar-dasar dan kaidah-kaidah hukum syar‟i untuk melarang 

monopoli, eksploitasi, penipuan, kebohongan, kecurangan, 

pembodohan, dan segala sesuatu yang mengakibatkan pengambilan 

harta orang lain secara batil.
46

 Menurut konsep Islam, nilai-nilai 

keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim 

memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar 

laba dalam transaksi atau muamalah.  

Kriteria-kriteria umum yang dapat memberi pengaruh penentuan 

batas laba dalam Islam yaitu:
47

 

a. Kelayakan dalam penetapan harga. Islam menganjurkan agar 

para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin 

Abi thalib r.a. pernah menjajakan susu dipasar Kufah dan beliau 

berkata, “Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas 

maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak 

laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari 

mendapatkan (laba) yang banyak. Pernyataan ini menjelaskan 

bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat 

dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering 
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menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya 

peranan uang, dan pada gilirannya ini akan membawa pada 

pertambahan laba. 

b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba. Islam 

menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan 

tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin 

tinggi tingkat kesulitan dan risiko, maka semakin besar pula laba 

yang diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqh, ahli tafsir, 

dan para pakar akuntansi Islam menjelaskan bahwa ada 

hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta 

resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. 

Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi resikonya, 

maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar 

labanya. Begitu juga sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam 

kaitannya dengan pasar Islami yang dicirikan kebebasan 

bermuamalah hingga berfungsinya unsur permintaan dan 

penawaran. Pasar Islami juga bercirikan bebasnya dari praktik-

praktik monopoli, kecurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan 

serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat. 

c. Masa perputaran modal. Peranan modal berpengaruh pada 

semakin panjangnya masa perputaran dan bertambahnya tingkat 

resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan 

oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan 



 

semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha 

pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi 

laba yang sedikit akan membantu penurunan harga. Hal ini juga 

akan menambah peranan modal dan memperbesar laba. 

d. Cara menutupi harga penjualan. Jual beli boleh dengan harga 

tunai maupun harga kredit, juga boleh dengan tunai sebagiannya 

saja dan sisanya dibayar dengan kredit (cicilan). Hal ini dengan 

syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika 

harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu 

pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu 

pembayaran ini adalah termasuk harga yang merupakan bagian 

si penjual. 

e. Unsur-unsur pendukung. Disamping unsur-unsur yang dapat 

memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-

unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, 

baik yang marketable maupun yang non marketable, 

bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan 

dengan kaidah-kaidah hukum Islam. 

Dasar-dasar pengukuran laba (keuntungan) dalam Islam yaitu:
48

 

1) Taqlib dan mukhatarah (interaksi dan resiko). Laba adalah 

hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti 

penjual dan pembeli, atau jenis-jenis apapun yang 
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dibolehkan syar‟i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya 

atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan 

menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan 

pertambahan pada putaran lain. Tidak boleh menjamin 

pemberian laba kdalam perusahaan-perusahaan mudharabah 

dan musyarakah. 

2) Al-Muqabalah, yaitu perbandingan antara jumlah hak milik 

pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal 

periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai 

barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang 

ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan 

membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan income (pendapatan). 

3) Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai 

kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan 

secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki 

sejak awal aktivitas ekonomi. 

4) Laba dari produksi, hakikatnya dengan jual beli dan 

pendistribusiannya, yaitu pertambahan yang terjadi pada 

harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan 

pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan 

pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang 

menjadi barang dan seterusnya. Maka barang yang belum 



 

terjual pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang 

menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan 

nilai harga yang sedang berlaku. Berdasarkan nilai ini, ada 2 

macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba yang 

berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba 

suplemen, karena barang- barangnya belum terjual. 

5) Penghitungan nilai barang di akhir tahun. Tujuannya adalah 

untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-

neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang 

berlaku diakhir tahun ini, serta dilengkapi dengan daftar 

biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara 

ini, tampaklah perbedaan antara harga yang pertama dan 

nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba 

abstrak. 

Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba 

normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, 

tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang 

tidak lazim, bersifat ekploitasi (ghaban fahisy) dengan memanfaatkan 

ketidak pedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada 

(mustarsil). Ia menjelaskan, “Seorang pedagang tidak boleh 

mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak 

sadar dari pada yang dikenakan kepada orang lain. Dalam hal yang 

sama, jika ada orang miskin yang sangat membutuhkan untuk 



 

membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang 

berarti permintaannya tersebut bersifat inelastis, penjual harus 

menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang 

diperoleh dari orang lain yang tidak sebutuh orang tersebut.
49

 

 

4. Konsep Harga yang Adil 

 Harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa terminologi, antara 

lain: si‟r al-mithl, thaman al-mithl dan qimah al-adl. Istilah qimah al-

adl (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah Saw dan juga 

banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan 

hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang 

dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbunan barang untuk 

menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, 

dan sebagainya.
50

 Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah.
51

 Allah 

SWT. berfirman dalam QS. al-Maidah ayat 8: 

      

  

   Artinya: “.......Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada 

takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti Apa 

yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Maidah (5) : 8)
52
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  Secara umum, mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil 

adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan 

pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan 

istilah tsaman al-mitsl (harga yang setara/equivalen price). 

  Dalam Islam mengatur agar persaingan di pasar dalam 

menentukan harga dilakukan dengan adil tidak diperbolehkan adanya 

kerugian bagi pembeli maupun penjual, dimana tingginya harga yang 

ditetapkan akan merugikan pembeli ataupun konsumen dan semua 

bentuk yang menimbulkan ketidakadilan dilarang. Selain itu 

kedzaliman dapat juga terjadi apabila intervensi harga yang dilakukan 

pemerintah tidak menggunakan kalkulasi matematis-ekonomis. 

  Mewujudkan sebuah harga yang adil, harus memperhatikan 

berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya 

produksi dan kebutuhan masyarakat maupun sumber ekonomi dan 

berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga.
53

 

 Sesuai dalam Al-quran surat As-syu‟ara ayat 181-183: 

            

         

     

 

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk 

orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus; Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-
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haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan.”
54

 
 

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang 

mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi 

bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan 

dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. 

Secara umum, harga yang adil ini yakni: 

a. Harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan 

(kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan 

menguntungkan pihak yang lain. 

b. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan 

penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan 

yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara 

dengan harga yang dibayarkannya.
55

 

Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan 

hukum Islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
56

 

1) Prinsip Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan 

haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak 

(freedom contract). Hal ini sesuai dengan Al-Quran: 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas 

dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu”.
57

(Q.S. An-Nisa‟ (4) : 29) 

 

Begitu pula halnya dengan penentuan harga harus dibangun 

dengan prinsip Ar-Ridha dari masing-masing pihak. 

2) Prinsip  keterbukaan. Pelaksanaan prinsip keterbukaan ini 

adalah transaksi yang dilakukandituntut untuk berlaku benar 

dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang  

sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan dalam ketetapanharga yang ada saat bertransaksi. 

3) Prinsip persaingan sehat (fair competition). Mekanisme 

pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan 

(ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap 

barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen 

atau orang banyak. 

4) Prinsip kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang 

sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama 

lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas 
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melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, 

sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada 

para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan 

masyarakat secara luas. Prinsip ini berdasarkan pada Qs. Al-

Imran ayat 77 yang berbunyi: 

                       

                     

               

 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji 

(Nya dengan) Allah dan sumpah sumpah mereka dengan 

harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian 

(pahala) diakhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata 

dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada 

hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka, bagi 

mereka azab yang pedih”.
58

 

 

5. Fluktuasi Harga dalam Jual Beli 

Dalam pekerjaan (jual beli) ada rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi sesuai ketentuan syara‟. Para ulama menerangkan bahwa 

rukun jual beli ada 3, yaitu:
59

 

a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli. 

b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang. 

c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak yang menunjukan mereka sedang 
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melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata 

maupun perbuatan. 

Salah satu rukun jual beli adalah harga. Sesuatu gejala yang 

menunjukkan turun-naiknya harga, keadaan turun-naik harga dan 

sebagainya, atau perubahan (harga tersebut) karena pengaruh 

permintaan dan penawaran disebut Fluktuasi.
60

 Fluktuasi ini 

menunjukkan masalah yang terjadi bagi para ekonom dan pembuat 

kebijakan. 

Pada Umumnya penjual tidak dapat menentukan harga atau 

disebut price taker, dimana penjual akan menjual barangnya sesuai 

harga yang berlaku dipasar. Dalam kenyataannya, Pasar bersaing 

sempurna juga memiliki derajat yang berbeda-beda. Derajat yang 

paling ekstrem memang penjual tidak dapat menentukan harga sama 

sekali. Derajat akan semakin mendekati keekstriman bila hal-hal ini 

terpenuhi, yakni ada banyak penjual, pembeli memandang barang 

sama saja, dan ada kelebihan kapasitas produksi.
61

 

Semakin banyak penjual berarti semakin banyak pilihan 

pembeli. Penjual yang harganya lebih tinggi tentu akan ditinggalkan 

pembeli. Hal inilah yang mendorong penjual untuk mengikuti saja 

harga yang berlaku di pasar.
62
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6. Gharar dalam Harga Jual Beli 

Secara etimologis gharar berarti risiko, tipuan dan menjatukan 

diri atau harta pada jurang kebinasaan. Sedangkan secara 

terminologis gharar adalah sebagai berikut:
63

 

a. Menurut Racmadi Usman, gharar adalah transaksi yang 

mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain 

dirugikan. 

b. Imam Malik mendefinisikan gharar sebagai jual beli objek yang 

belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya 

oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk, seperti 

jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau 

jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan 

ibunya. Menurut Imam Malik, jual beli tersebut adalah jual beli 

yang haram karena mengandung unsur untung-untungan. 

c. Menurut Ibn Hazim, terdapat gharar dalam suatu jual beli 

apabila pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan 

penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya.
64

 

Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah yang 

menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-„aqibah). 

Secara operasional, gharar bisa diartikan; kedua belah pihak dalam 

transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi 
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objek transaksi baik dari bentuk kualitas, kuantitas, harga dan waktu 

penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.
65

 

Dalam keempat bentuk gharar diatas, keadaan sama-sama rela 

yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih 

tidak jelas bagi kedua belah pihak. Dikemudian hari, yaitu ketika 

keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual/pembeli) akan 

merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. Gharar ini 

terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Jika 

unsur rukun tidak ada, maka akadnya batil (tidak ada) dan jika unsur 

rukun tidak pasti, maka akadnya gharar (akadnya ada tapi tidak 

sah).
66

 

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu 

melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada 

unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis 

Rasulullah Saw: 

 

“Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah Saw. melarang jual beli 

dengan cara lemparan batu dan jual beli gharar (yang belum jelas 

harga barang, waktu dan tempatnya”
67
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Unsur gharar bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah 

(fasid), jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
68

 

1) Gharar terjadi pada akad mu‟awadhah (transaksi bisnis). 

Gharar terjadi pada akad-akad bisnis (mu‟awadhah 

maliyah) seperti akad jual beli, akad ijarah (akad sewa 

menyewa), akad syirkah (akad bagi hasil), dan akad-akad 

yang lain. Sebaliknya gharar tidak berpengaruh dalam akad-

akad sosial (akad-akad tabarru‟at) seperti akad hibah dan 

akad wasiat walaupun unsur ghararnya berat. Hal ini karena 

gharar yang terjadi dalam akad-akad sosial itu tidak 

mengakibatkan perselisihan karena penerima dana sosial 

(tabarru) tidak merasa dirugikan dengan adanya gharar 

tersebut. 

Jadi, gharar dilarang dalam akad-akad bisnis dan 

diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Dalam akad bisnis, 

misalnya seorang penjual tidak boleh menjual barang yang 

tidak jelas harganya. Tetapi sebaliknya si pemberi hibah 

boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas 

harga kepada orang lain (penerima sedekah). Sehingga 

setiap bentuk gharar yang mengakibatkan salah satu atau 

seluruh pihak itu dirugikan, itu bertentangan dengan tujuan 

(maqshad) transaksi tersebut. 
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2) Termasuk gharar berat. 

Menurut para ulama, gharar itu berbeda-beda jenis dan 

tingkatannya, ada gharar berat dan ada gharar ringan. 

a) Gharar berat adalah gharar yang bisa dihindarkan dan 

menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. 

Gharar jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi 

dan tempat. Oleh karena itu, standar gharar ini 

dikembalikan kepada „urf (tradisi). Jika tradisi pasar 

mengategorikan gharar tersebut adalah gharar berat, 

maka gharar itu juga berat menurut syariah. 

b) Gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa 

dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut 

„urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak 

dirugikan dengan gharar tersebut. Tetapi ketidakjelasan 

itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu 

tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka 

gharar ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap 

sah. Gharar ringan ini dibolehkan menurut Islam 

sebagai rukhsah (keringanan) dan dispensasi khususnya 

bagi pelaku bisnis. Karena gharar itu tidak bisa 

dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan 

bisnis tanpa gharar ringan tersebut. 

3) Gharar terjadi pada objek akad. 



 

Gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi 

pada objek akad, sedangkan gharar terjadi pada pelengkap 

objek akad itu dibolehkan. Maka yang menentukan 

keduanya adalah kesepakatan atau „urf.  

4) Tidak ada kebutuhan (hajah) syar‟i terhadap akad. 

Yang dimaksud dengan hajah adalah sebuah kondisi 

dimana setiap orang diperkirakan mendapatkan kesulitan, 

jika tidak melakukan transaksi gharar tersebut, baik 

kebutuhan (hajah) itu bersifat umum ataupun khusus. 

Hajah yang dimaksud harus jelas (muta‟ayyinah) yakni 

tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung 

gharar tersebut, seperti bolehnya menjadi anggota asuransi 

konvensional selama tidak ada asuransi syariah. 

Keringanan ini sesuai dengan tujuan syariat Islam 

untuk memberikan kemudahan dan memenuhi maslahat 

pemeluknya sesuai dengan firman Allah Swt:  

          

 

 Artinya : “Dan Ia (Allah Swt.) tidak akan membuat kalian 

kesulitan dalam menjalankan agama ini (QS Al-Hajj [22]: 

78)
69
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B. Kebijakan Dalam Penetapan Harga 

1. Historis Penetapan Harga Pada Zaman Nabi Saw 

Nabi Muhammad Saw adalah seorang pedagang profesional dan 

selalu menjunjung tinggi kejujuran, ia mendapat julukan „al-amin‟ 

(yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak 

lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya 

yang tidak memungkinkan. 

Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah Rasulullah Saw. 

dan masyarakat mendapat gangguan dan teror yang berat dari 

masyarakat kafir Makkah sehingga perjuangan dan dakwah merupakan 

perioritas. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, 

Peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau al-muhtasib. 

Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinnah dan 

sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami.
70

 

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak 

untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di 

Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi 

karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak 

dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan 

monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga 

pasar. Pada saat itu sahabat berkata 
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Artinya: “Anas bin Malik ra. berkata, “Harga di kota Madinah 

menjadi mahal di masa Rasulullah Saw, maka orang-orang berkata, 

“Wahai Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka 

tetapkanlah harga bagi kami.” Maka Rasulullah Saw.  bersabda, 

“Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, Dialah yang 

menahan, melepaskan harga dan yang memberi rezeki. Sesungguhnya 

aku berharap agar aku dapat bertemu kepada Allah Ta‟ala dan 

berharap  tiada seorangpun dari kamu  menuntut aku lantaran aku 

berbuat zalim dalam darah dan harta”.)HR. Imam lima kecuali Nasa‟i 

dan Ibnu Hibban menganggapnya sahih). 

 

Dalam hadis diatas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan 

hukum alam (sunnatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang 

pun yang dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar telah menjadi 

ketentuan Allah Swt.
72

 Selain itu ikut campur dalam masalah pribadi 

orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu 

perbuatan zalim. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, 

misalnya ada penimbunan oleh pelaku pasar, dan adanya permainan 

harga oleh para pedagang, maka kepentingan umum harus didahulukan 

daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian pemerintah 

dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan 
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masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan, 

serta demi mengurangi keserakahan mereka.
73

 Jika terjadi perselisihan 

diantara dua pihak , penjual dan pembeli, maka pihak terkait itu harus 

melakukan ijtihad bagi kepentingan diri mereka sendiri. 

2. Regulasi Harga 

Regulasi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu 

dengan tetap berpegang pada nilai keadilan sebab regulasi harga yang 

tidak tepat dapat menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga ini harus 

menunjukkan tiga fungsi dasar, yaitu:
74

 

a. Fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan 

produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin 

melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi. 

b. Fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara 

masyarakat kaya dan miskin. 

c. Fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, 

khusunya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya 

kejujuran, keadilan, kemanfaatan/mutual goodwill). 

Pada dasarnya, jika pasar telah bekerja dengan sempurna, maka 

tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga 

kemungkinan justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya 

mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. 
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Adapun penetapan harga yang diperbolehkan yakni: 

1) Perjanjian harga yang diizinkan. Seperti penentuan harga 

yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh kasus, sewaktu 

perusahaan penerbangan di dalam negeri terlibat perang 

harga yang sebetulnya menguntungkan konsumen. Tindakan 

yang diambil pemerintah adalah mendamaikan perusahaan 

penerbangan dengan jalan menentukan harga yang harus di 

patuhi oleh semua perusahaan penerbangan.
75

 

2) Perjanjian harga langsung, harga yang ditetapkan oleh 

pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Penjual akan 

meminta harga yang lebih tinggi daripada yang mereka 

harapkan akan mereka terima, dan pembeli akan 

menawarkan kurang dari pada yang mereka harapkan akan 

mereka bayar. Melalui tawar menawar, mereka akhirnya 

akan sampai pada harga yang dapat diterima.
76

 

Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar 

bersaing tidak sempurna dan keadaan darurat.Apabila terpaksa 

menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi 

pedoman.Regulasi harga dilakukan karena pasar tidak dapat bekerja 

dengan sempurna sehingga harga yang tercipta adalah harga yang tidak 
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adil, yaitu harga yang terdistorsi. Sebab mekanisme pasar dapat 

terganggu karena beberapa hal yaitu:
77

 

a) Usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan 

barang agar harga pasar menjadi tinggi (ikhtikar). 

b) Penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga 

(najasyi). 

c) Penipuan kuantitas, kualitas, harga, atau waktu pengiriman 

barang (tadlis). Tadlis (penipuan) dalam harga ini 

termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi 

atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan 

pembeli atau penjual. Dalam fiqh disebut ghaban. Contoh 

kasus Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta 

menggunakan kereta api, tiba di Bandung. Ia kemudian 

naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari 

stasiun kereta api ke jalan Braga di Bandung. Katakan 

pula, harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah 

Rp.12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga 

Rp.50.000,00. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya 

disepakati rela sama relaRp.40.000,00. Meskipun kedua 

belah pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena 

kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia 

rela dalam keadaan tertipu. 
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d) Kolusi para pedagang untuk membuat harga diatas harga 

normal (Bai al-hadir lil badi). 

 

3. Kebijakan Harga Menurut Pendapat Ulama 

Kebijakan dalam konsep harga Islam banyak menjadi daya tarik 

bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di 

sekitarnya dan pada masanya, Adapun pemikiran harga tersebut 

sebagai berikut: 

a. Pemikiran Al-Ghazali 

Al-Ghazali sudah menyajikan penjabaran yang rinci akan 

peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang 

harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan 

penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari 

keteraturan alami.
78

 

Pemikiran sosioekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah 

konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial 

Islami”. Tema yang menjadi pangkal seluruhkaryanya adalah 

konsep maslahat atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas 

(kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup 

semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara 

individu denganmasyarakat.
79
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Sepanjang tulisan al Ghazali, ia berbicara mengenai harga 

yang berlaku yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah 

konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai al-tsaman al-adil 

(harga yang adil) di kalangan ilmuan muslim.  

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari 

keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. 

Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam 

bisnis, dimana etika diturunkan dari nilai-nilai Islam. 

Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan 

diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran 

pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi 

kelancaran perdaagangan dan pertumbuhan ekonomi.
80

 

Bentuk kurva yang menunjuk kepada kurva penawaran 

bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-

produknya, ia akan menjualnya dengan harga yang sangat 

rendah. Ia kelihatannya memiliki wawasan tentang konsep 

elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan 

margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah 

akan menyebabkan peningkatan penjualan, karenanya terjadi 

peningkatan laba.
81

 

Al Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang 

berlebihan. Menurutnya jika seorang pembeli menawarkan 
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harga “yang lebih tinggi” dari pada “harga yang berlaku”, 

penjual harusmenolaknya. Karena laba akan menjadi berlebihan 

walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada 

penipuan di dalamnya.
82

 

b. Pemikiran Ibn Taimiyah 

Ibnu Taimiyah adalah seorang fuqaha yang mempunyai 

karya pemikiran dalam berbagai bidang ilmu yang luas, 

termasuk dalam bidang ekonomi. Ia telah membahas pentingnya 

suatu persaingan dalam pasar yang bebas (free market), peranan 

“market supervisor” dan lingkup dari peranan negara. Negara 

harus mengimplementasikan aturan main yang Islami sehingga 

produsen, pedagang dan para agen ekonomi lainnya dapat 

melakukan transaksi secara jujur dan fair.
83

 

Pemikiran Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik dan 

turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil 

dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi 

penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat produksi, 

penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga 

tekanan pasar. karena itu jika permintaan terhadap barang 

meningkat sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan 

naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya 

                                                             
82

 Boedi Abdullah, Op.Cit, h. 221-223. 
83

Ibid., h. 251-252. 



 

barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau 

mungkin juga karena tindakan yang tidak adil.
84

 

Menurut Ibnu Taimiyah dalam Al-Hisbah fi Al-Islam ia 

menyatakan penawaran bisa datang dari produksi domestik dan 

impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai 

peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang 

ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera 

dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada 

besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila 

seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang 

terjadi merupakan kehendak Allah SWT.
85

 

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara 

adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan 

secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan 

dengan penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga pasar 

sebagai berikut: “jika penduduk menjual barang-barangnya 

secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil 

kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh 

kelangkaan barang atau karena peningkatan jumlah penduduk, 

kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah 

SWT”. Dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual 
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barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan 

yang salah.  

Ungkapan “dengan jalan harga yang normal tanpa 

menggunakan cara-cara yang tidak adil” mengindikasikan 

bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang 

kompetitif dan hanya praktik yang penuh dengan penipuan yang 

dapat menyebabkan kenaikan harga-harga.
86

 

Ibnu taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap permintaan dan penawaran terhadap harga yakni :
87

 

1) Keinginan masyarakat (Ar-roghbah) atas suatu jenis 

barang mempunyai sifat berbeda-beda. 

2) Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah para 

peminta. Jika jumlah suatu jenis barang yang diminta 

masyarakat meningkat, harga akan naik dan sebaliknya 

jika jumlah permintaannya menurun. 

3) Hal itu juga akan berpengaruh atas 

menguatnya/melemahnya tingkat kebutuhan atas barang 

karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan. 

4) Harga yang berubah-ubah sesuai dengan (kuantitas 

pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu dilakukan 

(al-mu‟awid). 
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5) Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk pembayaran 

(uang) yang digunakan dalam jual beli, jika yang 

digunakan umum dipakai (naqd ra‟ji), harga akan lebih 

rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang 

jarang ada di peredaran. 

6) Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya (timbale 

balik) pemilikan oleh kedua pihak yang melakukan 

transaksi, jika si pembayar mampu melakukan 

pembayaran dan diharapkan mampu memenuhi 

janjinya, tujuan dari transaksi itu bisa diwujudkan 

dengannya. 

c. Pemikiran Ibn Khaldun 

 Penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam telah 

dikaji oleh beberapa fuqaha dan ekonom muslim. Ibnu khaldun 

dalam membahas tentang harga mengaitkannya dengan teori 

nilai. Karena nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya 

aktivitas kerja dan seluruh akumulasi biaya yang dikeluarkan 

untuk memproduksi barang tersebut. Dapat dijelaskan bahwa 

laba yang di hasilkan manusia adalah nilai yang terealisasi dari 

tenaga kerjanya. Adanya kerja, akan menghasilkan produksi 

barang, sehingga antara kuantitas kerja dan produksi terdapat 

hubungan timbal balik. Apabila kuantitas kerja meningkat, maka 

hasil produksi akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Oleh 



 

karena itu, harga memberikan standart penilaian suatu barang 

yang terbentuk dari kombinasi antara banyaknya kerja dan 

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu 

barang tertentu. 

 Ibnu Khaldun menjelaskan, di samping pembentukan harga 

ditentukan oleh komposisi di atas, ternyata dalam praktiknya, 

terbentuknya harga banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar, 

melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran. 

Menurutnya, jika barang-barang (yang diimpor dari luar) itu 

langka dan permintaan naik, maka harga-harga akan naik. 

Begitu pula sebaliknya, jika transportasi dan infrastruktur 

lainnya cukup memadai, sehingga barang-barang yang tersedia 

berlimpah, maka akan berdampak pada turunnya harga.  

 Ibnu khaldun juga menjelaskan bahwa segala macam 

kebutuhan hidup manusia disediakan dalam suatu tempat yang 

disebut dengan „pasar‟, yang di dalamnya terdapat bermacam-

macam barang dagangan itu dapat dikategorikan barang pokok 

dan barang mewah.
88

 

 Permintaan terhadap barang-barang pelengkap akan 

meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya 

gaya hidup. Dalam bukunya Ibn Khaldun menulis “Tiap orang 

berusaha membeli barang mewah itu menurut kesanggupannya. 
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Dengan demikian, persediaan tidak bisa mencukupi kebutuhan, 

jumlah pembeli meningkat sekalipun persediaan barang itu 

sedikit, sedang orang kaya berani membayar tinggi, sebab 

kebutuhan mereka makin besar. Hal ini sebagaimana Allah lihat, 

akan menyebabkan naiknya harga.
89

 

 Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum 

permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari 

hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan 

standart moneter. Semua barang lainnya terkena fluktuasi harga 

yang bergantung pada pasar.
90

 

 Ibnu Khaldun menekankan bahwa suatu peningkatan dalam 

permintaan atau penurunan dalam penawaran akan 

menimbulkan kenaikan dalam harga, sebaliknya suatu 

penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam 

penawaran akan menimbulkan penurunan dalam harga. Ia 

percaya bahwa harga-harga yang terlalu rendah akan merugikan 

perajin dan pedagang dan akan mendorong mereka keluar dari 

pasar, sebaliknya harga-harga yang terlalu tinggi akan 

merugikankonsumen. Oleh karena itu, harga-harga “yang 

moderat” antara dua ekstrem tersebut merupakan titik harga 

yang diinginkan,karena hal ini tidak saja memberikan tingkat 

keuntungan yang secara sosial dapat diterima oleh para 
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pedagang, melainkan juga akan membersihkan pasar dengan 

mendorong penjualan dan pada gilirannya akan menimbulkan 

keuntungan dan kemakmuran yang besar.
91

 

 Dalam penentu besaran harga, besaran harga yang 

ditetapkan oleh perusahaan akan tergantung kepada struktur 

biaya perusahaan. Sedangkan dalam kajian mikro, struktur biaya 

tergantung kepada fungsi produksi di mana harga ditentukan 

oleh jumlah input dan output yang dihasilkan dan harga dari 

input yang digunakan. Pada dasarnya, input yang digunakan 

perusahaan untuk melakukan proses produksi tidak hanya 

pekerja, namun juga mesin serta bahan baku lainnya. Namun 

secara sederhana dalam jangka pendek, jumlah output yang 

dihasilkan hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja. 

C. Tiket Pesawat 

1. Pengertian Tiket Pesawat 

 Tiket menurut UU RI No.1 Tahun 2009 “Tiket adalah dokumen 

berbentuk cetak, melalui proses elektronik atau bentuk lainnya, yang 

merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara 

antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk 

menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.” 

 Jadi tiket adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh 

maskapai penerbangan yang berbentuk cetak baik melalui proses 
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elektronik ataupun lainnya yang memiliki masa periode tertentu dan 

merupakan kontrak tertulis suatu pihak yang berisikan ketentuan yang 

harus dipatuhi oleh penumpang selama memakai jasa perjalanan. 

 Berdasarkan pengertian diatas terdapat 5 komponen, yaitu:
92

 

a. Penumpang (client), yaitu orang yang membayar sejumlah uang 

untuk memperoleh pelayanan. 

b. Pengangkut (airline), yaitu suatu perusahaan penerbangan yang 

akan memberikan pelayanan kepada penumpang. 

c. Kesepakatan (contract), yaitu kesepakatan kedua pihak untuk 

saling menerima dan memberi hak dan kewajibannya. 

d. Pembayaran (payment), yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan oleh 

penumpang. 

e. Pelayanan (service), yaitu layanan yang diberikan oleh perusahaan 

penerbangan kepada penumpang yang melakukan perjalanan. 

2. Macam-macam Tiket penerbangan 

 Tiket penerbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan 

digolongkan sebagai berikut:
93

 

a. Menurut wilayah operasi 

1) Domestic Flight Ticket, adalah tiket penerbangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan (airline) yang hanya 

berlaku untuk penerbangan dalam negeri. 
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2) International Flight Ticket, adalah tiket penerbangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan (airline) yang berlaku 

untuk penerbangan ke luar negeri. 

b. Menurut kelas 

1) First class (kelas utama), dimana pelayanan yang diterima 

kualitas dan kuantitasnya melebihi dari kelas-kelas lainnya. 

2) Business class, dimana pelayanan yang akan diterima kualitas 

dan kuantitasnya lebih baik dari standar yang berlaku. 

3) Economy class, tiket yang dibeli oleh penumpang dengan 

kondisi pelayanan dan harga sesuai dengan standar yang 

diberikan dan berlaku di airline yang bersangkutan. 

c. Menurut sifat penggunaannya 

1) Conjuction Ticket, tiket penerbangan yang terdiri dari dua atau 

lebih yang saling berhubungan dan diberikan kepada calon 

penumpang, yang rute perjalanannya tidak cukup hanya 

mempergunakan satu tiket penerbangan saja. 

2) Non conjuction ticket, tiket penerbangan yang terdiri dari satu 

tiket penerbangan, yang digunakan untuk perjalanan tunggal/ 

perjalanan yang rutenya cukup hanya mempergunakan satu tiket 

penerbangan. 

d. Menurut cara penerbitan tiket 

1) Tiket manual, adalah tiket yang diterbitkan secara manualyaitu 

dengan cara ditulis tangan. 



 

2) Tiket automated ticket, adalah tiket yang diterbitkan dengan 

menggunakan alat bantu komputer yang disebut TAT. 

3) Elektronik ticket. 

e. Menurut harga tiket atau masa berlaku 

1) Tiket harga normal, yakni tiket yang memiliki masa berlaku 3 

bulan untuk penerbangan domestik dan 1 tahun untuk 

penerbangan internasional, (kelas ekonomi, bisnis, eksekutif). 

2) Tiket harga khusus, yakni tiket yang memiliki masa berlaku 

singkat sesuai dengan harga dan program yang telah ditetapkan 

oleh masing-masing airline, (child, pelajar, guru,dll). 

3. Fungsi tiket penerbangan 

Adapun fungsi tiket penerbangan adalah sebagai berikut:
94

 

a. Sebagai salah satu dokumen perjalanan karena digunakan orang 

sebagai perlengkapan kebutuhan dalam perjalanan. 

b. Sebagai bukti pembayaran karena pada tiket tersebut tecantum 

sejumlah uang dan cara pembayaran yang dilakukan oleh 

penumpang. 

c. Sebagai bukti untuk mendapatkan pelayanan/fasilitas angkutan 

udara karena hanya orang yang namanya tercantum pada tiket yang 

berhak menikmati fasilitas dan layanan penerbangan. 
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BAB III 

FLUKTUASI HARGA DAN SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN 

JUAL BELI TIKET PESAWAT DI AGEN SEVEN LIGHT TOUR AND 

TRAVEL 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Agen Tiket Pesawat Seven Light Tour and Travel 

CV. Adi Jaya Sentosa Groupatau yang lebih dikenal dengan 

namaSeven Light Tour and Travelmerupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang Biro Perjalanan Wisata dan Ticketing Pesawat. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2016 oleh beberapa orang anak 

muda yang berpengalaman dan handal di bidang biro perjalanan 

dengan disertai keinginan dan komitmen yang kuat untuk tetap berada 

di dunia kepariwisataan. Bisa dilihat sekarang banyak yang 

membutuhkan jasa agen perjalanan terutama didunia penerbangan 

karena pemerintah melalui Menteri Perhubungan sudah meniadakan 

loket penjualan tiket penerbangan dibandara mulai dari juni tahun 

2015 dalam meningkatkan pelayanan publik agar terhindar dari adanya 

para calo tiket pesawat.
95

 

Seven light tour and travel ini berdiri atas nama CV. Adi Jaya 

Sentosa group yang telah memiliki ijin kelengkapan pendirian 

Perusahaan Jasa Pariwisata dengan No.SIUP:510.2.1/ 31.050.30.16 
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/III/2016. Agen perjalanan Seven light tour and travel ini memiliki 

seorang pemilik modal yaitu Adi Hermawan.
96

 

Pada awal pendiriannya, agen travel hanya menjual beberapa 

macam jasa perjalanan dan tidak lengkap, namun dengan seiring 

perkembangan perusahaan  jasa ini sekarang telah menyediakan 

bermacam-macam pelayanan jasa pariwisata domestik maupun 

internasional. Pada mulanya Agen Tiket Pesawat tersebut di kelola 

oleh pemiliknya dengan dibantu temannya yang sekarang menjadi 

salah satu karyawannya, yaitu Adi Hermawan dan Kiki Novita. 

Dengan banyaknya permintaan yang membutuhkan jasa perjalanan 

sehingga mereka memilih menggunakan jasa karyawan untuk 

membatu kelancaran penjualan perusahaan. Saat ini Agen tiket 

pesawat Seven Light Tour And Travel memiliki 3 orang karyawan 

dengan pembagian tugas dan kerja masing-masing.
97

 

Seven light tour and travel ini merupakan jasa utama yang 

ditawarkan perusahaan kepada masyarakat, agen ini didukung oleh 

tenaga SDM yang sudah berpengalaman di bidang perjalanan wisata 

atau tour Domestik dan Internasional untuk melayani dan memuaskan 

perjalanan traveling baik perjalanan wisata umum, khusus, realigi, dan 

lain-lain.
98
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2. Lokasi Agen Tiket Pesawat Seven Light Tour And Travel 

Seven light tour and travelmemiliki kantor pelayanan yang 

berlokasi di Jalan Ryacudu No.9 Waydadi Kec.Sukarame Bandar 

Lampung. Jika dilihat dari letak astronominya, Agen tiket pesawat 

Seven light tour and travel terletak di sebelah utara Kec. Sukarame. 

Agen tiket pesawat ini berada diantara usaha pertokoan dan berada di 

tepi jalan raya yang dekat dengan pemukiman perumahan.
99

 

Agen tiket pesawat Seven light tour and travel didirikan di atas 

tanas seluas 300m, dan mempunyai luas bangunan sekitar 12m X 20m. 

Bangunan tersebut dijadikan tempat pelayanan jasa perjalanan 

pariwisata atau transaksi jual beli ticketing, dan diluar bangunan 

digunakan untuk area parkir pengunjung. 

Masyarakat yang tinggal di sekitar Agen tiket pesawat Seven 

light tour and travel mayoritas berprofesi sebagai karyawan/pelajar dan 

pedagang karena dekat daerah usaha pertokoan. Kemudian rata-rata 

dari penduduk sekitar merupakan masyarakat pendatang dari luar 

daerah Sukarame. Bagi masyarakat sekitar maupun pengunjung yang 

melintas sangat membantu karena letaknya yang strategis di tepi jalan 

raya dan dekat dengan jalan lintas Sumatera sehingga mudah dijumpai. 

Pelayanan yang diberikan bisa dilakukan setiap hari baik hari 

biasa maupun hari libur dengan jam kerja layanan yakni hari senin 
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sampai sabtu buka jam 08.00– 17.00 WIB dan apabila di luar jam kerja 

dapat menghubunginomor pelayanan yang tersedia. 

3. Visi dan Misi Seven Light Tour and Travel 

Visi dan Misi Seven Light Tour and Ttravel adalah sebagai berikut:
100

 

a. Visi: “if better possible good is not enough” 

Menjadi perusahaan swasta nasional terdepan di industri jasa 

pariwisata yang berkembang secara berkesinambungan. 

b. Misi: 

1) Pemberdayaan maksimal dari lima pilar usaha Tour and Travel: 

Pemasaran, operasional, keuangan, sumber daya manusia dan 

informasi. 

2) Menyamakan persepsi diantara manajemen untuk 

mempertahankan nilai-nilai perusahaan dan mencapai tujuan 

bersama. 

3) Pelatihan dan rekruitmen sumber daya manusia yang tepat, 

untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, berdedikasi 

dan bersemangat tinggi sesuai budaya perusahaan. 

4) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan 

dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

govermance). 
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5) Peningkatan kompetisi di era globalisasi lewat kerjasama 

dengan perusahaan Tour and Travel nasional maupun 

internasional. 

6) Membuat kepuasan pelanggan/partner sehingga tumbuh 

kepercayaan dan menjadi pelanggan setia. 

7) Memberikan kepercayaan dengan berdasarkan kualitas, 

ketetapan, serta harga yang kompetitif. 

4. Struktur Organisasi Seven Light Tour and Travel 

STRUKTUR MANAGEMEN PERUSAHAAN 

 

 

 

 

 

Struktur  diatas  dijelaskan  adanya  pembagian  tugas  dan  

tanggung  jawab  secara  bertingkat  adalah  sebagai   berikut:
101

 

a. Direktur dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki 

perusahaan tersebutyang memberikan perlindungan baik secara 

hukum maupun secara tehnik dan menetapkan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan maju mundurnya perusahaan. 
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Marketing 

Kiki Novita 

Branch Manager 

Lingga Satria 

Direktur  

Adi Hermawan 

 

 

Staff Ticketing 

Iin Fatimah 



 

b. Branch Manager tugasnya yakni mengawasi dan mengkoordinir 

semua kegiatan diperusahaan seperti menganalisa keadaan pasar 

dan bertanggung jawab melakukan perjanjian kerjasama oleh 

mitra perusahaan. 

c. Staff Ticketing bertugas melayani pembeli dari penjelasan jasa 

yang ditawarkan, pemberian tiket sampai pembayaran dan 

bertanggung jawab melakukan pembukuan transaksi yang terjadi 

secara baik. 

d. Marketing bertugas menentukan strategi pemasaran yang efektif 

dan efisien dengan memperhatikan sumber daya perusahaan, 

Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pelanggan 

khususnya dalam hal penanganan komplain, melakukan berbagai 

cara promosi penjualan meningkat dan bertanggung jawab 

terhadap ketertiban, kelancaran, dan keakuratan data administrasi 

pemasaran. 

5. Daftar Rute Jasa Perjalanan di Agen Tiket Pesawat Seven Light 

Tour And Travel 

Agen tiket pesawat Seven light tour and travel memiliki lebih 

dari 10 macam jasa perjalanan yang ditawarkan sepertipaket wisata ke 

seluruh Nusantara, paket wisata ke luar negeri, kunjungan kerja /study 

banding, penyewaanbus pariwisata, ziarah wali songo, travel antar 

kota, ticketing pesawat, dan lain-lain (Mencakupi kepuasan bagi 



 

keperluan perjalanan konsumen).
102

 Dalam hal promosi, Agen tiket 

pesawat Seven light tour and travel menggunakan sosial media yaitu 

facebook, whatsapp, bbm, selain itu agen tiket pesawat tersebut juga 

melakukan usaha promosi melalui kesan mulut ke mulut dari pembeli 

yang pernah datang. 

Adapun daftar rute jasa penerbangan domestiksebagai berikut: 

Rute – Tujuan Maskapai  

Lampung – Jakarta Sriwijaya 

Lampung – Yogyakarta Nam Air 

Lampung – Semarang Garuda 

Lampung – Solo Batiq 

Lampung- Bali Lion 

Lampung – Medan Wings 

Lampung – Surabaya Air Asia 

Lampung – Bandung  

Lampung – Palembang  

Lampung – Jambi  

Lampung – Pekanbaru  

Lampung – Bengkulu  

Lampung – Samarinda  

Lampung – Kendari  

Lampung – Balikpapan  
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Lampung – Padang  

Lampung – Banyuwangi  

Lampung – Banda Aceh  

Lampung – Batam  

Lampung – Banjarmasin  

Lampung – Jayapura  

Lampung – Malang  

Lampung – Manado  

Lampung – Tanjung Pinang  

Lampung – Ujung Pandang  

Tabel 1. Sumber wawancara karyawan di Seven light tour and travel 

 

Apabila pembeli merasa kurang puas dengan salah satu rute 

perjalanan yang disediakan diatas, maka pihak agen tiket pesawat 

memberikan promosi atau diskon yang tersedia sebagai 

pertimbangan.
103

 

6. Pendapat pembeli tentang fluktuasi harga jual beli tiket pesawat 

di Agen Seven light tour and travel 

 Pengunjung di agen tiket pesawat Seven light tour and travel 

mayoritas berasal dari masyarakat setempat atau masyarakat yang 

melintas. Peniliti akan memaparkan pendapat-pendapat pembeli 

tentang adanya fluktuasi harga penjualan tiket pesawat di Agen Seven 

light tour and travel sesuai dengan jumlah narasumber yang telah 
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diwawancarai oleh peneliti, yaitu sebanyak 7 orang. Penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Robi Dwi Cahyo mengatakan: 

“Praktik penjualan di agen Seven light sudah cukup baik. Hal ini 

karena pelayanan di agen yang ramah kepada pembeli.Alasan saya 

membeli tiket pesawat disini karena agen ini menyediakan 

berbagai jasa perjalanan, sehingga saya sebagai pembeli bisa 

memilih rute perjalanan yang diinginkan. Tetapi praktik jual beli di 

agen Seven light tour and travel tidak terbuka karena tidak adanya 

pemberitahuan soal harga sebelumnya pada rute perjalanan yang 

dijual. Pernah terjadi waktu pertama kali saya menggunakan 

transportasi udara, saya membeli tiket pesawat dengan rute 

lampung-jakarta seharga Rp.270.000 namun dua minggu kemudian 

saya membeli tiket pesawat dengan rute penerbangan yang sama 

terjadi perbedaan harga menjadi Rp. 330.000 sehingga saya 

berpikir harga tersebut jauh dari yang saya perkirakan 

sebelumnya.”
104

 

b. Bapak Tatan Suyatna mengatakan: 

“Menurut saya pelayanannya cukup baik. Persoalan harga yang 

diberikan tidak sesuai dengan harga yang tertera ditiket pesawat 

selisihnya 300 rupiah, tapi karena agen seven light tour and travel 

adalah agen tiket pesawat yang jaraknya paling dekat dengan 
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rumah saya, jadi saya sering membeli tiket pesawat disini, dan 

agen ini juga sangat membantu dengan mudah persiapan perjalanan 

saya sehingga tidak perlu ribet memesan tiket secara online dengan 

pembayaran via bank seperti jual beli tiket pesawat ditempat 

lain.”
105

 

c. Ibu Siti Kurniawati mengatakan: 

“Pelaksanaan penjualan di Agen Seven light tour and travel saya 

rasa kurang baik, disebabkan harga yang diberikan tidak terbuka 

dan lebih mahal dari harga yang dibeli oleh penumpang yang 

berada di sebelah kursi pesawat yang saya naiki.”
106

 

d. Bapak M. Anwari Sugiharto 

“Menurut saya, ada banyak rute penerbangan yang disediakan di 

agen Seven light tour and travel, jadi saya bisa memilih rute 

penerbangan yang sesuai dengan keinginan saya.Kalau masalah 

harga, harganya sudah termasuk harga yang umum namun dalam 

pelaksanaannya adanya pembulatan harga dimana pengembalian 

uang saya tidak pas dengan harga yang tercantum ditiket. Akan 

tetapi pelayanan yang ramah di agen Seven light tour and travel ini 

membuat saya sering kembali, dan bagi orang-orang yang sibuk 

seperti saya, karena pekerjaannya dan tidak sempat mencari rute 

penerbangan dengan harga yang pas, maka adanya agen ini sangat 

membantu karena tidak perlu lagi mempersiapkan pengurusan 
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dokumen perjalanan sendiri sebab saya sendiri telah lelah seharian 

sibuk bekerja.”
107

 

e. Monika Venilia 

“Praktik penjualan di agen Seven light tour and travel sangat baik 

dan memuaskan, saya suka karena daftar rute penerbangan yang 

disediakan bermacam-macam dan pelayanannya bisa dilakukan 

kapan saja. Untuk masalah harga, menurut saya tidak dimahalkan, 

mungkin karena saya sering beli tiket pesawat disini dan memesan 

tiket dari jauh-jauh hari keberangkatan sehingga sering 

mendapatkan harga promo.”
108

 

f. Bapak Rasid Margono mengatakan: 

“Menurut saya pelayanannya cukup baik namun fasilitasnya 

kurang memadai seperti dalam harga yang harus dibayarkan saya 

rasa termasuk mahal, mungkin penjualnya mengetahui jika saya 

tidak tinggal didaerah sekitar Sukarame. Selain itu saya juga sering 

berpindah-pindah tempat untuk membeli tiket pesawat, menurut 

saya perhitungan harganya tidak secara rinci dan jelas, terlihat 

ketika karyawan mengatakan harganya Rp.305.000 namun saya 

lihat ditiket tertulis Rp.304.400, hal ini berbeda seperti agen pada 

umumnya meskipun menggunakan konsep yang sama yakni secara 

manual atau langsung.” 
109
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g. Agus Pujiman mengatakan: 

“Saya rasa untuk ukuran mahasiswa seperti saya harga yang 

diberikan agen Seven light tour and travel kurang bersahabat alias 

mahal, dikarenakan biasanya kalau beli tiket pesawat diagen lain 

harganya tidak semahal itu, jadi saya agak menyesal mbak, karena 

harganya juga tidak transparan.”
110

 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa dalam pelaksanaan jual beli tersebut, sehubungan terjadinya 

ketidaktahuan pembeli tentang fluktuasi harga jual beli tiket pesawat 

dan tidak adanya kejelasan terhadap harga tersebut, maka jual beli tiket 

pesawat di agen Seven light tour and travel ini terbilang jual beli yang 

kurang transparansi. Dengan kata lain penetapan harganya hanya 

diketahui oleh pelaku usaha saja (pihak maskapai dan agen tiket). 

Sehingga pembeli akan bertanya-tanya pada saat akan membayar dan 

tidak jarang pembeli merasa kecewa karena saat pembayaran harga 

yang harus dibayarkan jauh dari yang diperkirakan sebelumnya. Selain 

itu terlihat adanya pihak travel mengambil keuntungan lebih diatas 

harga yang tertera ditiket pesawat. 

B. Fluktuasi Harga di Agen Tiket Pesawat Seven Light Tour and Travel 

Agen tiket Seven light tour and travel merupakan agen yang 

menggunakan pelayanan secara manual (langsung). Sistem penjualan yang 

dilakukan tersebut sebenarnya sama hal nya dengan jual beli pada 
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umumnya, meskipun biasanya para agen tiket lain menambah pelayanan 

penjualan tiket secara online.  

Fluktuasi harga tiket pesawat yang terjadi di Agen Seven light tour 

and travel dalam praktiknya terjadi setiap waktu (menit,jam). Hal ini 

dikarenakan Dynamic pricing yakni sebuah strategi dalam Airlines 

Revenue Management berupa pengaturan penetapan harga yang bertujuan 

untuk menarik pembeli agar menggunakan jasa penerbangan dari pihak 

maskapai tersebut kedepannya dan untuk meningkatkan pendapatan 

maskapai penerbangan. 

Agen tiket pesawat yang bekerjasama dengan pihak maskapai 

dalam menentukan harga jual beli tiket pesawat, pihak agen menjual harga 

tiket pesawat sesuai dengan ketetapkan oleh maskapai yang sudah 

dilaporkan kepada Menteri Perhubungan. Dalam harga yang telah 

ditetapkan tersebut pihak agen seven light tour and travel sudah 

mendapatkan fee/keuntungan sebesar 8% per tiket. Pihak agen dapat 

melihat penetapan harga tiket pesawat masing-masing maskapai dengan 

menggunakan komputer secara online melalui akun perusahaan. 

Jual beli tiket pesawat ini dapat dilakukan 2 tahap atau sistem 

yaitu: 

1. Pembeli yang datang segera dipersilahkan duduk lalu memilih 

waktu dan tujuan perjalanan yang diinginkan, rute penerbangan 

tersebut telah tersedia dikomputer staff ticketing. Harga tiket 



 

pesawat tersebut ditetapkan jika pembeli sudah menentukan tujuan 

perjalanannya. 

2. Setelah pembeli menentukan tujuan perjalanannya, pihak travel 

mengecek harga tiket di komputer sesuai keinginan pembeli, 

kemudian staff ticketing menentukan harga. Maka tejadilah akad 

jual beli antara penjual dan pembeli. Baru kemudian transaksi 

pembayaran dilakukan oleh pembeli dengan harga yang diberikan 

staff ticketing dan pembeli mendapatkan tiket pesawat (dokumen 

perjalanan). 

Secara keseluruhan, sistem jual beli seperti ini dirasa cara yang 

mudah dan efektif dan sangat membantu pembeli dalam pengurusan 

dokumen perjalanan jasa penerbangan, pembeli dapat langsung memilih 

rute perjalanan yang disediakan dan membayar ditempat saat ingin 

menggunakan transportasi udara. Objek atau barang yang diperjualbelikan 

adalah tiket pesawat. Tiket pesawat merupakan salah satu barang jasa 

dokumen perjalanan yang apabila diperjualbelikan akan memberi manfaat 

bagi pembelinya, karena dapat memudahkan perjalanan dari satu daerah ke 

daerah lain terutama untuk jarak yang jauh bagi siapa saja yang ingin 

perjalanannya cepat sampai tujuan.  

Pada umumnya, harga tiket pesawat terbang sangat tinggi pada saat 

menjelang waktu keberangkatan. Ketika waktu penjualan (selling horizon 

time) masih panjang, maka harga tiket pesawat terbang cenderung rendah. 

Penetapan harga tersebut ditentukan berdasarkan beberapa kriteria. 



 

Kriteria tersebut dapat berupa kriteria sisa waktu penjualan, sisa kursi 

yang belum terjual, harga kompetitor, dan lain sebagainya. Sisa kursi yang 

belum terjual sampai waktu penjualan berakhir akan menjadi suatu nilai 

(revenue) yang masih dapat diselamatkan melalui kursi yang sudah terjual 

dengan melakukan strategi penetapan harga secara dinamis.  

Oleh sebab itu pada waktu tersebut harga tiket masih ditetapkan 

rendah agar konsumen bersedia melakukan pembelian. Namun sebaliknya, 

penumpang yang memesan tiket pada waktu menjelang keberangkatan 

memiliki peluang penerimaan yang tinggi terhadap harga tiket yang tinggi. 

Penumpang tipe ini akan dapat menyelamatkan revenue yang akan hilang 

akibat masih adanya sisa kursi pada waktu keberangkatan dengan catatan 

load factor dari pesawat tersebut telah terpenuhi. Load factor adalah 

prosentase rata-rata dari kapasitas terisi dibandingkan keseluruhan 

kapasitas yang tersedia. 

Berikut contoh tabel harga tiket pesawat di Seven light tour and 

travel: 

Tanggal keberangkatan 20 Juli 2017  Pukul 14.15  WIB 

Rute Penerbangan Lampung-Jakarta 

Maskapai Sriwijaya Air 

No. Tanggal 

Pengecekan 

Waktu 

Pengecekan 

Harga 

Maskapai 

(Rp) 

HargaTravel 

(Rp) 

1. 10 Juli 2017 08.45 WIB 259.100 260.000 

2.  11.50 WIB 244.600 245.000 

3.  15.30 WIB 269.700 270.000 

4.  21.00 WIB 228.100 230.000 



 

5. 11 juli 2017 08.45 WIB 269.100 270.000 

6.  13.00 WIB 294.600 295.000 

7.  16.20 WIB 279.700 280.000 

8.  20.30 WIB 249.700 250.000 

9. 12 juli 2017 08.00 WIB 269.600 270.000 

10.  11.45 WIB 294.600 295.000 

11.  16.10 WIB 299.100 300.000 

12.  20.30 WIB 269.900 270.000 

13. 13 juli 2017 07.45 WIB 279.100 280.000 

14.  11.20 WIB 294.900 295.000 

15.  20.00 WIB 310.000 310.000 

16. 14 juli 2017 08.50 WIB 304.400 305.000 

17.  13.30 WIB 319.100 320.000 

18.  20.45 WIB 289.100 290.000 

19. 15 juli 2017 08.10 WIB 308.600 310.000 

20.  14.20 WIB 319.400 320.000 

21.  18.50 WIB 319.400 320.000 

22. 16 juli 2017 09.05 WIB 334.700 335.000 

23.  13..45 WIB 339.100 340.000 

24.  20.25 WIB 308.600 310.000 

25. 17 juli 2017 08.00 WIB 329.400 330.000 

26.  14.40 WIB 349.100 350.000 

27.  20.30 WIB 310.000 310.000 

28 18 juli 2017 07.45 WIB 334.700 335.000 

29.  12.50 WIB 339.100 340.000 

30.  17.40 WIB 309.100 310.000 

31.  21.00 WIB 334.400 335.000 

32. 19 juli 2017 08.05 WIB 359.400 360.000 

33.  13.00 WIB 379.100 380.000 

34.  16.40 WIB 369.700 370.000 

35.  20.30 WIB 409.400 410.000 

36. 20 juli 2017 07.50 WIB 449.100 450.000 

37.  11.30 WIB 474.200 475.000 
2. Tabel Sumber wawancara karyawan di Seven light tour and travel 

Dari tabel diatas mengenai harga tiket pesawat selalu berubah-ubah 

setiap waktu tujuan rute penerbangan yang sama dan harga menunjukkan 

perbedaan antara maskapai dan agen tiket Seven light tour and travel. 

Terjadinya fluktuasi dalam jual beli seperti ini sudah sering terjadi dan 

hampir kebanyakan pembeli sudah terbiasa dengan jual beli seperti itu. 



 

Padahal pelaksanaan jual beli tersebut mengandung ketidakjelasan pada 

pelaksanaan objek akad. Selain itu seperti yang dilakukan oleh Agen tiket 

pesawat Seven light tour and travel pada saat memberikan harga yang 

tidak sesuai ketetapan maskapai dengan mengambil keuntungan lebih 

diatas harga penjualan. Dalam pelaksanaan ini seharusnya jual beli 

terhindar dari unsur tadlis (penipuan) dan adanya ketidaksesuaian asas 

transparansi karena tidak adanya pertanggung jawaban penjual kepada 

pembeli secara terbuka dalam transaksi jual beli. 

Menurut Bapak Adi Hermawan selaku pemilik agen tiket pesawat 

Seven light tour and travel, Faktor-faktor yang menyebabkan penetapan 

harga yang berfluktuatif, antara lain: 

a. Karena sistem pembelian tiket pesawat melalui online baik dari 

maskapai dan pihak agen yang telah bekerjasama. Jadi setiap ingin 

booking/memesan tiket semua orang dapat melihat harga dan 

jadwal tiket yang diinginkan, oleh sebab itu saat harga untuk kursi 

penerbangan yang telah tersedia sudah dipilih maka pihak 

maskapai menawarkan harga yang lain untuk kursi yang sama. 

b. Karena beberapa airline contohnya sriwijaya air ada yang 

menerapkan sistem class seperti class promo, ekonomi, bisnis & 

ekskutif atau sub class yang menyebabkan harga tiket berbeda-beda 

saat proses booking tiket pesawat dilakukan. Bahkan umumnya sub 

class pun terbagi lagi dalam beberapa tingkatan yang biasanya 

ditandai dengan abjad X,C,V,D,M, atau O,U,X,E,G,V,T,Q,N,M, 



 

dan lain-lain. Sejumlah maskapai di Indonesia juga menggunakan 

strategi penjualan perdana tiket dimana harga tiket pesawat di awal 

penjualan bisa lebih murah atau lebih mahal. Hal ini bertujuan 

untuk menarik konsumen agar menggunakan jasa penerbangan 

yang ditawarkan. 

c. Karena waktu keberangkatan pesawat. Waktu penerbangan ada 

yang ramai dan sepi pada jam-jam tertentu dan ini tergantung dari 

rute penerbangan yang diambil. Tentunya pihak maskapai akan 

menawarkan tiket dengan harga jauh lebih murah pada jam-jam 

yang kurang populer. Misalnya jam populer penerbangan rute 

Jakarta ke Surabaya atau Surabaya ke Jakarta biasanya terjadi di 

pagi dan malam hari.  

d. Karena rute gemuk atau rute kurus pesawat. Rute gemuk adalah 

rute populer yang sering dilalui pesawat seperti rute Jakarta– 

Denpasar atau rute Jakarta–Surabaya pulang pergi bisa sampai 

puluhan penerbangan per harinya. Kecenderungan perubahan harga 

tiket untuk rute-rute gemuk sangat besar bahkan hingga dalam 

hitungan menit. Pergerakan harga tiket akan lebih dinamis untuk 

rute-rute gemuk sedangkan untuk rute kurus atau tidak populer 

seperti penerbangan perintis yang menjangkau daerah terpelosok 

harga tiket cenderung jarang mengalami fluktuasi dan penjualan 

tiket oleh pihak maskapai biasanya langsung ke class dengan harga 

termahal. 

http://www.vokamo.com/id/tiket-pesawat-jakarta-surabaya
http://www.vokamo.com/id/tiket-pesawat-jakarta-surabaya
http://www.vokamo.com/id/tiket-pesawat-jakarta-surabaya


 

e. Karena musim ramai atau sepi penumpang. Ketika masuk musim 

sepi penumpang biasanya pihak maskapai akan menjual tiket sub 

class terbawah terlebih dahulu dengan pembatasan kuota kursi 

pesawat. Sementara jika masuk musim ramai terutama musim 

liburan maka pihak maskapai akan menjual tiket sub class diatas 

kelas terendah terlebih dahulu sehingga harga tiket cenderung agak 

mahal. 

f. Karena biaya bahan bakar, termasuk harga minyak dunia, dan 

efektifitas konsumsi avtur. Perubahan harga avtur mencapai lebih 

dari Rp. 10.000/liter dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut, 

maka harga tiket pesawat yang cukup murah adalah sekitar 3 bulan 

atau 3 pekan sebelum keberangkatan karena pada waktu itu semua 

maskapai merilis harga terbarunya dan berkompetisi dengan 

maskapai lainnya. 

g. Karena harga yang diberikan dianggap sudah terjangkau dan harga 

yang mudah dilakukan saat transaksi. Kami yakin bahwa harga 

yang kami tentukan adalah harga yang sama pada umumnya.
111

 

Karena hal-hal itulah yang membuat narasumber menetapkan 

harga yang berbeda-beda dan mengambil keuntungan lebih dari harga 

sebenarnya. Selain transparansi harga dalam memberikan harga, faktor 

mekanisme pasar pun menjadi alasan.Alasan lainnya, dikarenakan bahwa 

harga yang diberikan tidak melanggar aturan yang berlaku dalam peraturan 
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Menteri Perhubungan No.PM 126 Tahun 2015 tentang mekanisme 

formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan batas bawah 

penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal 

dalam negeri. 

Dari pendapat narasumber diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

penjual hanya mengandalkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Padahal 

adanya  harga yang adil itu penting, untuk menghindari terjadinya 

kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang dikenakan ternyata 

jauh dari harga yang seharusnya dibayar pembeli. Hal tersebut juga dapat 

menimbulkan penyesalan bagi pihak pembeli yang notabene konsumen 

karena merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai 

unsur kerelaan. 

Adapun mengenai bagaimana proses penentuan harganya, dari 

pernyataan Iin Fatimah (staff ticketing) ketika pembeli membayar dengan 

harga nominal yang genap. Hal tersebut didasarkan pada perkiraannya 

sendiri supaya lebih mudah dan efektif dalam melakukan transaksi. Selain 

itu tidak adanya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli tiket ini, 

beliau menyampaikan bahwa belum tersedianya aplikasi situsnya dan 

karena kebutuhan dan kondisi pembeli yang berbeda-beda ada yang 

mendesak, ada yang melihat dari mahal-murahnya, jadi ketika pembeli 

yang buru-buru membutuhkan tiket pesawat maka harga yang didapatkan 

pada saat pemesanan itu juga .
112
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG FLUKTUASI HARGA DAN 

SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI TIKET 

PESAWAT 

 

 Berdasarkan penjabaran mengenai mekanisme fluktuasi harga dan 

sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat pada Agen 

Travel Seven Light Tour and Travel Kec. Sukarame Kota Bandar 

Lampung yang ditinjau dari hukum Islam yang akan diteliti secara objektif 

dan sistematis. Mekanisme Fluktuasi harga dan sistem pengambilan 

keuntungan dalam jual beli tiket pesawat pada Seven Light Tour and 

Travel dalam sudut pandang semaksimal mungkin agar pemecahan 

masalah dalam penelitian ini dapat diterima secara ringan dan mudah. 

A. Praktik Fluktuasi Harga Dan Sistem Pengambilan Keuntungan 

Dalam Jual beli Tiket Pesawat di Seven Light Tour And Travel Kec. 

Sukarame Kota Bandar Lampung 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penjualan tiket 

pesawat di agen tiket pesawat yang harganya berfluktuasi adalah suatu 

transaksi jual beli dengan objek tiket pesawat yang harganya berubah-ubah 

dalam setiap waktu sehingga terjadi ketidakjelasan mengenai harga tiket 

pesawat tersebut, maka berakibat timbulnya rasa ketidakadilan bagi pihak 

pembeli yang tidak mengetahui harga sebenarnya. 



 

Agen Seven light tour and travel merupakan agen tiket pesawat 

yang menggunakan pelayanan secara manual (langsung). Dengan 

bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pembeli dalam 

menggunakan transportasi udara, jadi pembeli tidak perlu melakukan 

registrasi pesanan sendiri melalui online atau pembayaran via bank 

sehingga memudahkan bagi yang tidak mempunyai uang dibank. 

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan Agen Seven light tour and travel 

berada di Kecamatan Sukarame Kota Bandar lampung. 

Jual beli tiket pesawat ini dilakukan dalam 2 tahap atau sistem 

yaitu: 

1. Pembeli yang datang segera dipersilahkan duduk lalu memilih waktu 

dan tujuan perjalanan yang diinginkan, rute penerbangan tersebut telah 

tersedia dikomputer staff ticketing. Harga tiket pesawat tersebut 

ditetapkan jika pembeli sudah menentukan jasa maskapai dan tujuan 

perjalanannya. 

2. Setelah pembeli menentukan tujuan perjalanannya, pihak travel 

mengecek harga tiket di komputer sesuai keinginan pembeli, kemudian 

staff ticketing menentukan harga. Maka tejadilah akad jual beli antara 

penjual dan pembeli. Baru kemudian transaksi pembayaran dilakukan 

oleh pembeli dengan harga yang diberikan staff ticketing dan pembeli 

mendapatkan tiket pesawat (dokumen perjalanan). 

Bisnis merupakan kegiatan individu yang terorganisir untuk 

menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapat keuntungan 



 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga 

yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. 

Adapun hal yang melatarbelakangi terjadinya fluktuasi harga tiket 

pesawat dikarenakan beberapa hal, yaitu agen tiket pesawat Seven light 

tour and travel sudah bekerjasama dengan para maskapai sehingga harga 

tersebut ditentukan oleh pihak maskapai dan Agen tiket hanya menjual 

sesuai harga dan jadwal penerbangan yang diberikan. Dalam hal ini pihak 

maskapai dalam penetapan harga tiket pesawat menggunakan sistem 

dinamic pricing. Selain itu dalam pemesanan tiket pesawat ini pihak agen 

melakukan pemesanan secara online melalui akun perusahaan maka yang 

ingin memesan tiket pesawat bisa melihat semua rute penerbangan dan 

harganya, disini terdapat adanya unsur permintaan dan penawaran 

sehingga terjadilah fluktuasi harga dalam setiap waktu (menit/jam). 

Konsep hukum Islam dari segi ekonomi tentang penetapan harga 

dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan 

penawaran. Pada konsep ini, pertemuan permintaan dan penawaran 

tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa 

dipaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Maka agar 

terhindar dari harga yang tinggi dalam penetapan harga tiket pesawat bisa 

dilakukan dengan mengetahui sebab-sebabnya seperti yang sudah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Seperti contoh harga tiket pesawat tinggi 

mencapai Rp.475.000 rute lampung-jakarta dikarenakan pemesanan tiket 

dilakukan pada saat mendekati keberangkatan hal ini untuk 



 

memaksimalkan laba pelaku usaha, Jika pemesanan tiket pesawat 

dilakukan 10 hari sebelum keberangkatan maka harga yang harus 

dibayarkan hanya Rp.260.000 hal ini untuk menarik pembeli agar 

menggunakan jasa pelaku usaha tersebut. 

Dewasa ini, banyak hal yang telah berubah yang jauh 

perbandingannya dari masa-masa dulu, masa modern telah banyak 

memberikan fasilitas dan kemudahan yang sangat signifikan dan praktis 

terhadap masyarakat. Masyarakat pun tidak kalah kreatif dan tanggap 

dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat dari tahun 

ke tahun. 

Penetapan harga merupakan proses menentukan apa yang akan 

diterima para pihak, baik penjual maupun pembeli, sebagai pertukaran 

untuk produknya. Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan 

tujuan-tujuan yang akan dicapai. Setiap pelaku usaha tidak selalu 

mempunyai tujuan yang sama dengan pelaku usaha yang lainnya. Oleh 

karena itu pelaku usaha perlu menentukan tujuan utama agar fokus 

menjadi lebih jelas dengan mempertimbangkan hal-hal dalam menentukan 

harga tersebut.  

Kebutuhan dan ekonomi orang berbeda-beda. Jadi, jika seandainya 

di tetapkan harga tiket pesawat secara pasti, maka akan membingungkan 

saat proses menghitungnya. Penjual khawatir jika nantinya mengalami 

kerugian sebab salah satu perhitungan sekali terbang dalam pesawat yakni 

dilihat dari kapasitas penumpang. 



 

Mengenai proses bagaimana penentuan harga tiketnya yang 

berfluktuasi dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket 

pesawat di agen seven light tour and travel, dari penyampaian Adi 

Hermawan adalah ketika pembeli telah selesai memilih jasa maskapai dan 

tujuan perjalanannya lalu staff ticketing mengecek harga melalui akun 

perusahaan dikomputer yang sudah ditetapkan maskapai. Kemudian staff 

memberikan harga nominal genap bahwa harga tersebut bukan harga yang 

sebenarnya, seperti harga tiket pesawat dari maskapai Rp. 304.400 pihak 

agen memberikan harga Rp.305.000 kepada pembeli. Seharusnya agen 

memberikan harga yang sudah ditetapkan maskapai karena dari harga tiket 

yang telah ditetapkan maskapai pihak agen sudah mendapatkan 

keuntungan sebesar 8%. Sistem pengambilan keuntungan diatas harga 

pasar dengan membulatkan harga dalam pelaksanaannyahal tersebut 

didasarkan pada perkiraanya sendiri agar lebih mudah dan efektif dalam 

melakukan transaksi. 

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Fluktuasi Harga Dan Sistem 

Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket pesawat di Seven 

Light Tour And Travel Kec. Sukarame Bandar Lampung 

Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur segala tatacara 

kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, aqidah, dan muamalah. Dari 

tiga tatacara tersebut, bidang muamalah sangat dominan dalam al-Qur‟an 

dan muamalah erat kaitannya di kehidupan manusia. Aspek muamalah 

salah satunya adalah jual beli. 



 

Melihat dari perusahaan agen Seven light tour and travel 

kecamatan Sukarame Bandar Lampung mengenai fluktuasi harga dan 

sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat sangat 

berkaitan dengan adanya mekanisme pasar yang mana diperbolehkan, 

sesuai hadist Rasulullah Saw yang berbunyi: 

“Anas bin Malik ra. berkata, “Harga di kota Madinah menjadi mahal di 

masa Rasulullah Saw, maka orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, 

harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi 

kami.” Maka Rasulullah Saw.  bersabda, “Sesungguhnya Allahlah yang 

menetapkan harga, Dialah yang menahan, melepaskan harga dan yang 

memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar aku dapat bertemu 

kepada Allah Ta‟ala dan berharap  tiada seorang pun dari kamu  

menuntut aku lantaran aku berbuat zalim dalam darah dan harta”.)HR. 

Imam lima kecuali Nasa‟i dan Ibnu Hibban  menganggapnya sahih). 

Dalam hadis diatas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan 

hukum alam (sunnatullah), sebab pasar telah menjadi ketentuan Allah Swt. 

Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan 

oleh pelaku pasar, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka 

kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. 

Dalam situasi demikian pemerintah dibolehkan menetapkan harga demi 

memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan 

kesewenang-wenangan, serta demi mengurangi keserakahan mereka. Jika 

terjadi perselisihan diantara dua pihak, penjual dan pembeli, maka pihak 

terkait itu harus melakukan ijtihad bagi kepentingan diri mereka sendiri. 

Adapun yang dimaksud mekanisme pasar disini adalah adanya 

permintaan dan penawaran terhadap harga, bahwa harga adalah sejumlah 

uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan suatu produk barang 



 

atau jasa. Jika dilihat dari  harga tiket pesawat ini yang berbeda-beda 

sehingga mengakibatkan ketidakjelasan yang mana dalam Islam 

ketidakjelasan harga ini termasuk Gharar ringan, yakni gharar yang tidak 

bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut „urf tujjar 

(tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar 

tersebut. Karena hal itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, 

maka gharar ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah sebagai 

rukhsah (Keringanan). 

Para pemikir ekonomi Islam juga berpendapat seperti, Ibnu 

Taimiyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu 

disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat 

transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun karena 

itu jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran 

menurun, harga tersebut akan naik Begitu pula sebaliknya.Begitu pula 

Ibnu Khaldun menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan 

atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam 

harga dan sebaliknya. Ia percaya bahwa harga-harga yang terlalu rendah 

akan merugikan pedagang dan akan mendorong mereka keluar dari pasar, 

sebaliknya harga-harga yang terlalu tinggi akan merugikan konsumen. 

Oleh karena itu, harga-harga “yang moderat” antara dua ekstrem tersebut 

merupakan titik harga yang diinginkan, karena hal ini tidak saja 

memberikan tingkat keuntungan yang secara sosial. Kemudian Al-Ghazali 

tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif 



 

utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan 

kepada etika dalam bisnis, dimana etika diturunkan dari nilai-nilai Islam. 

Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh 

di akhirat kelak 

Namun pada realita dilapangan, pelaksanaan mekanisme pasar 

yang terjadi terdapat sistem pembulatan harga atau mengambil keuntungan 

diatas harga pasar yang sudah ditetapkan yang mana hal ini tidak 

diperbolehkan oleh hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam 

Qs. An-Nisa Ayat 29 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta 

diantara kalian dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

Kepadamu.” 
 

Ayat diatas menerangkan bahwa kata bathil menurut syara‟ adalah 

mengambil harta tanpa pengganti dan tanpa keridhaan dari pemilik harta 

yang diambil itu atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang 

bermanfaat, maka termasuk kedalam hal ini adalah lotre, penipuan, jual 

beli, riba, dan menafkahkan harta dijalan-jalan yang diharamkan, serta 

pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak 

dibenarkan oleh akal. 

Islam mengajarkan prinsip kejujuran atau keterbukaan dalam jual 

beli dengan mengikuti cara berdagangnya Rasulullah Saw, dimana 

keuntungan yang ditetapkan berdasarkan rela sama rela. Hal tersebut 



 

bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan 

pembeli, serta menghindari resiko kerugian bagi penjual maupun pembeli. 

Islam mengatur agar persaingan dipasar dapat dilakukan dengan 

adil, beberapa penjabaran sebab kecurangan dalam perdagangan pada bab-

bab sebelumnya bahwa mekanisme pasar dapat terganggu akibat salah 

satunya Ghaban Faaa-Hisy. Maksudnya adalah dilarang menjual di atas 

harga pasar, yaitu mengenai harga yang seharusnya sudah ditetapkan tidak 

boleh dijual dengan harga yang lebih menguntungkan satu pihak. 

Jual beli di agen Seven light tour and travel hanya mengandalkan 

kepercayaan dari kedua belah pihak saja. Padahal adanya transparansi 

harga itu penting, untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada pembeli 

terutama bila harga yang dibayarkan ternyata jauh dari harga yang 

seharusnya dibayar pembeli yang sudah tercantum dalam tiket pesawat. 

Menurut penulis, agen Seven light tour and travel pada hakikatnya 

boleh mengambil keuntungan berapa saja 

 asalkan jual beli dilakukan dengan transparan (terbuka), yaitu 

ketika pembeli selesai memilih maskapai dan tujuan penerbangan yang 

diinginkan, pihak agen menjelaskan harga yang sebenarnya jadi 

perhitungan harga tiket yang ditetapkan terdapat unsur harga yang adil. 

Adil tersebut yaitu penjualan memperoleh keuntungan yang normal dan 

pembeli mendapat manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang Fluktuasi Harga Dan Sistem 

Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif 

Hukum  Islam (Studi Pada Seven Light Tour And Travel Kecamatan 

Sukarame Bandar Lampung), adalah sebagai berikut:     

1. a.  Fluktuasi harga yang terjadi disebabkan karena dalam penetapan 

harga pihak agen mengikuti harga yang telah ditetapkan maskapai, 

bahwa dalam penetapan harga ini maskapai menggunakan sistem 

dynamic pricing yang dilihat dari kapasitas penumpang dalam 

sekali penerbangan. 

b. Sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan agen dengan cara 

membulatkan harga tanpa adanya akad secara lisan karena hal ini 

dianggap sesuatu yang biasa dilakukan dan jumlah pembulatan 

yang kecil agar memudahkan pihak agen dalam bertransaksi. 

2. a. Fluktuasi harga jual beli tiket pesawat di Seven light tour and travel 

dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan karena harga 

merupakan hukum alam yang mengikuti harga pasar dan naik 

turunnya harga ini termasuk gharar ringan yakni gharar yang tidak 

bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut „urf 

tujjar (tradisi pebisnis). 



 

b. Sistem pengambilan keuntungan di Seven light tour and travel 

adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena tidak sesuai 

perintah Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 disyariatkan untuk rela 

sama rela dalam jual beli sebab harga yang diberikan dengan 

membulatkan harga tidak adanya konfirmasi dari pihak agen. Hal 

ini tidak tercapainya konsep harga yang adil dan pihak agen telah 

mendzalimi pihak pembeli. 

B. Saran 

Setelah penelitian dan pengamatan penulis dalam menyusun skripsi 

ini. Penulis mengajukan beberapa saran untuk menyelesaikan 

permasalaahan  yang ada antara lain: 

1. Agen Seven light tour and travel harus menyesuaikan penjualan tiket 

pesawat sama dengan harga yang sudah berlaku di pasar yakni harga 

yang sudah ditetapkan oleh maskapai. Apabila masih terjadi 

pelangaaran maka konsumen berhak melakukan protes atau komplain.  

2. Bagi setiap manusia, hendaklah melakukan jual beli dengan suka sama 

suka (rela) khususnya agen Seven light tour and travel Kec. Sukarame 

Bandar Lampung. Berusalah bersikap terbuka, dan jangan mengambil 

keputusan sendiri masalah harga. Meskipun selisih harganya sedikit 

ataupun konsumen menerima dan mengerti dengan keadaan tersebut. 

3. Konsumen seharusnya lebih teliti dan menjadwalkan tiket pesawat dari 

jauh-jauh hari atau 30 hari sebelum keberangkatan menggunakan 

pesawat agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. 
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