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ABSTRAK 

ANALISIS PENETAPAN HARGA PRODUK INDUSTRI MEUBEL 

DI DESA PANDANSARI SELATAN KECAMATAN SUKOHARJO 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

Oleh: 

Fransiska Dini Setiowati 

 

 Peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini karena banyaknya Industri 

Meubel Yang ada di Desa Pandansari Selatan, untuk itu disini peneliti ingin 

mengetahui pertimbangan yang dibuat oleh beberapa industri meubel dalam 

penetapan harga, metode penetapan harga yang bagaimanakah yang digunakan 

oleh para pengrajin meubel di desa Pandansari Selatan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme 

penetapan harga produk pada industry meubel di Desa Pandansari Selatan dan 

bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga 

produk industri meubel yang ada di Desa Pandansari Selatan. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pandansari Selatan, adapun alasan 

mengapa tempat ini dijadikan lokasi penelitian karena melihat banyaknya 

pengusaha industri meubel yang ada di Desa Pandansari Selatan. Objek penelitian 

adalah para pengusaha industri meubel yang ada di Desa Pandansari Selatan, yang 

menjadi objek penelitian dalam penelitian yaitu pemiliki industri meubel yang 

berjumlah enam orang. Alasan pengambilan enam pemilik industri meubel 

sebagai objek penelitian berdasarkan bahwa enam orang pemilik meubel ini 

merupakan pemilik usaha meubel yang telah lama berdiri dibandang industri 

meubel yang lain. Selain itu, karena banyaknya orang yang bekerja di sana dan 

juga banyaknya mitra usaha yang bergabung didalam enam industri meubel 

tersebut. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah obsevasi, 

wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik penulisan ini menggunakan metode 

deskriptif terhadap data primer dan skunder. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di analisa tentang Penetapan Harga 

Produk Industri Meubel yang ada di Desa Pandansari Selatan, bahwasanya 

Penetapan harga produk industry meubel yang ada di Desa Pandansari Selatan 

didasarkan atas hukum penawaran yang berlaku dan sudah sesuai dengan prosedur 

dengan menggunakan metode penetapan harga berbasis harga yang 

mencerminkan konsep penetapan harga yang baik. Yaitu para produsen industry 

meubel dalam menetapkan harga berdasarkan ongkos dan biaya produksi dan juga 

menggunakan metode berbasis pasar (market-based pricing) berdasarkan atas 

harga pasar saat ini (current market price), harga pesaing (competitor price) dan 

harga yang disesuaikan (adjusted current market price). 

Dalam pandangan Ekonomi Islam penetapan harga produk industri meubel 

sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan (kerelaan atau 

suka sama suka dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan/terdzalimi). 
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MOTTO 

 

                          

 

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya”.
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan 

pengertian judul skripsi dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman 

pengertian pembaca. Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab 

mussabab, duduk perkara, dsb).
1
 

2. Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapat sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanan.
2
 

3. Produk, dalam bisnis produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual 

belikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan 

kesebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan.
3
 

4. Industry adalah suatu kelompok aktivitas ekonomi yang berkaitan yang 

diklasifikasikn sesuai dengan jenis barang dan jasa yang disediakan.

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa  Indonesia Pusat Bahasa, Cet. 

Ke-1 (Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2011), h. 58. 

2
Basu Swasta, & T Hani Handoko, Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen 

Edisi Pertama (Yogyakarta, 2012), h. 241. 

3
Petersalim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi pertama 

(Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1214. 
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5. Ekonomi Islam adalah ilmu tentang Muamalah sesuai dengan ajaran Nabi 

Muhammad SAW dan berpedoman kepada kitab suci Al-Qur’an atau 

perintah Allah.
4
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun beberapa alasan yang menyebabakan penulis tertarik dan memilih 

judul tersebut yaitu : 

1. Secara Objektif 

  Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan 

diteliti terkait dengan judul skripsi, karena dengan melihat banyakanya 

industri meubel yang ada di Desa Pandansari Selatan peneliti sangat 

tertarik untuk melakukan penelitian terkait mekanisme penetapan harga 

industri meubel yang ada di desa tersebut. 

2. Secara Subjektif 

a. Banyak terdapat referensi atau buku-buku yang mendukung dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

b. Pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi. 

c. Mudah dalam pengumpulan data dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

                                                             
4
Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit, h. 1420. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan 

dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap 

disertai dengan harapan memperoleh keridhoan Allah Swt dan melarang 

terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu agar diperoleh satu keharmonisan 

dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral. 

Rasulullah secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem 

perdagangan yang bermoral ini. Yaitu perdagangan yang jujur, adil, tidak 

merugikan kedua belah pihak, seperti perdagangan yang mengandung ketidak 

jujuran, pemaksaan atau penipuan serta menimbun barang dengan 

mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjualan dalam 

perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk keuntungan lebih 

besar serta mengurangi timbangan dan sebagainya adalah haram.
5
 

Dalam perdagangan kita mengenal dengan istilah harga, penentuan harga 

merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga 

menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku 

tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga 

akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga 

merupakan, satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan 

keuntungan dan pendapatan  penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga 

                                                             
5
Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah,Cet. Ke-1 ( Jakarta:Darul Fath,2004),h. 35. 
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yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada 

konsumen.
6
 

Menurut Batsu Swasta dan Irawan harga adalah jumlah uang (ditambah 

beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari produk berikut layanannya. Terdapat berbagai 

macam istilah untuk penyebutan harga perbedaan penyebutan istilah tersebut 

menyesuaikan kepada situasi dan tempat.
7
 

Fandi Tjipto menyatakan harga bisa diungkapkan dengan berbagai istilah 

misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, 

spp, dan sebagainya. Dari sudut pandang pemasaran harga merupakan satuan 

moneter untuk ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang 

ditukarkan agar memperoleh kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan 

jasa, pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (exchange) dalam 

pemasaran.
8
 

Harga keseimbangan adalah harga dimana baik konsumen maupun 

produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang 

dikonsumsi dan dijual. Permintaan sama dengan penawaran.
9
 Jika harga di 

bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan. Sebab permintaan 

akan meningkat, dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya jika harga 

                                                             
6
Kurniwan Saifullah, Studi Kelayakan Bisnis, Cet Ke-2 (Jakarta: Kencana,2006), h. 24. 

7
Batsu Swasta dan Irwan, Manajemen Pemasaran Modren, Cet. Ke-2 (Jogjakarta: 

Liberty, 2005), h. 124. 

8
Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet. Ke-2(Jogjakarta: Andi, 1997), h. 65. 

9
Prathama Rahardja, Mandala Manurung, Pengantar Ilmu EkonomI (Mikro Ekonomi & 

Makro Ekonomi) (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 38. 
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melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Jumlah 

penawaran meningkat, jumlah permintaan menurun. 

Para ahli Ekonomi Islam, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga 

ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, ia mengatakan bahwa 

naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari 

sebagian orang yang terlibat transaksi. Dalam konsep Islam pertemuan antara 

pembelian dan penjualan tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela tidak 

ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat 

harga tersebut. Misalnya, penjual tidak mau menjual barangnya kecuali pada 

harga yang lebih tinggi, padahal konsumen atau pembeli membutuhkan 

barang tersebut.
10

 

Prinsip yang hanya mementingkan keuntungan sangat berlawanan dengan 

keadilan, karena tindakan mencari keuntungan secara tidak adil kita 

melanggar hak orang lain. Penindasan merupakan aspek negatif bagi 

keadilan, terdapat beberapa perintah yang berhubungan dengan hal ini 

misalnya firman Allah: surat al-qashash ayat 37 : 

                      

   

Artinya: Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) 

membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat 

kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah 

akan mendapat kemenangan orang-orangyang zalim”.
11

 

                                                             
10

Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, Cet. Ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 146. 

11
Depaq RI,  Al-Qur’an dan terjemahan, Cet. Ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 

61. 
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Harga dalam konsep Ekonomi Islam ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran. Pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak 

menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, akan tetapi ketika seorang 

penjual telah menguasai pasar, permainan harga seringkali terjadi. Penjual 

akan menaikan harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. 

Setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatka harta dan 

mengembangkannya. 

Menurut hukum dagang Islam, berdagang atau berniaga adalah suatu 

usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba, yaitu sisa lebih setelah 

adanya kompensasi secara wajar setelah adanya faktor-faktor produksi. Jadi, 

laba menurut ajaran Islam adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang 

dan bukan riba. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak 

cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar 

membeli barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan. 

Terjadinya ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan 

tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini 

sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan 

materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar 

sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. 

Banyaknya masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang 

harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh 

diambil dalam perdagangan. Sehingga banyak terjadi adalah harga yang 

ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat 
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apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut sesuai atau 

tidak menurut Islam.
12

 

Penetapan harga adalah harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh 

dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran (suplai) dalam suatu 

persaingan sempurna, penetapan harga merupakan strategi kedua dilakukan 

setelah strategi pemasaran dilakukan, penetapan harga bukan suatu hal yang 

mudah untuk dilakukan karna keputusan tersebut akan mempengaruhi 

penjualan dan keuntungan. 

Keputusan tersebut akan semakin rumit jika suasana persaingan sangat 

meluas yang berarti dalam pasar banyak barang lain yang sama jenis dana 

sifatnya adapun perusahaan atau pedagang yang menentukan harga yang lebih 

tinggi dari pasaran dan mampu mengatasi persaingan serta meningkatkan 

penjulan, sebaliknya ada  perusahaan atau pedagang yang menjual barangnya 

dengan harga murah tapi kurang laku.
13

 

Mekanisme penetapan harga adalah suatu cara pertimbangan yang 

digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang 

dijual bisa laku dipasaran setelah adanya intraksi permintaan dan penawaran 

dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainya. Abu 

Yusuf mengatakan bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas 

dari mekanisme pasar, ia mengatakan peningkatan dan penurunan produksi 

                                                             
12

Adiwarman Karim , Op. Cit,h. 56. 

13
Sudono Sukirno, Pengantar Bisnis, Cet. Ke-1 (Jakarta : Kencana, 2006),  h. 222. 
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dalam kaitannya dengan perubahan harga, pemahamannya saat itu bahwa bila 

tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya.
14

 

Sistem distribusi barang dari produsen kekonsumen melalui institusi 

pemasaran yakni pedagang besar, pedagang eceran dan juga pedagang 

asongan. Pedagang besar dapat didefinisikan dengan perusahaan perantara 

atau pedagang yang menghubungkan produsen dengan pedagang eceran. 

Perusahaan atau pedagang ini akan membeli barang dari produsen dalam 

jumlah yang cukup besar dan menjualnya kembali kepada para pengecer. 

Pada umumnya pedagang besartidak berhubungan langsung dengan para 

konsumen. Penjualan kepada konsumennya merupakan kegiatan sampingan 

dan biasanya berlaku atas inisiatif konsumen. Penjualan kepada konsumen 

merupakan sebagian kecil dari keseluruhan nilai penjualan dalam 

pendistribusian barang pedagang besar memeberikan sumbangan penting 

kepada produsen. 

Desa Pandansari Selatan adalah salah satu Desa yang berada di kabuten 

Pringsewu kecamata Sukoharjo yang sebagian besar masyarakat desa 

Pandansari Selatan berpenghasilan dari usaha meubel yang mereka miliki. 

Dari banyaknya usaha Meubel yang ada di Desa Pandansari Selatan inilah, 

membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga 

yang mereka gunakan. Penulis ingin mengetahui pertimbangan yang dibuat 

oleh beberapa industri meubel dalam penetapan harga, metode penetapan 

harga yang bagaimanakah yang digunakan oleh para pengrajin meubel di desa 

                                                             
14

Nurul Huda, Ekonom MakroIslami, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 230. 
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Pandansari Selatan, dan penulis merasa lokasi inilah yang sesuai untuk 

dijadikan lokasi penelitian karna didesa ini terdapat banyak industri kerajinan 

meubel yang menjadi subjek dalam penalitian ini. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Analisis Penetapan Harga Produk Industri Meubel Di Desa Pandansari 

Selatan Kecamatan Sukoharjo Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga produk pada industri meubel di 

Desa Pandansari Selatan? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan 

harga produk pada industri  meubel di Desa Pandansari Selatan? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang 

hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas 

diketahui sebelumnya. Suatu riset dalam ilmu pengetahuan empiris 

bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran 

suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga pada industri kerajinan 

meubel di Desa Pandansari Selatan. 

b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme 

penetapan harga pada industri kerajinan meubel di Desa Pandansari 

Selatan. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya, lebih rincinya sebagai 

berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini akan memberikan teori standar penetapan harga yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi pengusaha meubel 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan dalam membuat kebijaksanaan atau keputusan dalam 

penetapan harga produk. 

2) Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan 

berpikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk menuliskannya 

dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori ekonomi 

islam. 
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3) Secara akademis 

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 

dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut 

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. 

Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait 

dengan masalah penetapan harga. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian 

terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamalia, yang berjudul 

“Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi 

Kasus Pada Pedagang Asongan Di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)”. 

Hasil penelitian ini membahas Mekanisme penetapan harga pada pedagang 

asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru yang menetapkan harga diatas 

harga pasar yang dibebankan kepada pembeli untuk mencari keuntungan yang 

maksimal dalam pandangan Ekonomi Islam hal tersebut tidak dibenarkan 

yang mana tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam dimana para 

pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Dukun Pekanbaru ini, menetapkan 

harga yang tinggi kepada pembeli yang berada di sana, pembeli sangat butuh 
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sedangkan pedagang asongan ini menetapkan harga yang tinggi, pembeli 

tetap membeli walaupun ada rasa keterpaksaan. Dalam transaksi jual beli 

yang terjadi di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru ini terdapat unsur 

kezaliman disalah satu pihak yakni pihak pembeli yang terzalimi karna 

dibebankan pada harga yang tinggi saat butuh terhadap barang tersebut.
15

 

Penelitian yang dilakukan oleh Afidah Aristiani, yang berjudul “Penetapan 

Harga Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan Genteng Dalam Perpektif 

Marketer Syariah (Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan 

Genteng Di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga pada industri rumah 

tangga pembuatan genteng sudah sesuai dengan prosedur dengan 

menggunakan metode penetapan harga berbasis harga yang mencerminkan 

konsep penetapan harga yang baik yaitu para pengrajin genteng dalam 

menetapkan harga berdasarkan ongkos dan biaya produksi. Namun ada pula 

diantara beberapa pengrajin membating harga jual karena keadaan yang 

memaksa mereka menjualnya. Makelar dan calo (Informal Marketer) sangat 

mempengaruhi pendapatan para pengrajin di industri rumah tangga 

pembuatan genteng. Karena mereka pendapatan yang didapatkan agak kurang 

maksimal. Karena para makelar dan calo memberi harga yang jauh lebih 

tinggi dan menimbulkan eksploitasi kepada konsumennya.
16

 

                                                             
15

Kamalia, “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi 

Kasus Pada Pedagang Asongan Di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)”, (Skripsi, Jurusan 

Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan IlmuHukum, Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim 

Riau, 2011). 

16
Afidah Aristiani, “Penetapan Harga Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan Genteng 

Dalam Perpektif  Marketer Syariah (Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sovi Nur Aisyah, yang berjudul “Analisis 

Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi 

Syariah (Studi Kasus Di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon)”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga yang 

dilakukan oleh Toko Arafah dalam penggunaan mekanisme penetapan harga 

odd price atau harga ganjil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, 

yaitu merupakan mekanisme penetapan harga jual berbasis nilai keadilan 

dengan menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang 

besar dan merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan 

penawaran yang disepakati secara suka rela oleh pembeli dan penjual Toko 

Arafah, dengan memperhatikan daya beli masyarakat dan kemampuan 

masyarakat atau pembeli. Penggunaan mekanisme harga ganjil pada Toko 

Arafah tidak ada unsur penipuan karena pembeli tetap membayar sesuai 

dengan harga yang sebenarnya atau sesuai dengan harga yang tertera, adapun 

pembayaran harga akan dibulatkan dengan pembeli membayar yang lebih 

besar dari harga yang tertera, hal itu dilakukan karena kesulitan Toko dalam 

menyediakan uang pecahan dibawah Rp.100, sehingga harga dibulatkan 

tetapi sisa harga dari hasil pembulatan di Toko Arafah bukan untuk 

kepentingan Toko Arafah dalam mendapatkan keuntungan yang lebih dari 

                                                                                                                                                                       
Genteng Di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015). 
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hasil pembulatan, tetapi sisa harga dari hasil pembulatan tersebut akan 

dialihkan untuk dana sosial.
17

 

Penelitian yang dilakukan oleh Winny Gayatri, yang berjudul “Penentuan 

Harga Jual Produk Dengan Metode Cost Plus Pricing Pada PT. Pertani 

(Persero) Cabang Sulawesi Utara”. Hasil penelitian ini menyatakakn bahwa 

penetapan harga jual dengan metode cost plus pricing dilakukan dengan 

menetapkan biaya yang berhubungan langsung dengan volume dan persentase 

Markup. Dengan variasi harga yang didapatkan dari masing-masing variets 

dapat meningkatkan laba penjualan dari perusahaan.
18

 

Penelitian yang dilakukan oleh Desliane Waura, yang berjudul “Analisis 

Penentuan Harga Pokok Produk Dan Penerapan Cost Plus Pricing Method 

Dalam Rangka Penetapan Harga Jual Pada Rumah Makan Soto Rusuk Ko’ 

Petrus Cabang Megamas”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Cost plus 

pricing adalah suatu metode dalam menetapkan harga jual dengan cara 

menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan baik biaya yang berhubungan 

dengan produksi maupun biaya non produksi dengan menambahkan jumlah 

biaya tersebut dengan nilai laba yang diharapkan. Hasil akhir analisa yang 

didapat, harga jual yang terbentuk oleh variable costing lebih tinggi 

dibandingkan dengan pendekatan full costing. Tetapi jika dilihat dari harga 

                                                             
17

Sovi Nur Aisyah, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-

Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Arafah Jl.Perjuangan Cirebon)”, (Skripsi, Jurusan 

Muamalah Hukum Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 

2015). 

18
Winny Gayatri, “Penentuan Harga Jual Produk Dengan Metode Cost Plus Pricing Pada 

PT. Pertani (Persero) Cabang Sulawesi Utara”, Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 4, Desember, 2013, h. 

1823. 
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pokok produksi, pendekatan variable costing menghasilkan nilai yang lebih 

rendah dibandingkan dengan full costing.
19

 

Dari beberapa hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa 

persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi ini dengan dengan hasil-

hasil penelitian sebelumnya adalah pada fokus penelitian terdahulu yang 

dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah penetapan harga. Sedangkan, 

perbedaan skripsi ini dengan hasil penelitian sebelumnya terdapat pada 

tempat lokasi penelitian dan juga objek penelitian yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang akan saya teliti lebih 

mengarah pada bagaimana metode penetapan harga produk dan tahap-tahap 

penetapan harga produk meubel di Desa Pandansari Selatan. 

 

G. Kerangka Teori 

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang 

membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-qur’an 

dan Hadis. Prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap 

individu dalam kegiatan ekonomi. Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi 

yang mengandung gharar yang berarti resiko, ketidakpastian, dan ketidak 

jelasan.
20

 

                                                             
19

Desliane Wauran, “Analisis Penentuan Harga Pokok Produk Dan Penerapan Cost Plus 

Pricing Method Dalam Rangka Penetapan Harga Jual Pada Rumah Makan Soto Rusuk Ko’ Petrus 

Cabang Megamas”, Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 2, Juni, 2016, h. 660. 

20
Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), h. 65. 
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Perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-

nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung 

tinggi tentang kejujuran dan keadilan.
21

 

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang 

mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain, 

dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai 

dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat, Islam dengan tegas 

melarang seseorang merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam 

Qur’an Surat Asy-syu’araa’ ayat 183:  

              

Artinya:”Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan.”( Q.S Asy-syu’araa’ ayat 183).
22

 

 

Ayat di atas melarang untuk saling merugikan hak-hak orang lain dan 

membuat kerusakan dibumi, oleh karena itu dalam Islam dalam melakukan 

kegiatan ekonomi dituntut untuk saling menjaga hak-hak agar tidak saling 

merugikan antara penjual maupun pembeli, begitu pula dalam penetapan 

harga harus dilakukan dengan harga yang tidak merugikan antara penjual dan 

pembeli. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang 

adil, sebab harga yang adil adalah cerminan dari komitmen syariat Islam 

terhadap keadilan yang menyeluruh. 

                                                             
21

Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah (Jakarta: BumiAksara, 2008), h. 58. 

22
Q.S Asy-syu’araa’ (42) ayat 183. 



17 

 

 

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan 

eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu 

pihak dan menguntungan pihak yang lain. 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.
23

 

Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan 

permintaan dan penawaran. Permintaan dapat diartikan sebagai kuantitas 

suatu barang tertentu dimana seorang konsumen ingin dan mampu 

membelinya pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran diartikan 

sebagai kuantitas suatu barang tertentu dimana seorang penjual bersedia 

menawarkan barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. 

Pertemuan antara permintaan dan penawaran dinamakan equilibrium price 

atau harga keseimbangan. Pada harga kesimbangan, jumlah barang yang 

dibeli sama besar dengan jumlah barang yang mampu dijual.
24

 

Dalam konsep harga yang setara atau adil Ibnu Taimiyah menjelaskan 

bahwa harga dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni 

pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran, dalam 

mendefinisikan harga yang setara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa harga 

yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual 

                                                             
23

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, Op. Cit, h. 332. 

24
Akhmad, Ekonomi Mikro Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha (Yogyakarta: CV Andi 

Offset, 2014), h. 36. 
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barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu 

yang setara bagi barang-barang tersebut. 

Menurut pandangan Imam Al-ghazali mengenai konsep permintaan dan 

penawaran dalam permasalahan penentuan harga, beliau menyatakan bahwa 

pengurangan keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan 

peningkatan permintaan dan penjualan. 

Sedangkan menurut pandangan Imam Yahya bin Umar mengenai konsep 

penetapan harga, beliau menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal 

yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan 

dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, dan harga ditentukan oleh 

kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan dan mekanisme 

harga harus tunduk pada kaidah-kaidah.
25

 

Dalam perspektif ekonomi Islam kesepakatan terjadinya permintaan dan 

penawaran tersebut, haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang 

merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.
26

 

Equilibrium price (harga yang adil) dalam perspektif ekonomi Islam 

adalah harga yang tidak menimbulkan dampak kerugian bagi para pelaku 

pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga yang adil adalah harga 

yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan tingkat laba 

tertentu, serta tidak merugikan para pembeli.
27

 

                                                             
25

Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 288. 

26
Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah (Jakarta: BumiAksara, 2008), h. 56. 

27
Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global (Jakarta: 

ZikrulHakim, 2004), h. 88. 
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Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, 

sehingga penjual atau produsen tidak dapat menutupi atas biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan. Sebaliknya harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan 

berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. 

Pada dasarnya, penentuan harga sebuah komoditas berdasarkan atas asas 

kebebasan, harga yang terbentuk merupakan hasil atas pertemuan antara 

permintaan dan penawaran, dan harga yang ditetapkan harus bersandarkan 

prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak diperbolehkan adanya pihak 

yang dirugikan.Dalam penetapan harga produk juga dapat disebabkan oleh 

dua faktor yang sangat mempengaruhi.Diantaranya faktor langsung dan faktor 

tidak langsung. Faktor langsung contohnya seperti bahan baku, biaya 

produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah dan lainnya. Sedangkan 

faktor tidak langsung dapat disebabkan karena adanya harga produk sejenis 

yang dijual oleh pesaing, potongan harga untuk penyalur dan konsumen dan 

lain sebagainya. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, 

tujuan, dan kegunaan.
28

 

                                                             
28

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan  R&D  (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 2. 
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Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan 

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka 

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.
29

 

1. Pendekatan dan Metode Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis pergunakan adalah pendekatan 

normatif, yaitu data yang terkumpul kemudian dihubungkan dengan 

ketentuan hukum. Pembahasan akan senantiasa berpijak pada landasan 

hukum syara’, yaitu al-Qur’an dan hadis serta pendapat ulama. 

b. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan Latar 

Alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada, berdasarkan 

teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari 

situasi yang alamiah.
30

 

 

 

 

                                                             
29

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum  (Jakarta: UI, 1998), h. 6. 

30
Djam’an Satori, dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2009),  h. 25. 
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2. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di usaha Meubel yang ada di Desa Pandansari 

Selatan Kecamatan Sukoharjo. 

b. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini berlangsung dari tanggal 12 Februari 2018 sampai 

26 Maret 2018. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data adalah bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan 

informasi atau keterangan yang baik. Data yang digunakan dalam 

penelitian disini adalah keterangan-keterangan hasil dari wawancara 

mendalam serta pengamatan. 

b. Sumber Data 

1) Data Primer 

Data ini diperoleh dari lapangan yaitu di usaha Meubel yang ada di 

Desa Pandansari Selatan, Sumber data primer yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian langsung ke 

objek untuk memperoleh data dengan cara wawancara, Observasi 

dan studi dokumentasi langsung guna memperoleh data yang 

akurat. 
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2) Data Sekunder 

Data sekunder ini diperoleh melalui sujumlah buku, jurnal, dan 

bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini, 

yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat 

memperkuat data pokok. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah suatu proses pengambilan data yang 

dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap obyek penelitian yang diteliti dengan cara lansung dan 

terencana bukan kebetulan.
31

 Dalam hal ini penulis akan 

mengobservasi praktek mekanisme penetapan harga di usaha Meubel 

Desa Pandansari Selatan. 

b. Wawancara (Interview) 

Teknik wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
32

 Dalam penelitian inipenulis akan 

melakukan wawancara dengan pemilik usaha meubel, dalam 

menetapkan harga produk meubel berapa modal yang dibutuhkan dan 

berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk memberi upah 

kepada pekerja yang bekerja di meubel tersebut, serta berapa 

keuntungan yang diperoleh dari setiap penjualan produk meubel. 

                                                             
31

Hadi Sutrisno, Metodologi  Research(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004 ), h. 151. 

32
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung : Alfabeta, 2012 ), h. 410. 
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c. Dokumentasi 

Studi dokumen yaitu mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen 

atau sumber-sumber yang berbentuk tulisan, dan atau gambar, 

dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, dan biografi, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya 

foto, dan gambar hidup. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

5. Objek Penelitian 

Yang dimaksud objek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran 

penelitian.
33

 Menurut Supranto objek penelitian adalah himpunan elemen 

yang dapat berupa orang , organisasi atau barang yang akan diteliti.
34

 

Objek penelitian juga merupakan pokok persoalan yang hendak akan 

diteliti untuk mendapatkan data secara terarah. 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti.Objek dari 

permasalahan ini adalah Penetapan Harga Produk.Penelitian ini dilakukan 

di desa Pandansari Selatan, dipilihnya desa ini karena banyaknya industry 

meubel yang ada disana. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penentuan objek penelitian dalam 

penelitian ini digukana untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

secara jelas dan mendalam.Penentuan objek penelitian atau responden 

dalam penelitian ini dilakukan dengan carapurposive sampling, yaitu 

                                                             
 

33
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan 

Ketigabelas (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 145. 

34
Supranto J, Statistik Teori dan Aplikasi, Jilid 1, Edisi 6 (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 21. 
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merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan 

menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. 

Purposive sampling sering disebut juga sebagai judgment sampling, secara 

sederhana diartikan sebagai pemilihan sampel yang disesuaikan dengan 

tujuan tertentu.
35

 

Jadi, pengambilan objek penelitian atau responden dengan 

menggunakan purposive sampling dinyatakan cocok dengan masalah 

penelitian yang akan peniliti bahas, yaitu penentuan objek didasarkan atas 

tujuan peniliti dalam mengungkap masalah dalam penelitian ini. Objek 

penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan 

peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. 

Peneliti menentukan objek penelitian berdasarkan permasalahan yang 

akan diteliti yaitu tentang penetapan harga produk industri meubel di desa 

Pandasari Selatan. Maka, objek penelitiannya yaitu pemilik industri 

meubel yang berjumlah 6 orang, yaitu 6 orang pemilik industri meubel 

yang dirasa paling tahu atau lebih mengerti tentang tujuan dari penelitian 

yang akan peneliti bahas. Pemilik meubel sebagai subjek pendukung 

dalam membandingkan dan menyamakan data dan informasi yang 

diperoleh dari objek atau responden utama yaitu enam pemilik industri 

meubel. 

                                                             
 

35
Djam’an Satori, dan Aan Komariah, Op. Cit, h. 6. 
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Pemilihan objek penelitian atau responden berdasarkan orang yang 

dianggap paling tahu dan atas pertimbangan tertentu memiliki informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Maka, alasan pengambilan enam pemilik 

industri meubel sebagai objek penelitian berdasarkan bahwa enam orang 

pemilik meubel ini merupakan pemilik usaha meubel yang telah lama 

berdiri dibandang industri meubel yang lain. Selain itu karena banyaknya 

orang yang bekerja di sana dan juga banyaknya mitra usaha yang 

bergabung di dalam enam industri meubel tersebut. Objek penelitian 

sebanyak enam orang ini diharapkan dapat memberi informasi-informasi 

dan data yang lengkap dan terperinci tentang penetapan harga produk 

industri meubel di desa Pandansari Selatan yang akan diteliti. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun 

orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan 

analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa 
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berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

Dalam menganalisis data yang penulis kumpulkan maka digunakan 

metode analisis data yang tertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Teknik 

analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. 

Yang mana bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan 

data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari 

observasi, wawacancara, dan dokumentasi dikumpulkan sehingga 

tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan 

penarikan tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks 

naratif, matriks, jaringan dan bagan. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk mengambil tindakan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Harga 

 Masalah harga sebenarnya merupakan salah satu dari empat variable 

utama yang harus dikendalikan secara serasi dan selaras dengan tujuan yang 

akan dicapai manajer pemasaran, dimana variable utama pemasaran yaitu 

harga, produk, tempat, dan promosi. Segala keputusan yang berhubungan 

dengan harga akan sangat mempengaruhi beberapa aspek kegiatan 

perusahaan, baik menyangkut kegiatan penjualan maupun aspek keuntungan 

yang ingin dicapai oleh perusahaan.  

 Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian 

harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan yang 

dimaksud dengan : 

1. Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang 

memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan (needs), keinginan 

(wants), dan memuaskan konsemen (satisfaction). 

2. Value adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain, nilai 

ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran barang dengan 

barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukankan barter lagitetapi 

telah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga (price) adalah 

nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. 
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 Definisi diatas memberikan arti bahwa suatu harga merupakan sejumlah 

uang yang digunakan untuk menilai untuk mendapatkan produk maupun jasa 

yang dibutuhkan konsumen.
1
 

Menurut Lambat Lupiyoadi dan A. Hamdani bahwa harga dalam 

bisnis jasabisa ditemui dengan berbagai sebutan untuk: Universitas, spp 

(tution), Konsultan profesional (fee), Bank menggunakan istilah service 

charge, jasa jalan tol/angkutan menggunakan istialah tarif, pialang 

menggunakan istilah komisi, Apertemen menggunakan istilah sewa, Asuransi 

menggunakan istilah premi dan sebagainya. 

Harga berpengaruh langsung terhadap laba usaha, laba usaha 

diperoleh dari pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan total terdiri 

dari harga perunit dikalikan kuantitas yang dijual. Dengan kata lain tingkat 

harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual, 

kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan 

dalam kaitanya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan 

efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Jadi harga berpengaruh 

terhadap pendapatan total dan biaya total, sehingga pada akhirnya harga 

berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi suatu usaha atau badan usaha.
2
 

Banyak yang menganggap harga sebagai kunci kegiatan dari system 

perdagangan bebas kapitalstis. Harga pasar sebuah produk mempengaruhi 

upah, sewa, bunga dan laba. Artinya, harga sebuah produk mempengaruhi 
                                                             

1
Buchari Alma, Manajemen Dan Pemasaran Jasa, Cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2005), 

h. 169. 

2
Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: SelambaEmpat, 

2006), h. 98. 
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biaya faktor-faktor produksi, tenaga kerja, tanah, modal dan kewiraswastaan. 

Jadi harga adalah alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi karna harga 

mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Upah kerja yang tinggi 

memikat tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menarik modal dan 

seterusnya. Dalam peranannya sebagai penentu alokasi sumber-sumber yang 

langka, harga menentukan apa yang akan diproduksi (penawaran) dan siapa 

yang akan memperoleh berapa banyak barang atau jasa yang di produksi 

(permintaan). 

Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama 

permintaan pasar, harga mempengaruhi posisi pesaing dan bagian atau saham 

pasar dari perusahaan. Sewajarnya jika harga mempunyai pengaruh yang 

bukan kecil terhadap pendapatan dan laba bersih. 

Harga adalah angka-angka suatu rumus atau suatu persetujuan 

mengenai berapa biaya yang dikeluarkan. Sedangkan penetapan harga adalah 

bagaimana suatu perusahaan mentranformasikan manfaat yang tersedia 

kepada konsumen menjadi keuntungan yang bisa didapatkanya. Penetapan 

harga berbeda-beda yang dianggap ideal yang bergantung pada pengetahuan 

harga yang berbeda pula dari sumber yang berbeda termasuk persepsi.
3
 

Menurut Kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran 

pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana 

elemen yang lain mendapatkan biaya.
4
 Seperti yang diungkapkan oleh Kotler, 

                                                             
3
Ibid,h. 195. 

 4
Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 2 (Jakarta: 

Erlangga, 2009), h. 67. 



31 

 

bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran yaitu harga, 

produk, saluran dan promosi, yang dikenal dengan istilah empat P (Price, 

Product, Place, dan Promotion). Harga bagi suatu usaha/badan usaha 

menghasilkan pendapatan (income), adapun unsur-unsur bauran pemasaran 

lainnya yaitu Product (produk), Place (tempat/saluran) dan Promotion 

(promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu 

usaha/badan usaha. 

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 tinggi rendahnya 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Hukum permintaan pada 

dasarnya menerangkan mengenai sifat hubungan antara perubahan harga 

suatu barang dan perubahan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan 

menjelaskan bahwa “apabila harga barang turun permintaan akan bertambah 

dan apabila harga barang naik permintaan berkurang”.
5
 Sementara itu 

penawaran adalah banyaknya permintaan yang ditawarkan oleh penjual pada 

suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Isi 

dari hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu 

barang, maka banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga 

suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan.
6
 

 

                                                             
 5

Sukardi, Ekonomi 1, (Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, 

2009), h. 37. 

 6
Ibid, h. 42. 
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1. Tujuan Penetapan Harga 

 Penentuan harga yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan tujuan 

perusahaan. Adapun tujuan penentuan harga menurut Adrian Payne adalah 

sebagai berikut:
7
 

a. Bertahan 

Bertahan merupakan usaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan 

yang meningkatkan laba ketika perusahaan sedang mengalami kondisi 

pasar yang tidak menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi 

kelangsungan hidup perusahaan. 

b. Memaksimalkan laba 

Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam priode 

tertentu. 

c. Memasimalkan penjualan 

Penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan 

melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan. 

d. Prestise 

Tujuan penentuan harga di sini adalah untuk memposisikan jasa 

perusahaan tersebut sebagai produk yang ekslusif. 

e. Pengembangan atas investasi (ROI) 

Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian atas 

investasi (return on investment) yang diinginkan. Menurut Rewoldt, 

disamping untuk mengetahui lingkungan pasar dimana harga-harga itu 

                                                             
7
Rambat & Hamdani, Ekonomi Manajerial, Edisi Ke-1 (Bandung: Remaja Rodakarya, 

2008), h. 181. 
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ditetapkan, manajer pemasaran harus merumuskan dengan jelas tujuan-

tujuan perusahaan.
8
 

 

2. Tahap-Tahap Penetapan Harga 

 Setelah mengetahui arah dan tujuan penetapann harga yang sudah 

ditentukan, maka hal yang harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran 

dapat dialihkan kepada prosedur penentuan harga yang ditawarkan. 

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena 

penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak 

dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga dapat 

menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan 

dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, 

namun 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 dapat dicapai perusahaan.
9
 

 Dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang 

mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung : 

a. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, 

biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya. 

                                                             
8
Iskandar Putong, Pengantar Ilmu Mikro & Makro, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2000), h. 195. 

9
Ibid, h. 223. 
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b. Faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah 

antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, 

pengaruh harga terhadap hubungan antara produk subtitusi dan produk 

komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.
10

 

 Yang harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran dapat dialihkan 

kepada prosedur penentuan harga yang ditawarkan. Apabila dalam sebuah 

perusahaan tidak memiliki prosedur yang sama dalam menentukan atau 

menetapkan harga dimana menurut Wiliam J. Stanton bahwa penetapan 

harga memiliki lima tahap yaitu:
11

 

a. Mengestimasi untuk permintaan barang 

Pada tahap ini seharusnya perusahaan dapat mengestimasi permintaan 

barang atau jasa yang dihasilkan secara total yang akan memudahkan 

perusahaan dalam melakukan penentuan harga terhadap permintaan 

barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang baru. Dalam 

mengestimasi permintaan suatu barang maka sebuah manajemen bisa 

menggunakan cara berikut:
12

 

1) Menentukan harga yang diharapkan (expected price) yakni harga 

yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen yang ditemukan 

berdasarkan peredaran. 

2) Mengestimasi volume penjualan pada berbagai tingkat harga. 

 

                                                             
10

Ibid, h. 224. 

11
Marius Angipora, Dasar-dasar Pemasaran (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 274. 

12
Ibid, h. 275. 
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b. Mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam persaingan 

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga 

harus mempertimbangkan kondisi persaingan barang yang terdapat di 

pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. Seperti barang sejenis 

yang dihasilkan oleh perusahaan lain barang pengganti atau substitusi. 

c. Barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama-sama 

menginginkan uang konsumen. 

Dalam menentukan sebuah pangsa pasar yang dapat diharapkan oleh 

kalangan perusahaan yang ingin bergerak maju lebih cepat dan tentu 

selalu mengharapkan market share yang lebih besar. Memang harus 

disadari bahwa untuk mendapatkan market share yang lebih besar 

ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lain dari persaingan non 

harga, disamping dengan penentuan harga tertentu. 

d. Strategi harga 

Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar terdapat beberapa 

strategi harga yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target 

pasar yang sesuai, yaitu :
13

 

1) Penetapan harga penyaringan (skimming price) 

Strategi ini berupa penetapan harga yang ingin mencapai setinggi-

tingginya. Kebijaksanaan ini memiliki tujuan untuk menutupi biaya 

penelitian, pengembangan dan promosi. Oleh karena itu, strategi ini 

cocok untuk produk baru, karena: 

                                                             
13

Ibid, h. 276. 
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a) Pada tahap perintisan (daur hidup produk) 

Harga bukan merupakan suatu faktor penting karena masih 

sedikit sekali. Kesendirian produk yang terdapat di pasar 

merupakan kesempatan dalam pemasaran yang lebih efektif. 

b) Perusahaan dapat membagi pasar berdasarkan tingkat 

penghasilan yakni menjual barang baru tersebut pada pasaryang 

kompetitif. 

c) Dapat pula berfungsi sebagai usaha berjaga-jaga terhadap 

kekeliruan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga 

pertama terlalu tinggi dan pasar tidak dapat menyerapnya maka 

perusahaan dapat dengan mudah untuk menurunkannya. 

d) Harga perkenalan atau promosi. Yang tidak dapat memberikan 

penghasilan dan laba yang tinggi. 

e) Harga yang tinggi dapat membatasi permintaan terhadap batas-

batas kapasitas produksi dalam perusahaan. 

2) Penetapan harga penetrasi (penetration price) 

Penetapan harga penetrasi merupakan strategi penetapan harga yang 

serendah-rendahnya untuk mencapai volume penjualan yang relatif 

singkat. Strategi ini cenderung lebih bermanfaat dibanding dengan 

penetapan harga penyaring (skimming) jika kondisi ini terdapat di 

dalam pasar. Kondisi tersebut yaitu:
14
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a) Kuantitas produk yang dijual sangat sensitif terhadap harga, 

artinya produk mempunyai permintaan yang sangat elastis. 

b) Pengurangan-pengurangan yang penting dalam produkunit dan 

biaya pemasaran dapat terlaksanakan melalui operasi dalam 

skala besar. 

c) Produk diperkirakan mengalami persaingan sangat kuat setelah 

diluncurkan ke pasar. 

d) Pasar dari golongan tinggi tidak cukup besar untuk menopang 

harga yang ditetapkan dengan strategi harga penyaring. 

e. Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan 

Faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan pada penentuan 

harga seperti mempertimbangkan politik pada pemasaran dengan 

melihat pada barang, sistem distribusi dan program promosinya. Kotler 

dan Amstrong mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan 

harus diperhitungkan dalam penetapan harga yaitu:
15

 

1) Faktor Lingkungan Internal 

Dalam faktor lingkungan internal terdapat beberapa faktor 

mendasar yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan 

harga dari setiap produk yang dihasilkan, seperti: 

a) Tujuan pemasaran perusahaan, sebagai faktor utama yang 

menentukan harga adalah tujuan perusahaan itu sendiri 

misalnya memaksimalkan laba, mempertahankan 
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kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang 

besar, menciptakan kepemimpinan dalam kualitas, mengatasi 

persaingan, dan melaksanakan tanggung jawab sosial bagi 

masyarakat. 

b) Strategi bauran pemasaran, karena harga merupakan salah satu 

elemen dalam bauran pemasaran, maka dalam menentukan 

harga sebaiknya dikoordinasikan lebih lanjut dengan elemen 

pemasaran lainnya seperti: produk, tempat, promosi, biaya, dan 

organisasi. 

2) Faktor Lingkungan Eksternal 

Faktor yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh perusahaan 

dalam penetapan harga dari setiap produk yang diproduksi yaitu 

faktor lingkungan Eksternal, karena dalam faktor ini terdapat dua 

faktor utama yaitu :
16

 

a) Sifat pasar dan permintaan 

Pihak yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam 

penetapan harga hendaknya memperhatikan dan memahami 

dengan baik sifat suatu pasar dan permintaan pasar yang 

dihadapi atas produk yang dihasilkan, apakah pasar tersebut 

termasuk dalam pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, 

oligopoly dan sebagainya. 
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b) Persaingan 

Aspek persaingan merupakan salah satu factor yang perlu 

mendapat perhatian yang intensif dari pihak penting di 

perusahaan mengenai keputusan dalam penetapan harga. 

Michael Porter mengatakan ada lima kekuatan pokok yang 

berpengaruh terhadap persaingan suatu industri, yaitu :
17

 

(1) Persaingan dalam industri yang bersangkutan. 

(2) Produk subtitusi. 

(3) Pelanggan. 

(4) Pemasok. 

(5) Ancaman pendatang baru. 

Dilihat dari beberapa persaingan di atas sangat diperlukan 

berbagai informasi sebagai dasar untuk menganalisis 

karakteristik persaingan yang sedang dan akan dihadapi 

perusahaan pada masa sekarang dan yang akan datang, meliputi: 

(1) Jumlah perusahaan dalam industri 

(2) Ukuran relatif setiap anggota dalam industri 

(3) Diferensiasi produk 

(4) Kemudahan untuk memasuki industri yang bersangkutan 

(5) Unsur-unsur lingkungan lainnya 
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c. Unsur-unsur lingkungan lainnya 

Selain kedua faktor tersebut, maka perusahaan juga perlu 

memperhatikan dan mempertimbangkan faktor lainnya seperti, 

kondisi ekonomi suatu Negara karena terdapat berbagai 

fenomena dapat mempengaruhi arus perekonomian secara 

endemik seperti inflasi, serangan bom, resensi maupun tingkat 

bunga bang. Dan juga peraturan dan kebijakan pemerintah 

terhadap social lainnya.
18

 

 

3. Metode Penetapan Harga 

 Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka perusahaan 

baru akan memecahkan masalah penetapan harga ini dengan menggunakan 

metode penetapan harga. Menurut Herman ada beberapa metode 

penetapan harga (methods of price determination) yang dapat dilakukan 

budgeter dalam perusahaan, yaitu:
19

 

a. Metode Taksiran (Judgemental Method) 

Perusahaan yang baru saja berdiri biasanya memakai metode ini. 

Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan instink saja walaupun 

market survey telah dilakukan. Biasanya metode ini digunakan oleh 

para pengusaha yang tidak terbiasa dengan data statistik. Penggunaan 

metode ini sangat murah karena perusahaan tidak memerlukan 
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konsultan untuk surveyor. Akan tetapi tingkat kekuatan prediksi sangat 

rendah karena ditetapkan oleh instink. 

b. Metode Berbasis Pasar (Market-Based Pricing) 

1) Harga pasar saat ini (current market price) 

Metode ini dipakai apabila perusahaan mengeluarkan produk baru, 

yaitu hasil modifikasi dari produk yang lama. Perusahaan akan 

menetapkan produk baru tersebut seharga dengan produk yang 

lama. Penggunaan metode ini murah dan cepat. Akan tetapi pangsa 

pasar yang didapat pada tahun pertama relatif kecil karena 

konsumen belum mengetahui profil produk baru perusahaan 

tersebut, seperti kualitas, rasa, dan sebagainya.
20

 

2) Harga pesaing (competitor price) 

Metode ini hampir sama dengan metode hargapasar saat ini. 

Perbedaannya menetapkan harga produknya dengan mereplikasi 

langsung harga produk perusahaan saingannya untuk produk yang 

sama atau berkaitan. Dengan metode perusahaan berpotensi 

mengalami kehilangan pangsa pasar karena dianggap sebagai 

pemalsu. Ini dapat terjadi apabila produk perusahaan tidak mampu 

menyaingi produk pesaing dalam hal kualitas, ketahanan, rasa, dan 

sebagainya. 
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3) Harga pasar yang disesuaikan (adjusted current market price) 

Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan pada faktor eksternal dan 

internal. Faktor eksternal tersebut dapat berupa antisipasi terhadap 

inflasi, nilai tukar mata uang, suku bunga perbankan, tingkat 

keuntungan yang diharapkan (required rate of return), tingkat 

pertumbuhan ekonomi nasional atau internasional, perubahan 

dalam trend consumer spendling, siklus dalam trendi dan model, 

perubahan cuaca, dan sebagainya. Faktor internalnya yaitu 

kemungkinan kenaikan gaji dan upah, peningkatan efisiensi produk 

atau operasi, peluncuran produk baru, penarikan produk lama dari 

pasar, dan sebagainya.
21

 

c. Metode Berbasis Biaya (Cost-Based Pricing) 

1) Biaya penuh plus tambahan tertentu (full cost plus mark-up) 

Dalam metode ini budgeter harus mengetahui berapa proyeksi full 

cost untuk produk tertentu. Full cost adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan dan atau dibebankan sejak bahan baku mulai diproses 

sampai produk jadi siap untuk dijual. Hasil penjumlahan antara full 

cost dengan tingkat keuntungan yang diharapkan (required profit 

margin) yang ditentukan oleh direktur pemasaran atau personalia 

yang diberikan wewenang dalam penetapan harga, akan 

membentuk proyeksi harga untuk produk itu pada tahun anggaran 

mendatang. Required profit margin dapat juga ditetapkan dalam 
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persentase. Untuk menetapkan profit, budgeter harus mengalihkan 

full cost dengan persentase required profit margin. Penjumlahan 

antara profit dengan full cost akan menghasilkan proyeksi harga.
22

 

2) Biaya variabel plus tambahan tertentu (variable cost plus mark-up) 

Dengan metode ini budgeter menggunakan basis varibel cost. 

Proyeksi harga diperoleh dengan menambahkan mark-up laba yang 

diinginkan. Mark-up yang diinginkan pada metode ini lebih tinggi 

dari mark-up dengan basis full cost. Hal ini disebabkan biaya 

variabel selalu lebih rendah dari pada full cost. 

 

4. Strategi Penetapan Harga 

 Untuk memenangkan sebuah persaingan, maka pihak manajemen harus 

menentukan strategi harga yang tepat bagi produknya. Menurut Indriyo 

Gitosudarmo ada dua strategi penetapan harga, yaitu:
23

 

a. Strategi harga bagi produk baru 

Toko-toko elektronik saat ini banyak dijumpai produk produk baru 

yang menawarkan berbagai macam fasilitas dan kemudahan beserta 

kecangihan teknologi yang diterapkan pada produk tersebut. Strategi 

harga pada produk baru dalam pemasaran terbagi menjadi dua 

penetapan harga, yaitu: pemasaran penetapan harga tinggi dan 

pemasaran penetapan harga rendah (murah). 
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Dalam pemasaran penetapan harga tinggi pada produk baru disebut 

market skiming pricing, dan penetapan harga tinggi ini akan berhasil 

jika: 

1) Cukup banyak permintaan terhadap produk yang bersangkutan. 

2) Harga yang tinggi diasumsikan tidak menarik bagi para 

pesaingnya. 

3) Harga yang tinggi diasumsikan akan mampu meningkatkan citra 

produk superior. 

Sedangkan penetapan harga rendah (murah) pada produk baru disebut 

market penetration pricing dan akan berhasil jika:
24

 

1) Pasar peka, sehingga harga rendah yang mampu merangsang 

pertumbuhan atau permintaan pembeli potensial yang sebanyak-

banyaknya. 

2) Pengalaman produksi mampu menekan biaya produksi dan 

distribusi. 

3) Harga yang  rendah tidak menarik bagi para pesaingnya. 

b. Strategi harga bauran produk 

Pada inti strategi ini adalah kebersamaan diantara harga harga produk 

secara keseluruhan. Karena penetapan harga untuk bauran produk  

harus mempertimbangkan masalah biaya produksi dan pasar, dimana 

biaya produksi dan pasar masing-masing produk berbeda. Disamping 

itu strategi penetapan harga ini juga mempertimbangkan masalah 
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profit yang diperoleh, apakah dengan harga yang ditetapkan 

memberikan peningkatan profit atau justru menurunkan profit 

tersebut. Strategi harga bauran produk dibedakan menjadi 4, yaitu:
25

 

1) Harga garis produk 

Penetapan harga didasarkan garis produk adalah menetapkan 

harga produk menurut jenis produk. 

2) Harga produk pelengkap 

Selain bermacam-macam varian produk yang diproduksi, pihak 

produsen seringkali memproduksi atau menyediakan produk 

pelengkap (optional) pendukung produk utama.
26

 

3) Harga produk penawan (captive) 

Produsen juga ada yang menjual produk utama saja, tanpa 

pelengkap lainnya, seperti mobil remote tanpa baterai dan harus 

membeli sendiri baterainya. 

4) Harga produk sampingan 

Seringkali perusahaan tidak dapat menghindari untuk 

memproduksi produk lain di samping produk utamanya, dan 

proses produksi tersebut walaupun bukan utama, namun tetap saja 

pihak produsen harus mengeluarkan biaya, misalnya pabrik gula 

tebu, dimana gula pasir merupakan produk utamanya dan spritus 

sebagai produk sampingannya. 
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B. Teori Produksi 

 Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi 

dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini 

dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai 

input atau masukan yang juga disebut faktor-faktor produksi menjadi 

keluaran (output) sehingga nilai barang tersebut bertambah. 

 Teori perilaku produsen (perusahaan) memiliki banyak analogi dengan 

teori perilaku konsumen. Misalnya, bila konsumen mengalokasikan dananya 

untuk konsumsi, produsen mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor 

produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu bila 

keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk 

konsumsi, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis 

terpakai untuk membeli faktor produksi. Dalam mengonsumsi barang berlaku 

The Law of Diministhing Marginal Utility (LDMU), sedangkan  dalam 

penggunaan faktor produksi berlaku The Law of Diministhing Return (LDR). 

Produsen juga memiliki pengetahuan yang lengkap (perfect knowledge) atas 

faktor produksi yang dibelinya. Akhirnya, bila konsumen berupaya mencapai 

kepuasan maksimum, maka produsen berupaya mencapai tingkat produksi 

maksimum.
27

 

 Beberapa faktor produksi atau input yang digunakan akan menghasilkan 

output (keluaran). Jumlah output juga dipengaruhi oleh teknologi yang 

digunakan. Hubungan antara jumlah penggunaan input dan jumlah output 
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yang dihasilkan, dengan teknologi tertentu, disebut fungsi produksi. Fungsi 

produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan 

antara tingkat (dan kombinasi) penggunaan input dan tingkat output per 

satuan waktu. Pada model ini, hubungan antara input dan output disusun 

dalam fungsi produksi (production function) yang berbentuk:
28

 

 q = f (K,L,M,...) 

 Di mana q mewakili output barang-barang tertentu selama satu periode, 

K mewakili mesin (yaitu, modal) yang digunakan selama periode tersebut, 

Lmewakili input jam tenaga kerja, dan M mewakili bahan mentah yang 

digunakan. Bentuk dari notasi ini menunjukkan adanya kemungkinan 

variabel-variabel lain yang mempengaruhi proses produksi.
29

 

 Kita akan menyederhanakan fungsi produksi dengan mengasumsikan 

bahwa produksi perusahaan hanya tergantung pada dua input: modal 

(Kapital/K) dan tenaga kerja (Labour/L). Dengan demikian kita dapat 

merumuskan suatu fungsi produksi dalam bentuk:
30

 

 q = f (K,L) 

dimana:  Q = tingkat output 

  K = barang modal 

  L = tenaga kerja/buruh 
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 Dalam model produksi satu faktor produksi variabel, barang modal 

dianggap faktor produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan berdasarkan 

alokasi efisiensi tenaga kerja. 

Produksi total (total product) adalah banyaknya produksi yang 

dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. 

TP = f(K,L) 

Dimana : TP = produksi total 

  K  = barang modal 

   L  = tenaga kerja/buruh 

 Secara matematis TP akan maksimum apabila turunan pertama dari 

fungsi nilainya sama dengan nol. 

 Dalam proses produksi tersebut menurut jangka waktunya dibagi 

menjadi tiga yaitu fungsi produksi jangka sangat pendek, jangka pendek dan 

jangka panjang. Dalam jangka sangat pendek bagi seorang produsen, ia tidak 

bisa mengubah input tenaga kerja maupun input modal. Dengan demikian 

input tenaga kerja maupun input modal adalah tetap atau given. Dalam proses 

produksinya menggunakan input tenaga kerja maupun input modal yang 

jumlahnya tertentu atau tetap, maka output yang dihasilkannya juga tertentu 

dan tetap. Jangka pendek (short run) mengacu pada jangka waktu dengan 

salah satu faktor atau lebih faktor produksi tidak bisa diubah atau konstan. 

Faktor-faktor yang tidak dapat divariasikan selama periode ini disebut dengan 

masukkan tetap (fixed input). Faktor modal dianggap sebagai faktor produksi 

yang tetap dalam arti bahwa jumlahnya tidak berubah dan tidak terpengaruh 
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oleh perubahan volume produksi. Sedangkan dalam jangka pendek faktor 

tenaga kerja dianggap sebagai faktor produksi variabel yang penggunaannya 

berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Dalam jangka 

panjang (long run) adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat 

semua masukan menjadi variable. 

1. Fungsi Produksi Jangka Pendek 

  Fungsi produksi jangka pendek adalah menunjukkan kurun waktu 

di mana salah satu faktor produksi atau lebih bersifat tetap. Jadi, dalam 

kurun waktu ini output dapat diubah jumlahnya dengan jalan mengubah 

faktor produksi variabel yang digunakan dan dengan peralatan mesin yang 

ada. Misalkan bila seorang produsen ingin menambah jumlah produksinya 

dalam jangka pendek, maka hal ini hanya dapat ia lakukan dengan jalan 

menambah jam kerja dan dengan tingkat skala perusahaan yang ada 

(dalam jangka pendek peralatan mesin perusahaan ini tidak mungkin 

untuk ditambah) atau dalam jangka pendek produsen dapat memperbesar 

outputnya dengan jalan menambah jam kerja per hari dan hanya pada 

tingkat skala perusahaan yang ada.
31

 

2. Produk Total 

  Adalah jumlah total yang diproduksi selama periode waktu 

tertentu. Produk total akan berubah menurut banyak sedikitnya faktor 
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variabel yang digunakan.
32

 Kurva produksi atau Total Physical 

Production Function (TPP) adalah kurva yang menunjukkan hubungan 

produksi total dengan satu input variabel sedangkan input-input lainnya 

dianggap tetap. Notasi penulisan kurva produksi adalah sebagai berikut: 

  TPP = f(X) 

Dimana :  

  TPP = output total 

  X     = jumlah input variabel yang digunakan 

Jika hanya satu macam input variabel yang digunakan pada kasus 

produksi ini yaitu tenaga kerja (L), maka dapat ditulis sebagai berikut : 

  Q = f(L) 

Dimana : 

  Q = tingkat output  

   L = jumlah tenaga kerja yang digunakan. 

3. Produksi Rata-Rata 

  Produksi rata-rata adalah total produksi dibagi dengan jumlah 

faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. 

Jadi, produksi rata-rata adalah perbandingan output faktor produksi 

(output-input ratio) untuk setiap tingkat output dan faktor produksi yang 

bersangkutan.
33
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4. Produktivitas Marginal 

  Produktivitas marginal atau Marginal Physical Product (MPP) 

adalah tambahan kuantitas output yang dihasilkan dengan menambah satu 

unit input itu, dengan menganggap konstan seluruh input lainnya.
34

 

  Produktivitas fisik marginal yang semakin menurun (Diminishing 

Marginal Physical Productivity), produktifitas fisik marjinal suatu input 

tergantung pada beberapa banyak input ini digunakan. Misalnya tenaga 

kerja (sementara itu jumlah peralatan, pakan, dan lain-lain dipertahankan 

tetap). Pada akhirnya menunjukkan suatu kerusakan pada 

produktifitasnya, sehingga akibatnya output yang di dapat justru akan 

turun. 

  Hukum ini berlaku pada fungsi produksi jangka pendek, karena 

pada fungsi yang berjangka pendek paling tidak salah satu inputnya 

adalah tetap. Adanya input yang tetap jumlahnya ini akan membatasi 

kemampuan tambahan output bila ada tambahan input variabel untuk 

menambah output adalah terbatas. 

 

C. Harga Dalam Perspektif Islam 

1. Harga Dalam Islam 

 Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau 

penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya 

segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli 
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diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang 

melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan 

suka sama suka antara penjual dan pembeli. 

 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 syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara 

umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan 

eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu 

pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan 

manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual 

memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat 

yang setara dengan harga yang dibayarkan. 

 Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni 

sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau 

sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang 

yang diridai oleh kedua pihak yang akad.
35

 

 Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan 

sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana 

kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut 

haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, 
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lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh 

pihak penjual kepada pihak pembeli.  

 Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga 

dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka 

ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika 

penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh 

masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di 

atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.
36

 

 Dasar dari pengembangan ekonomi mikro tidak akan pernah lepas 

dari permasalahan penetapan harga yang dilatarbelakangi dari suatu 

proses mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar sendiri terbentuk 

karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran 

yang menjadi dasar dari pembentukan ilmu ekonomi yang lebih luas. 

Dalam perjalanan perkembangan ekonomi islam, ilmuan muslim telah 

memberikan perhatian khusus terhadap penetapan harga antara lain : 

a. Abu Yusuf  

Tercatat pada sejarah, tokoh muslim pertama yang menyinggung 

tentang mekanisme pasar dan harga, ialah Abu Yusuf yang 

memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitan 

nya dengan perubahan. Pada saat itu beliau melihat adanya suatu 

fenomena bila terjadi kelangkaan maka harga akan naik sedangkan 

pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk 
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turun atau lebih rendah. Hal ini bila terfikirkan dalam logika kita 

adalah hal yang lumrah ada nya, namun Abu Yusuf menyangkal 

pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan dan 

harga, karena dalam kenyataannya tidak selalu terjadi. “Kadang-

kadang makanan berlimpah, tetapi mahal dan kadang-kadang 

makanan sangat sedikit tetapi murah” disini ia menjelaskan bahwa 

harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung 

pada kekuatan penawaran. Oleh sebab itu, peningkatan ataupun 

penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau 

penurunan permintaan.Ia mengatakan bahwa “Tidak ada batasan 

tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal 

tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. 

Melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan 

karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan 

ketentuan Allah.” Menurut beberapa pengamat, ucapan Abu Yusuf 

dikatakan sebagai hasil penelitian nya pada masa itu, yaitu 

keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tinggi 

nya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah.
37

 Saat itu pula 

Abu Yusuf menentang penguasa menetapkan harga pada analisis nya 

dalam konsep pengendalian harga (tas‟ir). Yang melandasi konsep ini 

adalah hadist Rasulullah Saw. “Pada masa Rasulullah Saw., harga-

harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah 
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dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah Saw. 

Bersabda, tinggi rendah nya harga barang merupakan bagian dari 

ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapan-

Nya” Dalam hal ini penguasa pada umum nya dalam memecahkan 

masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan 

dan menghindari kontrol harga. Islam menginginkan pasar yang 

bersih dari praktik ikhtikar, monopoli dan praktik korup dan 

membirakan harga terbentuk atas kekuatan permintaan dan 

penawaran. 

b. Al-Ghazali  

Imam Al Ghazali dalam karyanya kitab Ihya Ulumuddin banyak 

membahas topik-topik ekonomi, termasuk kekuatan permintaan dan 

penawaran dalam mempengaruhi harga. Dalam penjelasannya tentang 

proses terbentuknya suatu pasar ia menyatakan, dapat saja petani 

hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai 

besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. 

Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan 

masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan 

makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. 

Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami 

pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan 

alat-alat disatu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian dipihak lain. 

Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya 



56 

 

masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan 

pandai besi tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong 

pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau 

melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan 

harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai 

persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat 

keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang. Dari 

pernyataan tersebut, Al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul 

akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi modern disebut 

double coincidence, dan karena itu diperlukan suatu pasar. 

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan 

merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan 

banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini 

diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya 

adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak.
38

 

Bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif dan bentuk kurva 

penawaran yang berlereng positif telah mendapat perhatian yang jelas 

dari Al-Ghazali, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.Ia 

menyatakan, “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, 

maka ia akan menjual barangnya dengan harga murah.” Yang lebih 

menarik, konsep yang sekarang kita sebut elastisitas permintaan 

ternyata telah dipahami oleh Al-Ghazali. Hal ini tampak jelas dari 
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perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual 

harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan 

ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Dalam buku-

buku teks ekonomi konvensional didapati penjelasan bahwa barang-

barang kebutuhan pokok misalnya makanan, memiliki kurva 

permintaan yang inelastis. Al-Ghazali telah menyadari hal ini 

sehingga ia menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani 

keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. Ia 

mengatakan, karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan 

makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari 

keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga 

yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keingingan semacam ini 

seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan 

kebutuhan pokok. 

c. Ibnu Taimiyah  

Ibnu Taimiyah tentu tidak akan membaca buku Wealth of Nations, 

karena beliau hidup lima abad sebelum kehadiran Adam Smith, 

namun masyarakat yang beranggapan bahwa peningkatan harga 

disebabkan ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh penjual sebagai akibat manipulasi pasar.
39

 

Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar terfokus pada 

masalah pergerakan harga yang tertuang dalam kitab hasil karya nya 
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the beauty of market (keindahan mekanisme pasar sebagai 

mekanisme ekonomi), di samping segala kelemahannya, Ibnu 

Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan 

oleh ketidakadilan (zulm/injustice) dari para pedagang/penjual, 

sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan 

bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan 

penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. 

Dalam Al-Hisbahnya, Ibnu Taimiyah membantah anggapan ini 

dengan mengatakan: “Naik dan turunnya harga tidak selalu 

disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku 

transaksi”.
40

 

Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor, yang 

menunjukkan bahwa penawaran sebagai peningkatan atau penurunan 

dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat 

ditentukan oleh selera dan pendapatan. Bila setiap transaksi sudah 

sesuai dengan aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan 

kehendak Allah. 

Ibnu Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga 

yang terjadi karena mekansime pasar yang bebas. Untuk itu, secara 

umum ia menolak segala campur tangan untuk menekan atau 

menetapkan harga (price intervention) sehingga mengganggu 

mekanisme yang bebas. Sepanjang kenaikan atau penutunan 
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permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, 

maka dilarang dilakukan intervensi harga. Intervensi hanya 

dibenarkan pada kasus spesifik dan dengan persyaratan yang spesifik 

pula, misalnya adanya ikhtikar. 

d. Ibnu Khaldun 

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku Al-

Muqaddimah. Pada bab “harga-harga di kota-kota” (Prices in 

Towns), ia membagi jenis barang menjadi dua kategori, yaitu barang 

pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang 

dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang 

pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik. 

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan 

barang pokok sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh 

setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara 

itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya 

gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang 

mewah ini. Disini, Ibnu Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh 

permintaan dan penawaran terhadap harga. Secara lebih rinci 

dijelaskan pengaruh persaingan antara konsumen dan meningkatkan 

biaya biaya akibat perpajakan dan pungutan pungutan yang 

mempengaruhi peningkatan harga. 

Karena terjadi peningkatan disposible income dari penduduk seiring 

dengan berkembangnya kota, maka terjadi kenaikan proporsi 
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pendapatan yang digunakan untuk mengonsumsi barang mewah. 

Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa “Ketika barang-barang yang 

tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak 

antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan 

banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang 

akan melimpah dan harga-harga akan turun.”
41

 

Disamping itu, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong 

tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu 

rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen 

lainnya akan kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika tingkat 

keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab 

akan menurunkan tingkat permintan konsumen. Ibnu Khaldun sangat 

menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namum ia tidak 

banyak membahas mengenai kebijakan pemerintah untuk mengelola 

harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibnu 

Taimiyah yang dengan tegas menetang intervensi pemerintah 

sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal. 

 Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang ataupun jasa, 

terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi 

landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:
42
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a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang 

diharamkan. 

b. Bersikap benar, amanah dan jujur. 

c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. 

d. Menerapkan kasih sayang. 

e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. 

Ajaran agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap 

kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna 

merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat missal, yaitu merupakan 

fenomena alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga 

yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, Islam sangat 

memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang 

sempurna. 

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. 

Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu 

sebagai berikut:
43

 

a. Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong di 

pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual di 

kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya 

pedagang desa ke kota ini (entry barrier) akan menimbulkan pasar 

yang tidak kompetitif. 
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b. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga 

yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit. 

c. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual 

mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk. 

d. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang karena takaran 

kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering 

yang ditukar. 

e. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma 

kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai 

harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, 

kemudian membeli kurma yang lain dengan uang. 

f. Transaksi Najasy dilarang karena si penjual menyuruh orang lain 

memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain 

tertarik. 

g. Ihtikar dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan 

normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih 

tinggi. 

h. Ghaban faa-hisy (besar) dilarang yaitu menjual di atas harga pasar. 

 

2. Dasar Hukum Islam 

  Ilmu ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-

nilai Islam. Ekonomi Islam itu sendiri memiliki beberapa sumber, yaitu: 
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a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al-Qur’an 

merupakan Kalam Ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada 

Nabi Muhammad SAW.
44

 Al-Qur’an adalah sumber utama 

pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi 

pengaturan segala aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah SWT, dalam al-Qur’an surat an-Nisaa ayat 29: 

                      

                     

       

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.
45

 

 

  Berdasarkan ayat di atas dengan tegas melarang orang memakan 

harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak 

ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah 

membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang 

lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, 

memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. 

Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan 
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tidak ada pergantian termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual 

beli yang dilarang syara’, yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan 

yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu, yakni dari 

kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang diperbolehkan oleh 

syara’.
46

 

 Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) 

ayat 279: 

                     

             

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan 

memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan 

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya 

dan tidak (pula) dianianya.
47

 

 

  Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan 

dimana berlaku adil harus di dahulukan dari berbuat berbuat 

kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar 

adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun 

timbangan). Berlaku adil akan dengan, karena itu berlaku tidak adil 

akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu 

dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar 

membawa kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat 
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menyesatkan atau gharar. Dalam al-Quur’an surat Hud ayat 85 

dinyatakan: 

                    

                

 

Artinya: Dan Syu‟aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran 

dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan 

manusia terhadap hak-hak meraka dan janganlah kamu 

membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat 

kerusakan.
48

 

 

b. Hadis (Sunnah) 

Menurut Ibnu Taimiyah bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan 

aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT. 

Sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: 

ِديَُِت َعهَى  ًَ ْعُر بِاْن ٍِ َيانٍِك ، قَاَل:َغالَ انطِّ ٍْ أَََِص ْب ْيٍد ، َع ًَ ٍْ قَتَاَدةَ ، َوثَابٍِت ، َوُح َع

ْعُر ،  َعْهِد َرُضىِل هللاِ صهى هللا عهيه وضهى ، فَقَاَل انَُّاُش : يَا َرُضىَل هللاِ ، َغالَ انطِّ

ُر اْنقَابُِض  َطعِّ ًُ َ هَُى اْن ٌَّ هللاَّ ْر نََُا ، فَقَاَل َرُضىُل هللاِ صهى هللا عهيه وضهى : إِ فََطعِّ

ُُْكْى يَْطهُبُُِي  َ ، َعسَّ َوَجمَّ ، َونَْيَص أََحٌد ِي ٌْ أَْنقَى هللاَّ اُق ، إَِِّي ألَْرُجى أ زَّ اْنبَاِضطُ انرَّ

َيٍت فِيبِ  ِِ ْظَم َدٍو َوالَ وَ  ًَ     

Artinya: Orang-orang mengatakan “Wahai Rasulullah, harga telah 

mahal maka patoklah harga uuntuk kami”. Bersabda 

Rasulullah saw: “Sesungguhnya Allahlah yang mematok 

harga, dan sesungguhnya Yang melapangkan rezki, Yang 

Maha Pemberi Rezki, dan sesungguhnya saya 

mengharapkan untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak 

ada seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena 

suatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan 

harta”.
49
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  Asy-Syaukuni menyatakan, bahwa hadist diatas dijadikan dalil 

bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) 

merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan para 

penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali 

dengan harga sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah 

ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya bahwa manusia 

dikuasakan atas mereka sedangkan pematokan harga adalah 

pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang iman diperintahkan 

untuk memelihara kemaslahatan umat Islam. 

 

3. Karakteristik Ekonomi Islam 

  Karakteristik utama ekonomi Islam adalah keteraturan dan 

keserasian. Satu-satunya agama di dunia yang memiliki system dan 

konsep penataan kehidupan yang paling lengkap adalah agama Islam. 

Mulai dari masalah aqidah, ibadah, akhlak, keluarga, pendidikan, budaya, 

muamalah, dan segala aspek kehidupan baik material atau moril. 

Kelengkapan aturan ini sejalan dengan keserasian dan karakteristik, sifat, 

dan tingkah laku manusia.
50

 Sedangkan beberapa karakteristik ekonomi 

islam yang disebutkan dalam al-Mawadhu‟ah al-„Ilmiyah wa al-

Amaliyah al-Islamiyah adalah sebagai berikut:
51
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a. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. 

Karakteristik ini terdiri dari dua bagian, yaitu: 

1) Semua harta naik benda mati maupun alat peoduksi adalah milik 

Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah 

ayat 284: 

                   

                        

           

Artinya:  kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit 

dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan 

apa yang ada di dalam hatimu atau kamu 

menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat 

perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. 
Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya 

dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu.
52

 

 

2) Manusia adalah khalifah atas harta miliknya, yang menjelaskan 

fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta. Firman Allah 

SWT di dalam al-Qur’an surat al-Hadid ayat 7: 

                  

                  

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan 

nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah 

menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang 

yang beriman diantara kamu dan menafkahkan 
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(sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang 

besar.
53

 

 

 

 

b. Ekonomi terikat dengan aqidah, syari’ah (hukum) dan moral 

Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah Islam tampak jelas dalam 

banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang 

ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan 

ekonomi Islam dengan aqidah dan syari’ah tersebut memungkinkan 

aktivitas ekonomi Islam menjadi ibadah. Sedangkan di antara bukti 

hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah: 

1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang 

dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau 

kepentingan masyarakat. 

2) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. 

3) Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-

srana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, 

karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran 

perekonomian dalam masyarakat. 

4) Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan 

individu dan masyarakat. 

5) Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. 

Beberapa ahli Barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. 

Mereka menyatakan bahwa Islam adalah agama yang menjaga 
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diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu para ahli tersebut 

menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur 

keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi 

dunia). 

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan anatara kehidupan dunia 

dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan 

berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, 

aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan 

akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur’an 

surat al-Baqarah ayat 201: 

                  

           

Artinya:  Dan di antara mereka ada orang yang berdo‟a: “Ya 

Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan 

kebaikan di akhirat dan periharalah kami dari siksa 

neraka”.
54

 

 

 

6) Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan 

individu dangan kepentingan umum 

Arti keseimbangan dalam sistem sosial adalah Islam, Islam tidak 

mengakui hak mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan 

tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang 

dapat melindungi keseimbangan anatara batasan-batasan yang 

                                                             
54

Ibid, h. 31. 



70 

 

ditetapkan dalam system Islam untuk kepemilikan individu dan 

umum. 

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan dan 

mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara 

umum. Prinsip ini difirmankan Allah SWT dalam al-Qur’an 

surat al-Hasry ayat 7: 

                     

                      

                       

                  

 

Artinya:   Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang bersal 

dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 

untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar 

diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. 

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 

terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada 

Allah.Sesungguhnya Allah amat keras hukumnya.
55

 

 

7) Kebebasan individu dijamin dalam Islam 

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan 

kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun 
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kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut 

tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh 

Allah SWT, dalam al-Qur’an maupun al-Hadis. Dengan 

demikian, kebebasan tersebut bersifat mutlak. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 188: 

                    

                     

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan 

yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui.
56

 

 

8) Bimbingan konsumsi 

Dalam hal bimbingan konsumsi, Allah SWT berfirman dalam 

al-Qur’an surat al-A’raf ayat 31: 

                    

                 

Artinya:  Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang 

indah di setiap (mamasuki) masjid, makan dan 

minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berlebih-lebihan.
57
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9) Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian 

Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan 

masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang, ataupun dari Negara lain. Negara juga 

berkewajiban memberikan jaminan social agar seluruh 

masyarakat dapat hidup secara layak. Islam juga 

memperkenankan Negara untuk dapat mengatur masalah 

perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu 

maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. 

10) Pelarangan riba dan implementasi zakat 

Menurut Sayyid Mahmud Taleghani, kepemilikan harta (dan 

kebebasan), yang menjadi salah satu masalah sentral dalam 

ekonomi adalah persoalan uang dan peredarannya. Selain 

pelarangan penimbunan uang, riba juga sebagai suatu 

“pertambahan harta secara otomatis tanpa adanya produktivitas 

tenaga kerja (apa pun devinisinya)”. Secara umum, dapat 

dikatakan bahwa riba adalah perolehan haram. Definisi ini tidak 

hanya mencakup bunga uang melainkan juga transaksi yang 

dibayar di muka dan transaksi kredit. Sebagai suatu larangan 

yang dinyatakan secara eksplesit oleh al-Qur’an, maka 

pelarangan riba haruslah diimplementasikan di dalam system 

ekonomi Islam. Zakat, bersama-sama dengan khumus 

(seperlima), kharaj (pajak tanah), dan kaffarat (pajak berupa 
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denda), tidak hanya sebagai kewajiban agama, melainkan juga 

sebagai alat untuk memenuhi permintaan publik.
58

 

 

4. Konsep Harga Yang Adil Dalam Islam 

  Terminologi keadilan dalam al-Qur’an disebutkan dalam berbagai 

istilah, antara lain „adl, qisth, mizan, hiss, qasd atau secara garis 

besarkeadilan dapat dikompensasi, tidak adanya hak yang dirugikan serta 

adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.
59

 

  Islam sangat menjujung tinggi keadilan (al‟-adl/justice), termasuk 

juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminology dalam 

bahasa Arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini, antara 

lain: si‟r al-mitsl, tsaman al mitsl dan qimah al‟-adl. Istilah qimah al adl 

(harta yang adil) pernah digunakan Rasulullah SAW, dalam 

mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, di mana budak ini 

akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh 

kompensasi dengan harga yang adil (Shalih Muslim). Penggunaan istilah 

ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dab 

Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang 

adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda), setelah nilai 

dirham turun sehingga harga-harga naik. 
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  Istilah qimah al-„adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang 

telah mengkondifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam 

obyek barang cacat yang dijual, perebutan, kekuasaan, membuang 

jaminan atas harta milik, dan sebagainya. 

  Meskipun istilah-istilah diatas telah digunakan sejak masa 

Rasulullah dan al-Kulafa’ al-Rasyidun, tetapi sarjana muslim pertama 

yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu 

Taimiyah sering menggunakan dua terminology dalam pembahasan 

harga ini, yatu: „iwad al mitsl (equivalen compensation/kompensasi/yang 

setara) dan kamal tsaman al mitsl (equivalen price/harga yang setara). 

Dalam al-Hisbahnyaia mengatakan: “Kompensasi yang setara akan 

diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi 

keadilan (nafs al‟-adl)”. Di manapun ia memebedakan anatara dua jenis 

harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan 

disukai, dan memepertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga 

yang adil. 

  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 syari’ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara 

umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan 

eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan 

menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat 



75 

 

bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh 

keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara 

dengan harga yang dibayarkan. 

  Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep equivalent 

price jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga 

dengan konsep just price. Konsep just price hanya melihat harga dari sisi 

produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas 

kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, 

sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu 

barang.Itulah sebabnya syari’ah Islam sangat menghargai harga yang 

terbentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. 

  Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah 

satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan 

seringkali dipandang sebagai intisari dari ajaran Islam dan dinilai Allah 

sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.
60

 

  Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi Islam. 

Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama 

dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan seringkali diletakkan sederajat 

dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh Ulama terkemuka sepanjang 

sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsure paling utama dalam 
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muqashid syari‟ah.Sayyid Qutb menyebutkan keadilan sebagai unsure 

pokok komprehensif dan terpenting dalam aspek seluruh kehidupan.
61

 

  Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam 

(P3EI), berdasarkan makna adil yang ada dalam al-Qur’an sebagaimana 

disebutkan di atas, maka bisa diturunkan nilai turunan yang berasal 

darinya sebagai berikut:
62

 

a. Persamaan kompensasi 

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, 

yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan 

kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. 

Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak 

kepada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk 

memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya. 

b. Persamaan hukum 

Persamaan hukum disini berarti setiap orang harus diperlakukan 

sama di muka hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap 

seseorang di muka hukum atas dasar apa pun juga. Dalam konteks 

ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap 

aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk 

melebihkan hak suatu golongan atas golongan lain hanya karena 

kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut. 
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c. Moderat  

Moderat disini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil di 

sini dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang 

bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi di tengah. 

Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus 

mengambil posisi di tengah dalam arti tidak mengambil keputusan 

yang terlalu memperingan, misalnya dalam hal pemberian 

kompensasi. 

d. Proporsional 

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini 

disesuiakan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik 

dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung 

jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga 

a. Permintaan  

Permintaan adalah salah satu elemen yang menggerakkan pasar. 

Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan 

permintaan adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen 

sesungguhnya merupakan sesuatu yang komplek, yang berasal dari 

Allah. 
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Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat 

diuraikan sebagai berikut:
63

 

1) Faktor-faktor penentu permintaan 

a) Harga barang yang bersangkutan 

Harga barang yang bersangkutan merupakan determinan 

paling penting dalam permintaan. Pada umumnya, hubungan 

antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negative. 

Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah 

permintaan, demikian pula sebaliknya. Secara spesifik 

pengaruh harga terhadap permintaan ini dapat diiuraikan lagi 

menjadi: 

(1) Efek substitusi 

(2) Efek pendapatan 

(3) Pendapatan konsumen 

(4) Harga barang lain yang terikat 

(5) Selara konsumen 

(6) Ekspektasi (pengharapan) 

(7) Maslahah 

2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan 

konsekuensinya terhadap harga 
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Ibnu Taimiyah mencacat ada beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yang 

tertulis dalam suatu bagian dalam bukuya Fatawa, yaitu: 

a) Keinginan penduduk (ar-raghabah) 

Yaitu keinginan atas barang-barang bebeda dan seringkali 

berubah. Hal ini turut dipengaruhi oleh berlimpah atau 

langkanya suatu barang. Semakin langka semakin diminati 

oleh masyarakat. Dalam ekonomi konvensional hal ini 

dikenal dengan istilah preference (minat). 

b) Jumlah orang yang meminta 

Semakin banyak permintaan dalam satu jenis barang 

dagangan, maka semakin mahal harga barang. 

c) Kuat atau lemahnya permintaan 

Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi 

daripada jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah. 

d) Kualitas pembeli (al-ma‟awid) 

Harga juga berubah-ubah, sesuai dengan siapa saja transaksi 

tersebut dilakukan. Pembeli yang punya kredibilitas yang 

buruk, sering bangkrut, mengulur-ulur pembayaran akan 

mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang 

memiliki predikat baik. 
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e) Jenis uang yang digunakan 

Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran (uang) 

yang digunakan dalam jual beli. Hal diatas harus dapat 

terjadi, karena tujuan dari suatu transaksi harus 

menguntungkan penjual dan pembeli. 

f) Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam 

atau menyewa, karena adanya biaya tambahan akan 

mengakibatkan perubahan harga. 

b. Penawaran 

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan 

(penawaran) telah dikenali sebagai kekuatan penting di dalam pasar. 

Ibnu Taimiyah, misalnya, mengistilahkan penawaran ini sebagai 

ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat 

berasal dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan 

oleh produsen atau penjual. Namun, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi penawaran, antara lain:
64

 

1) Maslahah  

Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan 

tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah 

maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi dalam 

barang semakin meningkat, maka produsen akan memperbanyak 

jumlah produksinya, produsen dengan tingkat keimanan “biasa” 
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kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan 

berkah minimum. Dalam kondisi seperti ini, jika barang atau jasa 

yang ditawarkan telah mencapai kandungan berkah minimum, 

maka produsen akan menganggapnya sudah baik sehingga 

pertimbangan penawaran selanjutnya akan didasarkan pada 

keuntungan. 

2) Keuntungan 

Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat 

mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk 

berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan 

menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar 

lagi untuk mencapai falah. 

Keuntungan menurut Ibnu Khaldun yaitu jumlah nilai yang 

tumbuh dan berkembang dalam perdagangan. Sementara itu 

perdagangan menurutnya adalah suatu usaha manusia untuk 

memperoleh dan meningkatkan pendapatannya dengan 

mengembangkan property yang dimilikinya, dengan cara membeli 

komoditi dengan harga murah dan menjualnya dengan harga yang 

mahal.
65
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Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan adalah: 

a) Harga barang 

Harga barang merupakan faktor utama yang menentukan 

keuntungan. Peran harga barang dalam menentukan 

penawaran telah lama dikenal oleh pemikir Ekonomi Islam 

Klasik. Jika harga barang naik, maka jumlah keuntungan per 

unit yang akan diperoleh juga naik. Hal itu kemudian akan 

meningkatkan keuntungan total dan akhirnya mendorong 

produsen untuk menaikkan jumlah penawarannya. 

b) Biaya produksi 

Biaya produksi sangat menentukan tingkat keuntungan. 

Karena keuntungan adalah selisih antara permintaan 

(revenue) dengan biaya (cost). Jika biaya turun, maka 

keuntungan produsen atau penjual akan meningkat dan 

seterusnya akan mendorong untuk meningkatkan jumlah 

pasokan ke pasar. Biaya produksi akan ditentukan oleh dua 

faktor berikut ini: 

(1) Harga input produksi 

(2) Teknologi produksi 

c) Kurva pasokan (penawaran) 

Kurva pasookan menunjukkan perilaku dari agen yang selalu 

berusaha untuk memperoleh maslahah yang maksimum. 

Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin tinggi jumlah 
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yang ditawarkan oleh produsen. Demikian pula sebaliknya, 

semakin rendah tingkat harga semakin rendah pula jumlah 

yang ditawarkan. 

 

6. Laba (Keuntungan) 

  Dalam menetapkan harga tentu seorang pengusaha akan 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam menjual hasil produknya. Laba 

adalah selisih lebih dari hasil penjualan dari harga pokok dan biaya 

operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikan sebagai selisih antara total 

penjualan dengan total biaya. Total penjualan adalah harga barang yang 

dijual, sementara itu total biaya operasional adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan dalam penjualan, yang terlihat dan tersembunyi. 

  Majelis Ulama Fiqih yang terikat dalam Organisasi Konferensi 

Islam (OKI) dalam pertemuan ke-5 di Kuwait dari tanggal 1-6 Jumadil 

Ula 1409 H, (bertepatan dengan 10-15 Desember 1988 M) telah 

melakukan diskusi tentang pembatasan keuntungan para pedagang. 

Mereka membuat ketetapan sebagai berikut:
66

 

a. Hukum asal yang diakui oleh nash dan kaidah-kaidah syari’ah adalah 

membiarkan umat bebas dalam jual beli mereka, dan 

mengoperasikan harta benda mereka dalam bingkai syari’ah Islam 

yang penuh perhatian dengan segala kaidah di dalamnya. 

                                                             
66

Adiwarman Karim, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 82. 
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b. Terdapat banyak dalil dalam ajaran agama Islam yang mewajibkan 

segala muamalah bebas dari hal-hal yang haram, seperti penipuan, 

kecurangan, manipulasi, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, 

memanipulasi keuntungan (monopoli penjualan), yang kesemuanya 

adalah mudharat bagi masyarakat umum maupun kalangan khusus. 

c. Tidak ada standarisasi dalam pengambilan keuntungan yang 

mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual 

beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara 

umum dan kondisi pedagang dan komoditi barang dagangan, namun 

tetap memperhatikan kode etik yang disyari’atkan dalam Islam. 

Seperti sikap santun, qana‟ah, toleransi, dan memudahkan. 

d. Pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan standar harga 

kecuali kalau melihat adanya ketidak stabilan kondisi dalam pasar 

dan ketidak stabilan harga karena berbagai faktor yang dibuat-buat. 

 

7. Akad (Transaksi) 

  Akad sangat erat kaitannya dengan harga, dimana dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW. Ketika beliau berdagang, penetapan harga yang beliau 

berikan atas suatu barang ditentukan pada saat terjadinya akad atau 

transaksi. Dalam bahasa Arab akad berarti al-„aqd, jamaknya al‟uqud, 

berarti ikatan atau mengikat, sedangkan menurut terminology hukum 

Islam adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) 
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yang dibenarkan oleh syari’ah, yang menimbulkan akibat hukum 

terhadap objeknya.
67

 

  Menurut Abdul Razak Al-Sahnuri dalam Nadhariyatul „Aqdi, akad 

adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan 

kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat 

pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam 

kesepakatan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an 

surat al-Maidah (5) : 1 : 

                         

                         

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya.
68

 

 

a. Jenis akad atau transaksi 

Dari segi atau sisi ada atau tidaknya kompensasi, fiqh mu’amalat 

membagi akad menjadi dua bagian, yaitu:
69

 

1) Akad tijarah, yaitu merupakan akad yang ditunjukkan untuk 

memperoleh keuntungan. Akad ini biasa terjadi pada transaksi 

                                                             
67

Sri Nurhayati dan Wasilah, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2 (Jakarta: 

Salemba Empat, 2004), h. 70. 

68
Departemen Agama, Op. Cit., h. 106. 

69
Sri Nurhayati dan Wasilah, Op. Cit., h. 71. 



86 

 

bagi hasil atau juga pada transaksi jual beli. Karena keduanya 

sama-sama ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan. 

2) Akad tabarru‟, adalah perjanjian yang merupakan transaksi 

yang tidak ditujukan untuk memperoleh harta. Akad ini 

bertujuan untuk saling tolong menolong dalam rangka berbuat 

kebaikan, seperti meminjamkan uang, jasa, atau memberi 

sesuatu (wakaf atau hibah). 

b. Rukun dan syarat akad 

Ada 3 (tiga) rukun dan syarat sahnya suatu akad, yaitu: 

1) Pelaku, berarti pihak yang melakukan akad (penjual dan 

pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan 

majikan, dan lain sebagainya). Pihak yang melakukan akad 

harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka, mukallaf, dan 

orang yang sehat akalnya. 

2) Ijab qabul, merupakan kesepakatan dari para pelaku dan 

menunjukkan mereka saling ridha. Tidak akan sah suatu 

transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa 

melakukannya, dan oleh karenanya akad menjadi batal. 

3) Objek akad, berarti sebuah konsekuensi yang harus ada dengan 

dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah 

barang dagangannya, dan objek mudharabah dan musyarakah 

adalah modal dan kerja. 
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8. Larangan Ihtikar 

  Rasulullah telah melarang praktik ihtikar, yaitu secara sengaja 

menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, 

dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Bersumber dari 

Sa’id bin al-Musayyab dan Ma’mar bin Abdullah al-Adawi bahwa 

Rasulullah SAW. bersabda, “Tidaklah orang melakukan ihtikar itu 

kecuali berdosa.” 
70

 

  Menimbun artinya membeli barang dalam jumlah yang banyak 

kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan 

harga tinggi kepada masyarakat ketika mereka sangat membutuhkannya. 

Biasanya barang-barang yang ditimbun adalah barang sedang melimpah 

dan harganya murah. Ketika barang sudah tinggi harganya dan langka 

atau jarang ditemukan, si penimbun mengeluarkan barangnya dengan 

harga yang tinggi sehingga ia memperoleh keuntungan yang berlipat. 

Walaupun harganya tinggi, karena pembeli sangat membutuhkan, 

biasanya kebutuhan pokok, maka dengan sangat terpaksa pembeli pun 

membelinya.
71

 

  Mengenai hukum dari penimbunan barang tersebut, di kalangan 

Ulama terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi, secara umum dapat 

digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

                                                             
70

P3EI, Op. Cit., h. 323. 

71
Rachmat Syafe’I, Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2000), h. 173 
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a. Mazhab jumhur dari kalangan Syafi’iyyah, Malikiyah, Hanabilah, 

Zahiriyyah, Zaidiyah, Ibadiyah, al-Imamiyah, dan al-Kasani dari 

golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa penimbunan barang 

hukumnya haram. Dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut 

akan menimbulkan kemadharatan bagi manusia. 

b. Fuqaha dari kalangan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa, 

penimbunan barang dagangan hukumnya adalah makruh tahrim, 

dengan pertimbangan bahwa penimbunan tersebut diperbolehkan 

jika demi kemaslahatan manusia. 

c. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa tidak menimbulkan sanksi 

hukum karena hanya  makruh tahrim saja. Padahal penimbunan 

barang demi keuntungan pribadi sangatlah tercela karena ia berusaha 

mengeruk keuntungan ketika oranglain sangat kesusahan, atau 

menari di atas penderitaan orang lain. Tindakan itu tentu saja tidak 

bermoral dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh 

karena itu, sangat tepat kalau perbuatan itu diharamkan oleh syara’. 

Praktik Ihtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di 

mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih 

tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar, 

sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat dari 

ihtikar ini masyarakat luas akan merasa dirugikan oleh sekelompok 

yang lain. Organisasi Konferensi Islam (OKI) dapat melakukan 
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berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini, misalnya dengan 

penegakan hukum bahkan juga dengan intervensi harga. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Pandansari Selatan 

1. Sejarah Kampung Desa Pandansari Selatan 

Masyarakat Desa Pandansari Selatan berasal dari kabupaten 

Pringsewu, awalnya nama Pandansari diambil dari tanaman pandan 

banyak yang berduri di sekitar embung. Kemudian ditebang dan 

dibangun pemukiman. Sejarah Pemekaran Pandansari Selatan pada 

tanggal 5 November 2006  sampai 23 Maret 2007. Terbagi dalam 

Pemekaran Dusun I, II, III, menjadi Desa Pandansari Selatan.
1
 

Pada tanggal 23 Maret 2007 sampai 30 Agustus  2007, Bapak 

Suherman sebagai PJS Kepala Pekon Pandansari Selatan Tanggal 20 

September 2007, Bapak Tupon Saptono sebagai Kepala Pekon 

Pandansari Selatan. PadaTanggal 4 Desember 2014 sampai 9 Mei 2015, 

Bapak Suherman sebagai Kepala Pekon Pandansari Selatan. Pada tanggal 

9 Mei 2015 sampai 15 Mei 2016, BapakAgusPratiknosebagai PLT 

Kepala Pekon Pandansari Selatan. Pada tanggal 15 Mei 2016  sampai 20 

Oktober 2016, Bapak Sukiman sebagai PJS Kepala Pekon Pandansari 

Selatan. 

                                                             
1
Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pemerintahan aparat pekon Pandansari 

Selatan.  
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Pada tanggal 20 Oktober 2016 sampai sekarang, Bapak Ngadiran sebagai 

PAW Kepala Pekon Pandansari Selatan.  

 

2. Pemerintahan Desa Pandansari Selatan 

Secara administrative Desa Pandansari Selatan terdiri dari 4 dusun 

salah satunya Dusun II membawahi 4 RT; RT 06, RT 07, RT 08, RT 09 

dan Dusun III membawahi 4 RT; RT 10, RT 11, RT 12, RT 13. Jumlah 

Penduduk Desa Pandansari Selatan Laki-laki: 1616 Orang dan 

Perempuan: 1484 Orang total penduduk desa Pandansari Selatan 

berjumlah 3100 Orang. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga adalah 818 

KK. Masyarakat Desa Pandansari Selatan berasal dari suku yang 

berbeda-beda diantaranya suku Jawa dan Lampung. 
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a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pandansari Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pandansari Selatan 
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Tabel 3.1 

Data Aparat Pemerintahan Desa Pandansari Selatan 

 

No Nama Agama Jabatan 

1 Ngadiran Islam Kepala Desa Pandansari Selatan 

2 Agus Pratikno Islam Sekretaris Desa 

3 Sartono Hindu Kepala Dusun 02 

4 Guntoro Islam RT 06 

5 Suharno Islam RT 07 

6 Sudarman Islam RT 08 

7 Amat Sentot Islam RT 09 

8 Wardoyo Islam Kepala Dusun 03 

9 Ardi Supardi Islam RT 10 

10 Sarman Islam RT 11 

11 Sukirno Islam RT 12 

12 Jumadi Islam RT 13 

13 Sapto Kuncoro Islam KAUR Pemerintahan 

14 Suwanto Islam KAUR Pembangunan 

15 Bambang Subari Islam KAUR Kesra 

16 Gatot Pujiono Islam KAUR Keuangan 

17 Anton Sumijo Islam KAUR Umum 

18 Sumijo Islam Bendahara Desa 

19 Bagas Aprianto Islam Operator Desa 

20 Dwi Andriani Islam Administrasi 

Sumber :Data Balai Pekon Pandansari Selatan. 
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b. Letak Geografis Desa Pandansari Selatan 

Tabel 3.2 

Batas Wilayah 

 

NO Batas Desa/kelurahan Keterangan 

1 Sebelah Utara Pandansari - 

2 Sebelah Selatan Sukoharjo IV - 

3 Sebelah Timur Panggung Rejo - 

4 Sebelah Barat Panggung Rejo - 

Sumber :DataBalai Pekon Pandansari Selatan. 

Tabel 3.3 

Jumlah Dusun 

 

No Dusun Nama Kadus/RT Keterangan 

1 Dusun I Roby salim - 

2 Dusun II Sartono - 

3 Dusun III Wardoyo - 

4 Dusun IV Sumino - 

Sumber :Data BalaiPekon Pandansari Selatan 

Tabel 3.4 

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 

 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 Tidaktamat SD 1325 Jiwa - 

2 Tamat SD 1988 Jiwa - 

3 Tamat SLTP 795 Jiwa - 

4 Tamat SLTA 265 Jiwa - 

Jumlah 4373 Jiwa - 

Sumber :Data Balai Pekon Pandansari Selatan 
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Tabel 3.5 

Jumlah Suku 

 

NO Suku Persentase Keterangan 

1 Jawa 90% - 

2 Lampung 5% - 

3 Bali 5% - 

Sumber: Data Balai Pekon Pandansari Selatan. 

 

c. Monografi Desa Pandansari Selatan 

Tabel 3.6 

Sarana Beribadah 

 

NO Sarana Beribadah Jumlah Keterangan 

1 Masjid dan Musholla 9 - 

2 Gereja 0 - 

3 Vihara 0 - 

4 Pura 1 - 

Jumlah 10 - 

Sumber :Data Balai Pekon Pandansari Selatan. 

Tabel 3.7 

Sarana Pendidikan 

 

NO Sarana Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 Gedung TK 2 - 

2 Gedung SD 2 - 

3 Gedung SMP 1 - 

Jumlah 5 - 

Sumber :Data Balai Pekon Pandansari Selatan. 
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Tabel 3.8 

Sarana Kesehatan 

 

NO Sarana Kesehatan Jumlah Keterangan 

1 Puskesmas 1 - 

2 Posyandu 1 - 

Jumlah 2  - 

Sumber :Data Balai Pekon Pandansari Selatan. 

 

Tabel 3.9 

Sarana Olahraga 

 

NO Sarana Olahraga Jumlah Keterangan 

1 Lapangan Bola 4 - 

2 LapanganVolly 6 - 

3 Lapangan BuluTangkis 1 - 

Jumlah 10 - 

Sumber :DataBalai Pekon Pandansari Selatan. 

Tabel 3.10 

Fasilitas Perhubungan 

 

NO Keadaan Jalan Persentase Keterangan 

1 Jalan Beraspal 80 % - 

2 Tidak Bersapal 20 % - 

Sumber :Data Balai Pekon Pandansari Selatan. 
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Tabel 3.11 

Sarana Umum 

 

NO Sarana Umum Jumlah Keterangan 

1 Pemakaman 1 - 

2 Kantor Kampung 1 - 

3 Balai Desa 1 - 

4 Poskamling 13 - 

5 Jembatan 0 - 

6 Pasar Tradisional Tidak Ada - 

Jumlah 16 - 

Sumber :Data Balai Pekon Pandansari Selatan. 

 

B. Visidan Misi Desa Pandansari Selatan 

1. VISI: 

Menjadikan pekon yang bersih, aman, rapih, dan indah. Serta bertakwa 

menuju masyarakat adil dan sejahtera. 

2.    MISI: 

a) Penambahan modal usaha 

b) Penambahan dan pembenahan infrastruktur 

c) Meningkatkan pendidikan keagamaan, serta meningkatkan SDM  

melalui pendidikan formal maupun informal 

d) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli pekon 

e) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui 

pelaksanaan otonomi daerah
2
 

 

                                                             
2
Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pemerintahan aparat pekon Pandansari 

Selatan. 
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C. Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri Meubel di Desa Pandansari 

Selatan 

1. Jumlah Penduduk Desa Pandansari Pandansari Selatan 

Desa Pandansari Selatan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 

3.257 orang. Dimana jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.633 orang 

dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.624 orang. Dengan jumlah 

kepala keluarga sebanyak 897 KK. 

Tabel 3.12 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

 

Mata Pencaharian Jumlah 

Buruh Tani 341 Jiwa 

Tukang Meubel 1209 Jiwa 

Peternak 4 Jiwa 

Pedagang 551 Jiwa 

Tukang Kayu 14 Jiwa 

Tukang Batu 21 Jiwa 

Tukang Genting 500 Jiwa 

PNS 33 Jiwa 

Jumlah 2.673 Jiwa 

Sumber :Data Balai Pekon Pandansari Selatan. 

Dari table di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian paling 

dominan di desa Pandansari Selatan adalah tukang meubel yang mencapai 

1209 jiwa dari 2.673 jiwa keseluruhan desa Pandansari Selatan. 
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2. Jumlah Industri Meubel Desa Pandansari Selatan 

Sentra industri meubel yang ada di Desa Pandansari Selatan cukup 

banyak. Hampir sebagian lebih masyarakat Desa Pandansari Selatan 

bermata pencaharian sebagai pengrajin meubel. Pemasaran produk industri 

meubel yang ada di Desa Pandansari sudah merambah sampai ke luar 

Kabupaten Pringsewu, mereka biasa memasok produknya sampai ke 

Kalianda, Kabupaten Lampung Tengah, atau bahkan sampai ke luar kota 

sesuai dengan permintaan konsumen. 

Di Desa Pandansari Selatan terdapat 4 dusun, akan tetapi hanya 2 

dusun yang banyak memproduksi industri rumah tangga meubel. Yaitu 

dusun 2 dan dusun 3, didusun 2 hampir seluruh masyarakatnya 

mempunyai industri rumah tangga meubel yang berjumlah 63 industri 

rumah tangga meubel, sementara itu di dusun 3 ada 40 industri rumah 

tangga meubel. Sedangkan dusun 1 hanya terdapat 5 industri rumah tangga 

meubel.
3
 

Tidak hanya pengrajin meubel, di Desa Pandansari Selatan juga 

terdapat banyak industri rumah tangga pembuatan genteng dan bata. 

Pengrajin genteng dan bata paling banyak ditemukan di dusun 1 dan 4.
4
 

 

 

 

                                                             
3
Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pemerintahan aparat pekon Pandansari 

Selatan. 

4
Hasil wawancara yang dilakukan dengan KasiPemerintahan aparat pekon Pandansari 

Selatan. 
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D. Modal dan Mekanisme Penetapan Harga Produk Industri Meubel 

Berikut ini adalah beberapa contoh perhitungan penetapan harga produk 

industri meubel yang dikalkulasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.13 

Perhitungan Penetapan Harga Produk Meubel 

 

NO Jenis Barang Total Biaya 

Modal 

Finishing 
 

Upah 

Pekerja 

Harga 

Jual 

1 Meja Kantor 30.000 15.000 10.000 100.000 

2 Kursi Ruang 

Tamu 

1.800.000 200.000 500.000 3.000.000 

3 Bupet Hias 870.000 130.000 200.000 1.800.000 

4 Lemari Baju 220.000 200.000 200.000 1.200.000 

5 Bangku 

sekolah 

100.000 50.000 45.000 250.000 

Sumber data : Pengolahan data primer 

Dari daftar wawancara yang diajukan peniliti kepada 6 responden yaitu 

pemilik industri meubel, mereka semua menjual produk meubel berupa 

furniture kantor dan rumah tangga. Diantaranya meja, kursi, lemari, resban 

(bangku panjang), dipan, bupet, meja kantor, meja dan bangku sekolah, dll. 

Dari keenam responden yang telah di wawancara semuanya mempunyai 

jawaban yang sama. Bahwasanya penetapan harga produk tergantung pada 

tingkat kesulitan produk yang diinginkan oleh konsumen dan juga tergantung 

pada biaya produksi dan upah pekerjanya.
5
 Penetapan harga juga bisa di 

lakukan dengan cara melihat berapa banyak modal yang harus dikeluarkan, 

                                                             
5
Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sukar Woto pemilik industri meubel 

“Fadhillah Rizky Meubel”. 
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rumusnya dapat diketahui dari berapa meter kayu yang dibutuhkan untuk 

setiap pembuatan satu produk meubel.
6
 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan harga pada produk 

industri meubel biasanya sering kali pada saat proses tawar menawar dari 

konsumen kepada produsen. Atau juga bisa jadi karena jarak pengantaran 

produk meubel dari produsen kerumah konsumen yang jauh sehingga 

produsen meminta uang penambahan untuk biaya antar. Perubahan harga juga 

bisa terjadi apabila konsumen menginginkan barang pada waktu yang singkat, 

sehingga produsen meminta harga yang lebih tinggi dari biasanya karena 

untuk memenuhi permintaan tersebut produsen juga membutuhkan tenaga 

tambahan untuk dapat menyesaikan pesanan konsumen.
7
 

Produsen membuat produk sesuai dengan permintaan pasar. Biasanya 

paling banyak pesanan datang pada saat tahun ajaran baru, atau sering disebut 

dengan musim proyek yang berkaitan dengan pemerintah. Produsen juga 

biasanya membuat produk sesuai dengan permintaan seseorang yang menjadi 

penjual keliling. Tetapi jika penjual keliling belum bisa menjual produk 

tersebut, maka produk tersebut belum dibayar oleh si pedagang kelilling. 

Sementara itu permintaan produk furniture rumah tangga paling banyak pada 

saat memasuki bulan Ramadhan, untuk sehari-harinya jika tidak ada 

pemesanan atau tidak ada proyek dari sekolah produsen biasanya membuat 

produk untuk stok jika ada permintaan barang-barang perlengkapan 

                                                             
6
Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ihwanto pemilik industri meubel ”Asyifa 

Meubel”. 

7
Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Supriyono pemilik industri meubel 

“Berkah Jaya Meubel”. 
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sekolah/kantor. Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam permintaan 

produk industri meubel bisa dilihat dari kualitas produk yang dihasilkan, 

biasanya ini banyak terjadi pada permintaan furniture rumah tangga. Atau 

permintaan konsumen kepada produsen bisa jadi karena hubungan dekat yang 

dimiliki antara keduanya. Biasanya kasus ini sering terjadi pada saat musim 

proyek dari dinas pemerintahan.
8
 

Faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya 

terletak pada harga yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Karena 

ketatnya persaingan antaara pemilik usaha meubel yang satu dengan yang 

lainnya sehingga proses tawar menawar antara produsen dengan konsumen 

sangat kuat. Produsen berani mengambil konsumen yang menawar dibawah 

harga pasaran asalkan masih ada untung yang didapat oleh produsen 

meskipun hanya sedikit. Faktor lain yang mempengaruhi produsen dalam 

menawarkan produknya juga terletak pada kualitas produk barang yang 

dihasilkan, sehingga konsumen dapat memilih dengan sendirinya industri 

meubel mana yang menghasilkan produk barang dengan kualitas yang baik.
9
 

                                                             
8
Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Marya dipemilik industri meubel “Gavin 

Meubel”. 

9
Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Budianto pemilik industri meubel 

“Family 1922 Meubel”. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Penetapan Harga Produk Industri Meubel Di Desa Pandansari Selatan 

 Sebagai indikator yang diambil dari pemikiran-pemikiran yang sudah 

dijelaskan dalam landasan teori yang dapat mengukur penetapan harga produk 

industri meubel di Desa Pandansari Selatan sebagai berikut: 

1. Menganalisis Harga dan Penawaran Pesaing di Desa Pandansari 

Selatan 

Hasil wawancara peneliti terhadap ke enam pemilik industri meubel 

yaitu bapakHeri Siswanto, bapak Supriyono, bapak Sukar Wanto, bapak 

Budi anto, bapak Ihwanto, dan bapak Maryadi bahwasanya mereka 

menjual produk industri meubel sesuai dengan permintaan konsumen, dan 

berdasarkan atas biaya produksi upah pekerja dan juga ongkos kirim. 

Mereka berani menurunkan harga produk dari harga pasaran kepada 

konsumen agar konsumen dapat tetap membeli produk industri meubel 

mereka. Banyaknya permintaan barang yang diinginkan konsumen 

terhadap produsen juga menjadi tolak ukur paling kuat dalam menetapkan 

harga produk. Dengan demikian produsen dapat menggunakan analisis 

biaya pesaing, harga pesaing dan kemungkinan melihat reaksi pesaing 

sebagai dasar penetapan harga. Dengan mengetahui biaya, harga dan 

kualitas pesaing, ia akan dapat menggunakan hal tersebut sebagai titik 

orientasi untuk menetapkan harga. Berkurang atau bertambahnya 
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permintaan terhadap produk industri meubel tidak ditentukan oleh naik 

turunnya harga. Penetapan harga industri meubel yang ada di desa 

Pandansari Selatan didasarkan atas hukum penawaran yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi harga suatu barang maka banyak jumlah barang 

yang ditawarkan, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit 

jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini sering terjadi pada saat musim 

proyek. Karena banyaknya barang yang ditawarkan juga menjadi tolak 

ukur para pengrajin meubel untuk dapat menaikkan harga barang. Untuk 

itu, pada saat musim proyek berlangsung produsen dapat menambah 

jumlah produksinya dalam jangka pendek dengan jalan menambah jam 

kerja dan dengan tingkat skala perusahaan yang adaatau dalam jangka 

pendek produsen dapat memperbesar outputnya dengan jalan menambah 

jam kerja per hari dan hanya pada tingkat skala perusahaan yang ada. Naik 

turunnya harga produk industri meubel juga ditentukan oleh faktor internal 

meliputi kemungkinan kenaikan gaji atau upah, peluncuran produk baru, 

dan sebagainya. Tetapi banyak industri meubel yang justru memberi 

potongan harga/diskon untuk barang yang ditawarkan. 

 

2.  Metode Penetapan Harga Produk Industri Meubel 

Berdasarkan riset yang telah dilakukan di lapangan metode 

penetapan harga yang diterapkan di desa Pandansari Selatan adalah 

metode berbasis pasar (market-based pricing), berdasarkan atas harga 
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pasar saat ini (current market price), harga pesaing (competitor price) dan 

harga yang disesuaikan (adjusted current market price). 

Dengan menggunakan metode harga pasar saat ini (current market 

price), banyaknya industri meubel yang ada di desa Pandansari Selatan 

menjadikan persaingan antar industri meubel semakin ketat. Untuk 

mengantisipasi persaingan antar industri meubel mereka menggunakan 

metode harga pasar saat ini, yaitu dengan cara menciptakan produk-produk 

baru yang dimodifikasi dari produk yang lama dengan harga yang sama 

dengan harga produk lama. 

Selain itu, mereka juga menggunakan metode harga pesaing 

(competitor price), metode ini hampir sama dengan  metode harga pasar 

saat ini. Dimana para produsen menetapkan harga produk yang sama 

dengan harga yang ditetapkan oleh produsen yang lain. Apabila salah satu 

industri meubel menaikkan harga produk maka industri meubel yang 

lainnya juga akan menaikkan harga produk dengan harga kenaikan yang 

sama. 

Selanjutnya yaitu dengan harga yang disesuaikan (adjusted current 

market price), metode ini digunakan oleh para produsen industri meubel 

yang ada di desa Pandansari Selatan dengan melihat faktor eksternal dan 

faktor internal dalam menetapkan harga produk industri. Faktor eksternal 

berupa antisipasi terhadap inflasi, nilai tukar mata uang, suku bunga, 

tingkat keuntungan yang diharapkan, dan sebagainya. Sementara itu faktor 

internal meliputi kemungkinan kenaikan gaji atau upah, peningkatan 
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efisiensi produk atau operasi, peluncuran produk baru, dan sebagainya. 

Kenaikan harga juga bisa terjadi karena kenaikan upah pekerja atau 

ongkos biaya kirim yang jaraknya cukup jauh. Dan juga karena kenaikan 

harga pada bahan-bahan produksi seperti harga kayu, cat, dan lain 

sebagainya. 

Sedangkan menurut peneliti, metode penetapan harga yang cocok 

digunakan di Industri Meubel Desa Pandansari Selatan adalah metode 

berbasis biaya (cost-based pricing) yaitu dengan menggunakan biaya 

penuh plus tambahan tertentu (full cost plus mark-up). Karena dengan 

metode ini pengusaha industri meubel bisa memperhitungkan jumlah 

seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibebankan sejak bahan baku mulai 

diproses sampai produk jadi siap untuk dijual, dengan tingkat keuntungan 

yang diharapkan. Dengan adanya tingkat keuntungan yang diharapkan 

tentu dapat menambah penghasilan para pengusaha industri meubel dan 

dapat memperbaiki tingkat perekonomian di Desa Pandansari Selatan. 

 

3.  Tujuan Penetapan Harga Produk Industri Meubel di Desa Pandansari 

Selatan 

Setiap lembaga, institusi, dan perusahaan dalam menentukan harga 

adalah untuk: 

a. Bertahan hidup. Oleh karena itu, penentuan harga dilakukan semurah 

mungkin. Yang tujuannya adalah agar produk yang ditawarkan laku di 
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pasaran dengan harga yang murah, tetapi masih dalalm kondisi yang 

memungkinkan. 

b. Memaksimalkan laba. Produsen dalam penetapan harga bertujuan agar 

penjualan atau pembelian meningkat, sehingga laba menjadi maksimal. 

Susai dengan yang ingin dicapai, maka melalui penetapan harga atas 

setiap barang yang dihasilkan, produsen mengharapkan akan 

mendapatkan laba maksimal. 

c. Pesaing. Penentuan harga dengan melihat harga pesaing bertujuan agar 

harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan harga yang 

ditawarkan pesaing untuk sebuah produk. Dalam hal ini penetapan 

harga antara industi meubel yang satu dengan yang lain saling bekerja 

sama dan bertukar pendapat mengenai penetapan harga jual, tetapi jika 

dalam penetapan harga kepada konsumen tergantung individu 

produsen sendiri. 

Hasil wawancara peneliti terhadap keenam pemilik industri meubel, 

adanya faktor-faktor lingkungan internal yang mempengaruhi penjualan 

dan pembelian produk industri meubel dalam menentukan harga dari 

setiap produk yang dihasilkan antara lain: 

a. Tujuan pemasaran, sebagai faktor utama yang menentukan harga adalah 

tujuan pemasaran perusahaan itu sendiri. Tujuan pemasaran tersebut 

dapat berupa: memaksimalkan laba, mempertahankan kelangsungan 

hidup bisnisnya, menciptakan kepemimpinan dalam kualitas, mengatasi 
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persaingan, meraih pangsa pasar yang besar, dan melaksanakan 

tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. 

b. Strategi bauran pemasaran, seperti diketahui bahwa harga hanya 

merupakan salah satu komponen dari elemen-elemen bauran 

pemasaran. Oleh karena itu, dalam menentukan harga sebaikanya 

mengkoordinasikan lebih lanjut dengan elemen pemasaran lainnya 

seperti produk, tempat, dan promosi. 

 

B. Analisis Penetapan Harga Produk Industri Meubel di Desa Pandansari 

Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

1. Harga yang Adil Dalam Islam 

Faktor permintaan yang mempengaruhi minat konsumen untuk 

membeli produk industri meubel yang diproduksi oleh para pengrajin 

meubel yang ada di Desa Pandansari Selatan ini menggunakan faktor 

selera karena pembeli bebas memilih berbagai bentuk produk yang 

diinginkan oleh konsumen dari yang murah hingga yang mahal sesuai 

dengan kemampuan konsumen untuk membeli produk yang diinginkan. 

Rata-rata konsumen tidak hanya diwilayah Kabupaten Pringsewu saja 

tetapi banyak juga yang berasal dari luar Kabupaten Pringsewu. 

Harga produk industri meubel ditetapkan atas dasar ongkos biaya 

produksi. Modal seluruh biaya produksi dihitung secara keseluruhan untuk 

mengetahui keuntungan yang didapat. 
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Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. 

Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk 

konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam 

islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut 

terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. 

Keadilan dalam Islam diartikan dengan suka sama suka (‘an taradhin 

minkum) dan satu pihak tidak menzalimi dan atau didzalimi pihak lain (la 

tazlimuna wa la tuzlamun). 

Suka sama suka diartikan bahwa konsumen dengan produsen telah 

sepakat bahwa penetapan harga produk industri meubel tersebut 

didasarkan atas dasar suka sama suka dan dengan kerelaan hati serta tidak 

ada unsur keterpaksaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an 

surat an-Nisa ayat 29: 

                       

                      

       

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. 

  

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya seseorang yang menurutnya 

adalah orang-orang yang beriman dilarang memakan harta orang lain 

dengan jalan yang batil, misalnya seseorang akan menjuak barangnya 
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tersebut tetapi melakukan kecurangan. Dengan demikian akakn merusak 

nama baik orang lain. Adapun yang diperbolehkan oleh Allah SWT adalah 

dengan jalan perniagaan, yaitu jual beli dengan dasar suka sama suka di 

antara keduanya, dan tidak ada pihak yang terdzalimi. 

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam eknomi Islam. 

Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama 

dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan seringkali diletakkan sederajat 

dengan kebijakan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang 

sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam 

muqashid syari’ah. Sayyid Qutb menyebutkan keadilan sebagai unsur 

pokok komprehensif dan terpenting dalam seluruh aspek kehidupan 

manusia. 

Mengenai penetapan harga produk industri meubel yang ada di Desa 

Pandansari Selatan tersebut produsen memberikan harga yang sesuai 

dengan harga pasaran. Namun banyakyang terjadi dilapangan bahwasanya 

penetapan harga tidak hanya tergantung pada harga pasarannya saja, tetapi 

juga tawar menawar antara produsen dengan konsumen sangat 

mempengaruhi penetapan harga produk industri meubel yang ada di Desa 

Pandansari Selatan mengingat dengan banyaknya pesaing yang ada. Islam 

menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas dimana titik 

keseimbangan pasar akan terjadi ketika permintaan bertemu dengan 

penawaran secara bebas (‘antaraddimminkum). 
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Seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya mencari 

keuntungan material, tetapi juga keuntungan transendental. Keuntungan 

material merujuk pada keuntungan yang hanya bisa dinikmati di dunia. 

Misalnya bertambahnya modal, memperluas pelanggan, meningkatkan 

jumlah penjualan dan produksi dan lainnya. Sedangkan keuntungan 

transendental adalah keuntungan yang ingin di dapat dari Allah SWT, 

misalnya pahala dan surga. Pada dasarnya pemberian harga dalam Islam 

harus adil. Dengan kata lain bukan hanya mendapatkakn keuntungan 

semata, tetapi harus berdasarkan untuk menolong. Selain itu ketika 

memperhatikan pesaing bukan bertujuan untuk memonopoli, tetapi terjadi 

persaingan yang sehat. Kemudian dalam melakukan perniagaan, Islam 

mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu, termasuk 

kepada pihak yang tidak disukai. Karena orang yang adil akan lebih dekat 

dengan takwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-

Maidah ayat 8: 

                    

                     

                

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa 

hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, 

eksploitasi dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang 

dalam kesempitan. 

 

2. Landasan Pokok Pasar Islami 

Dalam Penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, 

terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan 

pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu: Larangan menjual atau 

memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.  

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri diatas prinsip 

persaingan bebas (perfect competition). Namun demikian bukan berarti 

kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus 

oleh frame syari’ah. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela 

(antaradim minkum/mutual goodwill). Selanjutnya, pasar yang adil akan 

melahirkan harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan 

sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan. 

Fakta yang terjadi di lapangan adalah pada dasarnya para produsen 

menjual produknya kepada konsumen dengan baik, hanya saja terkadang 

ada produsen yang menjual produknya di bawah harga pasaran. Sebagian 

para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka 

melarang para pedagang menjual dagangannya di bawah harga yang telah 

berlaku di pasaran, dan sebagian ulama lainnya (kebanyakan ulama) 
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memperbolehkan. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah 

pendapat kedua, yaitu diperbolehkan untuk menjual dengan harga lebih 

murah dari harga yang berlaku di pasaran. Selama masing-masing 

pedagang menjual barang miliknya dengan harga yang ia suka, maka tidak 

ada alasan untuk melarangnya. Para ulama juga menyatakan bahwa harga 

yang berlaku di pasaran, sudah seyogianya dibiarkan berlaku selaras 

dengan dinamika pasar, berbanding lurus dengan penawaran dan 

permintaan. Tidak sepantasnya bagi siapapun untuk merekayasa harga 

yang berlaku. Bila barang banyak sedangkan permintaan sedikit secara 

otomatis harga akan turun, dan sebaliknya juga demikian. 

Namun dalam masalah ini solusi yang paling tepat dalam menetukan 

keadilan dalam pasar adalah dengan menentukan harga yang dilakukan 

dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai seperti 

di nyatakan oleh Qardhawi, tindakan ini memang tidak dibenarkan oleh 

agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi 

seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak 

menjual diatas/dibawah harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib 

diterapkan. Agar tidak terjadi ketidak adilan harga antara satu industry 

meubel dengan industry meubel lainnya. Dengan demikian, penetapan 

harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi 

tegaknya keadilan sebagaimana yang diminta oleh Allah. 

Para produsen harus bisa menentukan berapa persen keuntungan yang 

akan mereka peroleh dan akan disepakati secara bersama agar tidak terjadi 
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perbedaan dalam penetapan harga antara satu industri meubel dengan 

indusri meubel lainnya. Misal mereka menyepakati keuntungan dari hasil 

penjualan satu buah meja kantor adalah sebesar 30% maka harga untuk 

satu buah meja kantor yang jumlah seluruh modalnya adalah Rp.55.000 

akan dijual seharga Rp.71.500. 

 

3. Ihtikar  

Dalam penetapan harga produk industri meubel, produsen tidak 

melakukan unsur penimbunan (ihtikar), maksudnya menimbun adalah 

memproduksi barang dengan jumlah yang banyak kemudian 

menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi 

kepada konsumen dalam waktu tertentu misalnya pada saat bulan 

puasa/bulan Ramadhan dimana permintaan konsumen yang meningkat dari 

hari-hari/bulan-bulan biasanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang penetapan harga produk 

industri meubel yang ada di Desa Pandansari Selatan Kecamatan sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu, maka dapat disimpulkan yaitu: 

1. Penetapan harga produk industri meubel yang ada di Desa Pandansari 

Selatan didasarkan atas hukum penawaran yang berlaku dan sudah sesuai 

dengan prosedur dengan menggunakan metode penetapan harga berbasis 

harga yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik. Yaitu para 

produsen industri meubel dalam menetapkan harga berdasarkan ongkos 

dan biaya produksi dan juga menggunakan metode berbasis pasar 

(market-based pricing) berdasarkan atas harga pasar saat ini (current 

market price), harga pesaing (competitor price) dan harga yang 

disesuaikan (adjusted current market price).  

2. Penetapan harga produk industri meubel yang ada di Desa Pandansari 

Selatan jika ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, bahwa penetapan 

harga produk industri meubel sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam 

yaitu prinsip keadilan (kerelaan atau suka sama suka kedua belah pihak 

tidak ada yang dirugikan/terdzalimi). 

 

 



116 

 

 

 

B. Saran  

1. Untuk Desa Pandansari Selatan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu 

Bagi pengusaha industri meubel yang ada di Desa Pandansari Selatan 

diharapkan dapat menerapkan perilaku ekonominya sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan Syari’ah Islam, sehingga hal 

tersebut dapat dapat dipahami oleh semua pihak dan dapat dijadikan 

informasi atau teori sebagai referansi oleh masyarakat. 

2. Untuk peneliti 

Dalam penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan yang di harapkan 

bagi penelitian selanjutnya mampu melanjutkan penelitian tersebut yang 

lebih mendalam. 
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