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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hakikat manusia adalah makhluk sosial yang saling 

berinteraksi dan memiliki sifat bergantung kepada sesamanya 

dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Islam mendorong umatnya 

untuk senantiasa menjalin silaturahmi agar tercipta tatanan 

kehidupan yang lebih komplek sehingga yang menjadi tujuan 

utama manusia hidup sejahtera dan bahagia dengan otomatis akan 

terwujudkan. Namun didalam hidup kita selalu dihadapkan pada 

berbagai macam masalah terutama adalah masalah ekonomi. Itulah 

sebabnya manusia tidak dapat hidup sendiri perlu adanya bantuan 

dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup.  

Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk 

mengoptimalkan potensi jasmani dan rohani demi meningkatkan 

kualitas diri termasuk dalam bekerja atau berbisnis. Begitu 

pentingnya mendapatkan rezeki dengan jalan yang halal. Sehingga 

seorang muslim tidak dibenarkan untuk bermalas-malasan dalam 

berusaha. Dia harus berikhtiar dengan sekuat tenaga dalam mencari 

yang halal karena hal tersebut menjadi bernilai ibadah. Bahkan 

alasan sibuk beribadah dan bertawakal kepada Allah Swt; tidak 

dibenarkan dan tidak pantas dijadikan sebagai alasan untuk malas 

berikhtiar. Tidak pantas pula bagi setiap muslim yang memiliki 

kemampuan berusaha mencari Allah Swt. Namun, dia hanya 

mengharap sedekah  atau belas kasihan orang lain 

(FORDEBI,ADESy:2017:129) 

Nabi Muhammad Saw  menganjurkan kepada umatnya 

untuk berdagang sebagai solusi dari permasalahan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari karena dapat menumbuhkan jiwa 

kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga dan meringankan 

beban orang lain. Dalam sebuah hadist Motivasi Diriwayatkan oleh 

Ibrahim Al Harbi dalam Ghorib Al Hadits dari hadits Nu‟aim bin 

„Abdirrahman yaitu sebagai berikut (Maulana, F:2019:35): 
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 تِْسَعحُ أَْعَشاِس اٌِشْصِق فًِ اٌتَِّجاَسج
Artinya: 

“Sembilan dari sepuluh pintu rejeki ada dalam 

perdagangan. (H.R Ahmad).” 

Jual beli atau perdagangan merupakan roda penggerak yang 

berperan penting dalam meningkatkan perekonomian karena tujuan 

utama dari aktivitas perdagangan adalah memperoleh 

laba/keuntungan. Islam mengajarkan umatnya ketika dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya mempoleh harta harus dengan jalan 

yang halal sesuai syariat islam dalam hal ini tidak merugikan orang 

lain karena perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar agama 

adalah yang menunjung tinggi kejujuran dan keadilan.  

Sesuai dengan firman Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-

Baqarah [2]:275, yaitu: 

                        

                          

                            

                      

     

Terjemahnya: 

     “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 

sendiri,melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka 

berkata jual beli sama dengan riba. Padahal Allah swt 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Barang siapa yang mendapat peringatan dari tuhannya, 

kemudian dia berhenti, maka baginya apa yang telah 
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diambilya dahulu dan urusannya (terserah)kepada Allah. 

Barang siapa mengulangi, Maka orang itu adalah penghuni 

neraka mereka kekal didalamnya,”  

Hakikatnya Konsep Islam perdagangan yang Adil adalah 

Perdagangan yang “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”(Q.S. Al-

Baqarah:279-280). Oleh karena itu adanya Etika-etika bisnis dalam 

Islam merupakan acuan yang didasarkan pada hukum Islam untuk 

dipraktikkan dalam kegiatan memperoleh harta yang baik sehingga 

mendapat nikmat dunia dan akhirat. Etika dalam berdagang sangat 

penting karena Etika merupakan refleksi manusia perihal apa yang 

dilakukan dan dikerjakannya.  

Etika membantu mencari alasan mengapa suatu perbuatan 

harus dilakukan atau sebaliknya. Dengan demikian, etika menuntut 

orang agar sungguh-sungguh menjadi baik, agar memiliki sikap 

yang etis. Orang yang bersikap etis akan mengutamakan kejujuran 

saat melakukan bisnis (Wiranata, I.G.A.B:2005:81-82). Dalam 

menjalankan kegiatan perdagangan, Risiko merupakan hal yang 

tidak dapat teelakkan dari bagian kehidupan karena segala aktivitas 

pasti mengandung risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadi suatu 

kerugian yang tidak diduga atau tidak di harapkan, jadi 

ketidakpastian atau terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan 

mengakibatkan suatu kerugian. Manajemen risiko adalah suatu 

usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko 

dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh 

efektifitas efisiensi yang lebih baik (Anoraga, P:2009:328). 

Manajemen risiko adalah penerapan dari pengukuran serta 

mengidentifikasi ancaman yang bertujuan untuk meminimalisir 

setiap ancaman dan kerusakan  (Supriyo:2017). Manajemen Risiko 

juga merupakan bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana 

suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai 

permasalahan yang ada dengan menggunakan berbagai pendekatan 

manajemen secara sistematis  dan komprehenshif (Fahmi, 

I:2010:3). Berdasarkan pada pengertian manajemen risiko ini 
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terlihat jelas bahwa Manajemen Risiko merupakan suatu proses 

untuk mengetahui risiko sejak dini dan berusaha untuk 

meminimalisir dampak dari risiko yang terjadi (O.P. 

Simorangkir:2010:2). Dengan adanya manajemen risiko maka akan  

melindungi kelancaran usaha tersebut. Selain itu manajemen risiko 

yang dijalankan harus sesuai dengan Etika Bisnis dalam Islam agar 

mendapatkan keuntungan yang halal.  

Indonesia merupakan daerah yang mempunyai iklim tropis, 

hal ini membawa sejuta manfaat bagi semua pribumi terutama 

dalam bidang pertanian karena hanya memiliki dua musim saja 

yakni musim kemarau dan musim hujan dengan adanya dua musim 

ini menjamin dalam bidang pertanian bahwa persediaan air akan 

selalu tersedia karena curah hujan dan sinar matahari yang terjamin 

dengan adanya dua iklim ini. Salah satu jenis pertanian yang sukses 

di Indonesia adalah buah-buahan seperti: Semangka, pisang, melon, 

buah naga, jeruk, apel, anggur, manggah, durian, rambutan, 

manggis, klengkeng, sawo, nangka, jambu dan berbagai buah 

lainnya. Walaupun ada beberapa buah yang tidak dapat tumbuh 

ataupun susah dalam perawatan sampai bisa panen, kita masih 

dapat merasakannya karena beberapa buah tersebut di import dari 

negara lain seperti: pir, apel, anggur, kiwi, strowberry, leci, dan 

buah-buahan lainnya yang susah didapatkan di wilayah Indonesia. 

Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan oleh peneliti 

kepada para pedagang buah yang berada di Pasar buah Kota 

Kendari, Penenliti menemukan beberapa fenomena terkait dengan 

judul proposal yang akan diteliti di pasar buah kota Kendari. 

Terdapat risiko-risiko yang dialami oleh penjual buah dalam 

menjalankan usaha dagang mereka sehingga menimbulkan 

kerugian bagi pedagang buah. Salah satunya buah yang busuk yang 

merupakan faktor utama bagi para pedagang. Penyebab buah yang 

tidak laku dalam beberapa hari karena kurangnya pembeli serta 

persaingan pasar yang semakin meningkat mengakibatkan buah 

tersebut busuk dan beberapa faktor lain disebabkan oleh faktor 
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cuaca serta terdapat risiko  pengirim buah dari distributor  dimana 

pada saat mengirim buah, para pedagang tidak mengetahui jika ada 

buah yang rusak karena pengiriman tersebut dalam bentuk dos 

yang masih tersegel, kerangjang buah, peti buah kemudian faktor 

lain yakni terlalu berlebihan dalam menyimpan stok buah-buahan 

dalam bentuk dos maupun keranjang. Contohnya seperti pir, apel, 

dan anggur. Pengiriman buah dari yang memakan banyak waktu 

karena jarak serta transportasi yang digunakan sangat 

mempengaruhi tingkat ketahanan pada buah tersebut sebelum 

sampai ditujuan hal tersebut juga merupakan faktor paling utama 

berisiko buah busuk atau tidak dalam keadaan segar dan mulus. 

Sehubungan dengan hal tersebut dalam menjalankan usaha 

dagang mereka perlu melakukan suatu upaya awal untuk mengatasi 

atau meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi 

sehingga kerugian yang akan muncul dapat dihilangkan diperlukan 

Manajemen Risiko sebagai langkah awal dalam meminimalisir 

dampak dari kerugian (Yolanda, N:2020:4). 

Peneliti mengelompokkan buah berdasarkan jenis buah 

yang diimport dari luar Negara Indonesia dan buah yang berasal 

dari dalam Negara Indonesia atau buah-buahan lokal yang dijual di 

pasar buah kota kendari, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Tabel Buah Impor dan Lokal 

NO IMPORT LOKAL 

1.  Apel Semangka 

2.  Anggur Melon 

3.  Pir Jeruk 

4.  Jeruk sunkis Pisang 

5.  Kiwi Alpukat 

6.  Jeruk mandarin Pepaya 

7.  Jeruk santang Buah naga 

8.  Qurma Mangga 

9.  Strowberry Salak 

10.  Lemon Nanas 
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Dari Uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengkaji secara mendalam dengan skripsi yang berjudul 

Manajemen Risiko Penjualan Buah dalam Meningkatkan 

Profitabilitas Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus 

Pedagang di Pasar Buah Kota Kendari). 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memfokuskan 

pada masalah  Manajemen Risiko Penjualan Buah dalam 

Meningkatkan Profitabilitas Ditinjau dari Etika Bisnis Islam. 

Penelitian ini hanya membahas tentang praktik Manajemen Risiko 

penjualan buah dalam meningkatkan profitabilitas ditinjau dari 

etika bisnis islam dengan tujuan untuk melihat praktik manajemen 

risiko yang dijalankan oleh para pedagang buah dalam 

meningkatkan kemungkinan  keuntungan atau profitabilitas dari 

penjualan buah dan sesuai atau tidak dengan ketentuan Etika bisnis 

dalam Islam. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah para 

pedagang yang berada di pasar buah kota Kendari. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik Manajemen Risiko yang dilakukan oleh 

Penjual Buah di Pasar buah Kota Kendari? 

2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik 

Manajmen Risiko penjual buah di Pasar Buah Kota 

Kendari? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Manajemen Risiko 

yang dilakukan oleh Penjual Buah di Pasar buah Kota 

Kendari. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam 

terhadap praktik Manajmen Risiko penjual buah di Pasar 

Buah Kota Kendari. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis 

dan manfaat praktis atau yang ada dimasyarakat: 

1. Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru 

sekaligus referensi serta literatur ilmiah bagi penelitian 

selanjutnya Pada Program Sarjana ilmu Ekonomi Islam. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kajian 

terkait pemahaman Manajemen Risiko Penjualan Buah 

dalam Meningkatkan Profitabilitas Ditinjau dari Etika 

Bisnis Islam. 

2. Praktis  

a. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi pembelajaran 

bagi penulis serta khususnya bagi masyarakat yang 

belum mengetahui tentang bagaimana praktik 

Manajmen Risiko dikalangan usaha dagang buah-

buahan yang ditinjau dari Etika Bisnis dalam Islam.  

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari 

kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan 

dengan  istilah-istilah judul skripsi. Definisi operasional ini penting 

dan diperlukan agar pengukuran variable atau pengumpulan data 

(Variabel) itu konsisten antara sumber data (Responden) yang satu 

dengan responden yang lain. Sesuai dengan judul penelitian yaitu 

“Manajemen risiko penjualan buah dalam meningkatkan 

profitabilitas ditinjau dari etika bisnis Islam (Studi Pedagang buah 

di pasar buah Kota Kendari)‟‟, maka definisi operasional yang 

perlu dijelaskan, yaitu  
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1. Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, 

menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap 

kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh 

efektifitas efisiensi yang lebih baik (Anoraga, P:2009:328). 

  Manajemen risiko merupakan suatu usaha yang 

menggunakan metode atau cara yang digunakan oleh 

perusahaan atau usaha-usaha dagang dalam menganalisis risiko 

yang tak terduga akan berakibat kerugian atau mendatangkan 

keuntungan, manajemen risiko sangat berfungsi untuk 

meminimalisir atau menghilangkan sebuah risiko yang 

dihadapi atau akan dihadapi. 

2. Penjualan adalah proses sosial manjerial dimana individu dan 

kelompok  mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan, menciptakan dan menawarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain (Kotler:2012:28). 

  Penjualan adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan 

untuk menawarkan suatu barang atau produk untuk di tukarkan 

dengan nilai. 

3. Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian keputusan 

dan kebijakan. Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan melalui 

operasional perusahaan dengan menggunakan dana aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Profitabilitas digunakan untuk 

mengukur efektivitas manajemen secara  keseluruhan yang 

dimana ditunjukkan pada besar kecilnya tingkat keuntungan 

yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan (Fahmi 

I:2010:81). 

  Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan selama periode tertentu pada tingkat 

penjualan dan modal tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan 

dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung keuntungan dan 

modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainya. 
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4. Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk 

mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya 

tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, 

pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan 

dengan tuntutan perusahaan (Kompasiana.com). 

  Etika berbisnis dalam Islam adalah instrumen untuk 

mengetahui benar salah baik buruk dan alasan bahwa sesuatu 

itu boleh dilakukan atau tidak etika dalam berbisnis membantu 

kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang sesuai dengan 

perintah Allah Swt yang membawa dalam keberkahan atas apa 

yang kita lakukan. 


