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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lalai terhadap ajaran agama, sedikitnya rasa takut kepada Allah 

merupakan sebab yang mendorong mereka untuk tidak melakukan hal tersebut, 

tidak tanggung-tanggung berbagai upaya di tempuh agar keuntungan dapat diraih, 

bahkan dengan melekatkan label syar’i pada praktek perniagaan yang sedang 

marak belakangan ini walaupun pada hakikatnya yang mereka lakukan itu adalah 

transaksi ribawi (Muhammad, 2017:4) 

Transpormasi menjadi salah satu ukuran penting dari Good Govermance. 

Pelayanan baik akan di nilai baik atau buruk, dengan adanya transparansi 

menjadikan peran penting dalam tidaknya pelayanan publik. Kualitas pelayanan 

akan kebutuhan jasa transportasi umum, khusus DAMRI yang di berikan 

pelayanan kepada masyarakat. Namun (Ali Hasan, 2003: xvii) dalam bidang 

muamalat, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena 

setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa 

melibatkan orang lain. Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, di mana tidak 

dapat bekerja sendiri, ia harus bermusyawarah dengan orang lain (Sulaiman, 

2004:24) 

Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal tidaklah ia 

akan mendapat kemiskinan kecuali apabila dia telah di hinggapi oleh tiga macam 

penyakit, 1) tipis kepercayaan agamanya, 2) lemah akalnya, 3) hilang 

kesopanannya. Nasihat ini mengandung makna yang sangat dalam, karna 

menggugah keyakinan manusia dalam beragama dan menggunakan akalnya 
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dengan baik untuk mengadakan hubungan dengan manusia lain. Dan di lihat dari 

proses kodrat manusia itu sendiri sebenarnya manusia dalam melaksanakan kodrat 

hidupnya dan mengadakan hubungan dengan manusia lain supaya di jalankan 

dengan baik penuh kejujuran seperti di kehendaki Allah (Abdul, 1997:144) 

Dalam Q.S father 35:5  dan Hadist kitab Al-Ijarah (sewa menyewa dan 

jasa) 2110 Bukhari Bab menyewa dari waktu ashar hingga malam hari di jelaskan 

bahwa manusia tidak boleh tertipu oleh kehidupan duniawi dan jangan sampai 

pula manusia tertipu oleh setan tentang kebenaran Allah karena di antara orang 

yang tertipu setan adalah orang yang berbuat buruk, tetapi menanggapinya sebagai 

perbuatan baik.  

 ِ نَُّكم بِٱَّللَّ نَُّكُم ٱۡلَحيَٰوةُ ٱلدُّۡنيَا َوََل يَغُرَّ  فَََل تَغُرَّ
ّٞۖ ِ َحق   َٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّ َوۡعدَ ٱَّللَّ   ٥ :  ٱۡلغَُرو ُ يَٰ

Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali 

janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah 

syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah (Sunaryo dkk, 

2014:442) 

 

 ُ دُ ْبُن اْلعَََلِء َحدَّثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن بَُرْيٍد َعْن أَبِي بُْردَةَ َعْن أَبِي ُموَسى َ ِضَي اَّللَّ  َعْن ُ َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِ  َوَسلََّم قَاَل َمثَُل اْلُمْسِلِميَن َواْليَُهوِد َوالنََّصاَ ى َكَمثَِل َ جُ  ٍل اْستَأَْجَر َعْن النَّبِيِ  َصلَّى اَّللَّ

لُوا ََل قَْوًما يَْعَملُوَن لَ ُ َعَمًَل يَْوًما إِلَى اللَّْيِل َعلَى أَْجٍر َمْعلُوٍم فَعَِملُوا لَ ُ إِلَى نِْصِف النََّهاِ  فَقَا

ْكِملُوا بَِقيَّةَ َعَمِلُكْم َحاَجةَ لَنَا إِلَى أَْجِرَك الَِّذي َشَرْطَت لَنَا َوَما َعِمْلنَا بَاِطٌل فَقَاَل لَُهْم ََل تَْفعَلُوا أَ 

ْوِمُكَما َهذَا َوُخذُوا أَْجَرُكْم َكاِمًَل فَأَبَْوا َوتََرُكوا َواْستَأَْجَر أَِجيَرْيِن بَْعدَُهْم فَقَاَل لَُهَما أَْكِمََل بَِقيَّةَ يَ 

َصََلةِ اْلعَْصِر قَاََل لََك َما َعِمْلنَا  َولَُكَما الَِّذي َشَرْطُت لَُهْم ِمْن اْْلَْجِر فَعَِملُوا َحتَّى إِذَا َكاَن ِحينُ 
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اِ  َشْيٌء بَاِطٌل َولََك اْْلَْجُر الَِّذي َجعَْلَت لَنَا فِيِ  فَقَاَل لَُهَما أَْكِمََل َبِقيَّةَ َعَمِلُكَما َما بَِقَي ِمْن النَّهَ 

ِمِهْم فَعَِملُوا بَِقيَّةَ يَْوِمِهْم َحتَّى َغابَْت الشَّْمُس يَِسيٌر فَأَبَيَا َواْستَأَْجَر قَْوًما أَْن يَْعَملُوا لَ ُ بَِقيَّةَ يَوْ 

 لُوا ِمْن هَواْستَْكَملُوا أَْجَر اْلفَِريقَْيِن ِكلَْيِهَما فَذَِلَك َمثَلُُهْم َوَمثَُل َما قَبِ 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al'Alaa' telah 

menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu 

Musa Radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Perumpamaan Kaum Muslimin di bandingkan orang-orang Yahudi dan Nashrani 

seperti seseorang yang memperkerjakan kaum yang bekerja untuknya pada suatu 

hari hingga malam dengan upah yang di tentukan. Maka di antara mereka ada 

yang melaksanakan pekerjaan hingga pertengahan siang lalu berkata: Kami tidak 

memerlukan upah darimu sebagaimana yang kamu persyaratkan kepada kami 

(bekerja hingga malam) dan apa yang telah kami kerjakan biarlah nggak apa-apa". 

Maka orang itu berkata: "Selesaikanlah sisa pekerjaan, nanti baru kalian boleh 

mengambil upahnya dengan penuh". Maka mereka tidak mau dan tidak 

melanjutkan pekerjaan mereka. Kemudian dia memperkerjakan dua orang pekerja 

setelah mereka untuk menuntaskan sisa pekerjaan dan berkata, kepada keduanya: 

"Selesaikanlah sisa waktu hari kalian ini dan bagi kalian berdua akan 

mendapatkan upah sebagaimana yang aku syaratkan kepada mereka. Maka 

mereka berdua mengerjakannya hingga ketika sampai saat shalat 'Ashar, keduanya 

berkata, "Tidaklah yang kami telah kerjakan sia-sia dan kamu wajib membayar 

upah seperti yang kamu janjikan kepada kami berdua". Maka orang itu berkata, 

kepada keduanya: "Selesaikanlah sisa pekerjaan kalian berdua yang tidak sampai 

separuh hari ini". Namun kedua orang itu enggan melanjutkannya. Lalu orang itu 
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memperkerjakan suatu kaum yang mengerjakan sisa hari. Maka kaum itu 

mengerjakan sisa pekerjaan hingga terbenam matahari dan mereka mendapatkan 

upah secara penuh termasuk upah dari pekerjaan yang sudah di kerjakan oleh dua 

golongan orang sebelum mereka. Itulah perumpamaan mereka dan mereka yang 

menerima cahaya (Islam) ini". (Hadist kitab Al-Ijarah (sewa menyewa dan jasa) 

2110 Bukhari Bab menyewa dari waktu ashar hingga malam hari) 

Dalam bermuamalah tentu adanya akad-akad yang harus terpenuhi. 

(Yazid, 2009:46) Poses perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang 

berdasarkan persetujuan masing-masing. Rukun sebagai berbentuk terjadinya 

akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari, Al-aqidaih 

(pihak-pihak yang berakad), objek akad, sighat akad. Setiap akad sangat penting 

dari sebuah transaksi, hukum islam meletakan aturan rinci yang mengarah ke 

pembentukan akad. Dengan berasaskan dalam bertransaksi yang sesuai dengan 

Fiqh Muamalah. 

1. Asas Kebebasan 

Asas ini meniscayakan setiap orang memenuhi syarat tertentu, memiliki 

kebebasan dalam islam, tidak berbasis secara mutlak, akan tetapi bebas 

dengan persyaratan tertentu, bebas yang di maksud untuk menghormati 

orang lain. 

2. Asas Keadilan 

Asas keadilan adalah sendi dari yang hendak mewujudkan oleh para pihak 

untuk melakukan akad. 
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3. Asas Kemaslahata 

Asas kemaslahatan yang di buat oleh para pihak yang di maksud untuk 

mewujudkan bagi mereka yang malakukan akad dan tidak boleh 

mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan. 

Adanya hubungan kerjasama dalam pemenuhan akad merupakan bentuk 

bahwa dalam bertransaksi tersebut ada hubungan tolong menolong antar pihak, 

manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik 

secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu 

dan yang lain. (Nawawi, 2012:19) kata akad yang berarti menghubungkan atau 

mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu (Suhendi, 2008:44-45). 

bahwa akad merupakan mengingat atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan 

mengingat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian 

keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, (2) sebagai penyambung 

(aqdatun), atau sambungan yang memengang keduan ujung dan mengikatnya, (3) 

janji sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah Q.S Al-Imran ayat 76 

َ يُِحبُّ ٱۡلُمتَِّقينَ    ٦٧   : بَلَٰىٰۚ َمۡن أَۡوفَٰى بِعَۡهِدهِۦ َوٱتَّقَٰى فَِإنَّ ٱَّللَّ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya 

dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa 

(Sunaryo dkk, 2014:57) 

Perjanjian yang di buat seseorang tidak memerukan persetujuan pihak lain, 

baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang di buat orang 

tersebut, seperti yang di jelaskan dalam surat Al-imran ayat 76 bahwa janji tetap 

mengikat orang yang membuatnya. Perkataan aqdu mengacu pada terjadinya dua 
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perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang 

lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang 

berhubungan dengan janji yang pertama. Sehingga terjadilah perikatan dua buah 

janji (ahdu) dari yang mempunyai hubungan atara yang satu dan yang lain, yang 

kemudian di sebut perikatan (aqd). 

Suatu petunjuk yang berhubungan dengan hukum akan menjadi jelas sah 

apabila dalam melakukan transaksinya memenuhi rukun dan syarat yang telah di 

tentukan oleh syarat islam (Dimyauddin, 2010:158). Menurut Amir Syarifudin Al-

ijarah secara sederhana dapat di artikan dengan akad atau transaksi manfaat atau 

jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa 

dari tenaga seseorang disebut ijarah. 

Ijarah dari bentuk sewa menyewa atau upah mengupah merupakan 

muamalah yang telah di syariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut jumhur 

ulama adalah mubah atau boleh di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang di 

tetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat Al-Qur’an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan 

Ijma Ulama. (Abdul Rahhman dkk, 2010:277) 

Suatu petunjuk yang berhubungan dengan hukum akan menjadi jelas sah 

apabila dengan melakukan transaksi memenuhi rukun dan syarat yang telah di 

tentukan oleh syariat islam, dengan adanya kerjasama dalam sistem perburuhan 

yang harus di penuhi (Abdul Rahman dkk, 2010:278) yaitu: 

1. Dua orang yang berakad. 

2. Sighat (ijab qabul). 

3. Sewa atau imbalan. 
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4. Manfaat.  

Adapun syarat-syarat ijarah sebagaimana yang di tulis Nasrun Haroen 

sebagai berikut; 

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. 

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad 

ijarah. 

3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus di ketahui, sehingga tidak 

muncul perselisihan di kemudian hari. 

4. Objek ijarah boleh di serahkan dan di gunakan secara langsung dan tidak 

ada cacatnya. 

5. Objek ijarah itu sesuatu yang di halalkan oleh syara. 

6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. 

7. Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa di sewakan seperti rumah, 

kendaraan, dan alat-alat perkantoran. 

8. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang 

memiliki nilai ekonomi. 

 

Sistem pengupahan dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu melakukan 

kegiatan, ada yang bisa di lakukan sendiri, ada juga yang di lakukan melalui 

kegiatan orang lain. Berkaitan dengan kegiatan melalui orang lain ini lah yang 

harus di beri imbalan dalam bentuk upah atau dengan imbalan dengan bentuk lain 

(Ismail, 2012:188) Pengupahan yang di berikan kepada seseorang karena sesuatu 

yang di kerjakannya. 

DAMRI yang bergerak dalam bidang jasa trasportasi angkutan penumpang 

dan barang dengan menggunakan bus dan truk. Dalam kegiatannya DAMRI 

memiliki jaringan pelayanan angkutan kota, angkutan antar kota dalam Provinsi, 

angkutan kota antar Provinsi, angkutan khusus bandar udara, angkutan pariwisata, 

angkutan logistik, angkutan keperintisan, dan angkutan lintas batas negara dengan 

transpotrasi yang menerapkan sistem satu tarif dalam angkutan umum.  
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(wawancara dengan bapak Kasmaya selaku Asisten Manager Sarbangus kantor 

cabang Bandung, pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 15:45 WIB) 

Dalam upah (Taqiyuddin, 1996:103) Hukum islam di klasifikasikan 

menjadi dua, yakni upah yang telah di sebutkan dan upah yang sepadan. Upah 

yang telah di sebutkan adalah upah yang di sebutkan pada saat transaksi. 

Sedangkan, upah yang sepadan (ajru al-mistli) adalah upah yang sepadan dengan 

kerja, dengan kondisi pekerjaannya, dan waktu yang di perlukan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

Pembayaran tarif dengan menggunakan sistem satu tarif sudah di 

berlakukan pada angkutan umum yang berada di beberapa wilayah di antaranya 

Bandung yang di naungi oleh DAMRI. Penumpang di kenakan tarif yang sama 

dalam satu transaksi perjalanan baik dekat ataupun jauh. Artinya penumpang yang 

melakukan perjalanan jarak dekat membayar ongkos yang sama dengan 

penumpang angkutan kota yang mengambil jarak lebih jauh. Tarif yang berlaku 

untuk semua angkutan kota.  

Dalam sistem pembayaran tarif seperti ini menimbulkan perdebatan di 

kalangan penumpang. dengan sistem satu tarif di karenakan tidak ingin membayar 

tarif yang sama dengan penumpang yang mengambil jarak lebih jauh. Sebagai 

contoh, DAMRI dengan rute Tanjungsari – Kebon kalapa jarak tempuh 30,5 (kilo 

meter) dengan tarif yang telah di tetapkan dengan rute (1) Tanjungsari – RS Al-

Islam tarif : Rp 5.000 (2) Kebon Kalapa – Borma Cinunuk tarif : Rp 5.000 (3) RS 

Al-Islam – Tanjungsari tarif : Rp 5.000 (4) Tanjungsari – Kebon kalapa tarif : Rp 

10.000 hal ini dengan rute Tanjungsari – Kebonkalapa yang telah di tentukan 
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sebagimana jarak dekat perjalanan, namun berbeda halnya dengan rute Cibiru – 

Kebonkalapa dengan tidak ada tahapan mengenai tarif yakni 6.000 menerapkan 1 

tarif yang telah di tetapkan. Pada kasus yang terjadi penumpang dengan rute Elang 

– Jatinangor memiliki 3 rute titik (etape) dalam pembayaran karna jarak tempuh 

yang begitu jauh. Jadi pihak damri memberi tarif per perjalanan dengan tujuan 

menerapkan prinsip keadilan dalam pelyanan. (wawancara dengan bapak 

Kasmaya selaku Asisten Manager Sarbangus kantor cabang Bandung, pada 

tanggal 21 Desember 2017 pukul 15:45 WIB) 

Dengan penetapan tarif yang sudah di tentukan selaku konsumen tidak 

merasa dirugikan namun tidak sedikit peristiwa mengenai penetapan etape yang di 

kategorikan penyesuaian tarif yang sudah di tentukan pihak konsumen dan damri 

di rugikan karan ketidak sesuaian berdasarkan tarif dan jarak tempuh yang tidak 

sesuai. Begitu pemaparan hasil wawancara yang diutarakan oleh bapak Kasmaya 

selaku Manager. (wawancara dengan bapak Kasmaya selaku Asisten Manager 

Sarbangus kantor cabang Bandung, pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 15:45 

WIB) 

Dalam hal pemberian upah tidak hanya di butuhkan unsur keadilan saja 

namun harus juga ada unsur kelayakan, kepatutan, dan upah yang sepadan, 

maksudnya upah yang di berikan adalah kesesuaian dengan apa pekerjaan yang di 

lakukan dan sesuai dengan jarak tempuh. Penggunaan satu tarif ini menimbulkan 

pertanyaan mengenai status hukum dari pemberlakuan sistem tarif itu sendiri dari 

pemberlakuan sistem tarif di tinjau dari perspektif hukum islam, yang mana jarak 
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bukanlah menjadi dasar sebagai penghitung tarif yang di keluarkan sebagai 

kebijakan tarif yang sesuai berdasarkan perspektif hukum islam.  

B. Rumusan Masalah 

Namun berbeda halnya dengan keadaan di mana seorang konsumen 

mematuhi pada peraturanDAMRI yang menetapkan satu tarif namun menerapkan 

sistem etape dalam beberapa rute yang di tempuh. Dalam sistem pembayaran tarif 

seperti ini menimbulkan perdebatan di kalangan penumpang. Dengan sistem satu 

tarif ini di karenakan tidak ingin membayar tarif yang sama dengan penumpang 

yang mengambil jarak lebih jauh. Hal ini yang sering menimbulkan perdebatan di 

kalangan penumpang dengan pihak DAMRI, sehingga penulis tertarik untuk 

meneliti dengan uraian permasalahan pada latar belakang dengan menghubungkan 

teori yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dengan timbulnya pertanyaan 

penulis. 

1. Bagaimana Penentuan Harga Pembayaran satu Tarif pada Jasa 

Layanan Angkutan Umum DAMRI ? 

2. Bagaimana Sistem pembayaran satu Tarif pada Jasa Layanan 

Angkutan Umum DAMRI ? 

3. Bagaimana Harmonisasi Norma Hukum ijarah terhadap sistem 

pembayaran satu tarif pada Jasa Angkutan Umum DAMRI ? 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui batasan ketentuan penentuan harga terhadap sistem 

pembayaran satu tarif pada Jasa Angkutan umum DAMRI 
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2. Untuk mengetahui mekanisme sistem pembayaran satu tarif pada Jasa 

Angkutan Umum pada DAMRI 

3. Untuk mengetahui Harmonisasi Norma Hukum ijarah terhadap sistem 

pembayaran satu tarif pada Jasa Angkutan Umum DAMRI 

D. Peneliti Terdahulu 

Penelitian yag  di kaji oleh peneliti dengan judul “Norma Hukum Ijarah 

dalam penetapan Tarif Pembayaran Jasa Angkutan Umum DAMRI” tentu tidak 

terlepas pada penelitian terdahulu yang di jadikan acuan dan referensi penulis. 

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem 

pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum (studi kasus pada 

angkutan umum perkotaan di purwekerto). Penelitian yang di lakukan oleh Hanan 

Darojat yang di teliti pada tahun 2016. Dalam pembahasa ini peneliti menjelaskan 

bahwa sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum perkotaan 

di purwoketo merupakan sistem pembayaan dengan tarif tidak memperhitungkan 

jarak tempuh sebagai penentuan jumlah tarif yang akan di keluarkan oleh 

penumpang. Artinya, penumpang akan di kenakan tarif yang sama di mana 

penumpang akan berhenti. Dengan menggunakan sistem satu tarif penumpang 

yang mengambil jarak tempuh lebih dekat akan di kenakan tarif yang sama 

dengan penumpang yang mengambil jarak tempuh yang lebih jauh. Hal ini yang 

dapat menimbulkan kerugian pada penumpang yang mengambil jarak tempuh 

lebih deket. Namun berdasarkan prisip islam dalam menentukan upah harus 

sepadan atau layak. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai Norma Hukum Ijarah dalam penetapan Tarif 

Pembayaran Jasa Angkutan Umum DAMRI di harapkan memberi manfaat di 

antaranya sebagai berikut : 

1. Akademis yang mana sebagai menambah wawasan secara akademik dan 

pengalaman dalam memperhatikan kegiatan penerapan sitem satu tarif 

pada jasa angkutan umum DAMRI. 

2. Praktis yang mana sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, dengan hasil 

penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai salah satu referansi kita 

semua dalam pembayaran satu tarif Jasa layanan umum. 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut Departemen Perhubungan (2002), tarif adalah besarnya biaya 

yang di kenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang 

umum yang di nyatakan dalam bentuk rupiah. Perhitungan tarif angkutan umum 

merupakan hasil perkalian antara tarif pokok dan jarak (kilometer) rata-rata satu 

perjalanan (tarif BEP) dan tambahan 10% untuk jasa keuntungan perusahaan 

(T.M. Ridwan, 2013:129) 

Pembayaran tarif dengan menggunakan sistem satu tarif sudah di 

berlakukan pada angkutan umum yang berada di beberapa wilayah diantaranya 

Bandung yang di naungi oleh DAMRI. Penumpang di kenakan tarif yang sama 

dalam satu transaksi perjalanan baik dekat ataupun jauh. Artinya penumpang yang 

melakukan perjalanan jarak dekat membayar ongkos yang sama dengan 
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penumpang angkutan kota yang mengambil jarak lebih jauh. Tarif yang berlaku 

untuk semua angkutan kota. 

Pada penentuan tarif angkutan umum bagi penyedia jasa angkutan 

(Operator) adalah harga dari jasa yang di berikan. Sedangkan bagi pengguna jasa, 

besarnya tarif merupakan biaya yang harus di bayarkan untuk jasa yang telah di 

pakainya. Ada tiga cara sistem dalam penentuan tarif, yaitu: 

1. Tarif berdasarkan biaya operasional (cost of service princing), 

dinyatakan per penumpang-kilometer. 

2. Terif berdasarkan nilai jasa (value of service printing), besar kecilnya 

tarif di tentukan nilai yang di berikan pemakai jasa. 

3. Tarif berdasarkan What the traffic will bear, berada antara batas 

maksimum dan batas minimum. Untuk itu dasar tarif adalah berusaha 

menutupi seluruh biaya variable dan setiap biaya tetap (T.M.Ridwan, 

2013:129) 

Abba salim (1993), tarif angkutan adalah suatu daftar yang menuat harga-

harga untuk para pemakai jasa angkutan yang di sususn secara teratur. 

a. Tarif menurut trayek, angkutan berdasarkan atas pemanfaatan 

operasional dari odal transport yang di operasikan dengan 

memperhitungkan jarak yang di jalani oleh moda transportasi tersebut 

(km/mil) 

b. Tarif lokal, adalah tarif yang berlaku dalam satu daerah tertentu missal 

tarif bis yang berlaku. 

c. Tarif diferensial, adalah tarif angkutan di mana terdapat perbedaan 

tinggi tarif menurut jarak, Berat muatan, kecepatan atau sifat khusus 

dari muatan yang di angkut. 
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d. Tarif peti kemas (container), adalah tarif yang di berlakukan untuk 

membawa kotak/box di atas truk berdasarkan ujuran box/kotak yang di 

angkut dari asal pengiriman ketempat tujuan barang.  

   Dalam konsep biaya Transportasi (Satya Ragam, 2017:21) biaya 

merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kegiatan transportasi dalam 

menentukan tarif, dan alat kontrol agar dalam pengoperasian mencapai tingkat 

yang seefisien dan seefektif mungkin. Beberapa biaya yang termasuk dalam biaya 

transportasi meliputi: (1) biaya modal, (2) biaya operasional, (3) biaya tetap, (4) 

biaya kendaraan, (5) biaya gabungan, (6) biaya langsung, (7) biaya unit, (8) biaya 

pelayanan, (9) biaya transportasi. Yang mencakup segala pembiayaan dalam 

struktur biaya perusahaan jasa angkutan tergantung dari penyesuaian terhadap 

besar arus agkutan yang berlaku, yang terdiri dari; (1) jarak dalam ton-kilometer, 

(2) tingkat penggunaan kapasitas angkutan dalam ukuran waktu, (3) sifat khusus 

muatan. 

Menurut Etzel, Walker, dan Stanton Harga merupakan sejumlah uang atau 

sesuatu berfaedah yang di butuhkan untuk mendapat suatu produk. Dengan kata 

lain harga merupakan apa yang kita bayarkan untuk mendapatkan sesuatu. 

Penetapan harga mempunyai tujuan guna meningkatkan barang dan jasa, 

penentuan harga tersebut biasanya di lakukan dengan mengadakan beberapa 

perubahan untuk menguji pasarnya, jika pasarnya menerima penawaran tersebut, 

berarti harga itu sudah sesuai. Tetapi jika pihak konsumen menolak, maka harga 

tersebut perlu di ubah secepatnya. Dengan memiliki tujuan bagi perusahaan dalam 

penentuan harga produknya. Tujuan-tujuan tersebut yaitu, (1) meningkatkan 
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penjualan, (2) mempertahankan dan memperbaiki harga pasar, (3) stabilitas harga, 

(4) mencapai target pengembalian investasi, (5) mencapai harga maksimum. 

(Basu Swaastha, 2017:7) 

Ijarah dapat di definisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) 

atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa 

(ujrah), tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqih sunah (Sri Nurhayati, 2015:234), al ijarah 

berasal dari kata al ajru yang berasal al Iwadhu (ganti/konpensasi). Jadi ijarah di 

maksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa 

(memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau 

upah sejumlah tertentu). Sewa menyewa dalam bentuk barang atau jasa. 

Menurut etimologi (Racmat, 2001:121) menjelaskan bahwa ijarah adalah 

menjua manfaat. Beberapa ulama menjelaskan mengenai ijarah, 

1. Ulama Hanafiah ijarah merupkan akad atas suatu kemanfaatan dengan 

pengganti. 

2. Ulama Asy-Syafi’iyah ijarah merupakan akad atas suatu kemanfaatan 

yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti 

atau kebolehan dengan pengganti tertentu. 

3. Ulama Malikiah dan Hanabilah ijarah merupakan akad yang menjadikan 

milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan 

pengganti. 

Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual-beli jasa (upah mengupah), 

yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-
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menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Menurut (Rachmat Syafe’i, 

2001:122) dalam pembahasan tersebut membagi ijarah pada 2 bagian, yaitu 

ijarah atas jasa dan ijarah atas benda. 

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan 

boleh di sewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka 

melarang menyewakan pohon untuk mengambil buahnya, domba untuk di ambil 

susunya, sumur di ambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, 

tetapi bendanya (Rachmat Syafe’i, 2001:134) menjelaskan tentang hukum upah 

mengupah (ijarah, ala al-a’mal) terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Ijarah Khusus 

Ijarah yang di lakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang 

bekerja tidak boleh selain dengan orang yang telah memberi upah. 

2. Ijarah Musytarik 

Ijarah yang di lakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. 

Hukumnya boleh di kerjakan sama dengan orang lain. 

Hendi Suhendi dalam buku fiqh muamalah (Hendi, 2014:117) 

menjelaskan mengenai rukun dan syarat Ijarah, yang berkaitan dengan pelaku 

akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantaranya dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa 

atau upah-mengupah. Mu’jir adalah memberikan upah dan menyewakan, 

musta’jir adalah yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan 
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menyewa sesuatu, di syaratkan pada mu’jir dan musta’jir adalah baligh, 

berakal, calap, melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling 

meridhai. 

2. Sighat ijab kabul atara mu’jir dan musta’jir ijab kabul sewa menyewa dan 

upah mengupah, ijab kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, 

“kuserahkan kebun ini kepadamu untuk di cangkuli dengan upah 

mengupah sehari sekian, kemudian muasta’jir menjawab “aku akan 

kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang kau ucapkan”. 

3. Ujrah, di syariatkan di ketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik 

dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah. 

4. Barang yang di sewakan atau sesuatu yang di kerjakan dalam upah-

mengupah, di syariatkan pada barang yang di sewakan dengan beberapa 

syarat, yaitu : 

a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah 

mengupah data di manfaatkan kegunaannya. 

b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah 

mengupah dapat di serahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 

kegunaannya. 

c. Manfaat dari benda yang di sewakan adalah perkara yang mubah 

(boleh) menurut syara’ bukan hak yang di larang (diharamkan) 

d. Benda yang di sewakan disyariatkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga waktu 

yang di tentukan menurut perjanjian dalam akad. 
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Namun dengan demikian (Habib Nazir, 2004: 228) mengenai ketetapan 

harga, harga adalah segala kebutuhan dan keinginan akan barang dan jasa yang di 

perlukan dapat di gantikan dengan uang atau jumlah uang dapat di tukarkan 

dengan suatu barang atau jasa yang di perlukannya. Dengan patokan harga 

seorang produsen akan berminat berusaha dalam memproduksi barang/jasa yang 

di inginkan di pasaran, setelah itu timbullah keuntungan yang di harapkan. 

Kebijaksanaan dalam menentukan harga sesuai dengan barang dan jasa, yang 

sesuai daya beli konsumen yang dituju, dengan adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi harga salah satunya mengenai ketetapan harga. 

Dalam bermauamalah tentu tidak terlepas dari berasaskan ketentuan-

ketentuan yang telah di tetapkan (Father, 2016:10) asas muamalah terdiri dari : 

a. Asas ‘adalah, yaitu asas keadilan atau pemerataan penerapan prinsip 

keadilan dalam bidang bermuamah. 

b. Asas Mu’awanah, yaitu mewajibkan seluruh muslim untuk tolong 

menolong dan membuat kemitraan degan melakukan muamalah. 

c. Asas Musyarakah, yaitu asas musyarakah yang menghendaki bahwa 

setiap bentuk bermuamalah kerjasama antar pihak yang saling 

menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi 

keseluruhan. 

d. Asas Manfaat (tabadulul manafii’), yaitu asas manfaat berarti bahwa 

segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan 

manfaat bagi pihak yang terlibat. 
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e. Asas Antarodhin, yaitu asas suka sama suka menyatakan bahwa setiap 

bentuk bermuamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan 

kerelaan masing-masing, kerelaan yang di maksud yaitu kerelaan 

dalam bertransaksi bermuamalah. 

f. Adas Adamul Gharar, yaitu pada setiap bentuk bermuamalat tidak 

boleh ada gharar atau tipu daya. Atau sesuatu yang menyebabkan 

salah satu pihak merasa di rugikan oleh pihak lain sehingga 

mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. 

g. Kebebasan membuat akad, yang di maksud dalam kebebasan membuat 

akad atau kontrak merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa 

setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada 

nama-nama yang telah di tentukan dalam undang-undang syariah dan 

memasukan klausul apa saja dalam akad yang di buat sesuai dengan 

kepentingan. 

h. Al-Musawah asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, 

artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama. 

i. Ash Shiddiq yang di maksud ash shiddiq dalam islam manusia di 

perintahkan untuk menjungjung kejujuran dan kebenaran tidak di 

kedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. 

Dengan penjelasan tersebut dalam bermuamalah tidak sah jika tidak 

mengandung asas-asas sebagaimana di maksud, maka ada pula yang harus di 

hindari dalam bermuamalah yaitu ; 
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a. Maisir, yang sering di kenal dengan perjudian, dalam praktek 

perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi. 

b. Gharar, dalam setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau 

tidak berada dalam kuasanya atau di luar jangkauan termasuk jual beli 

gaharar dengan ketidak jelasan suatu transaksi di laksanakan. 

c. Haram, ketika objek yang di perjual belikan ini haram, maka 

transaksinya menjadi tidak sah. 

d. Riba, dengan penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain 

dalam transksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas dan 

waktu penyerahan. 

e. Bathil, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus di junjung 

tinggi adalah tidak ada kedzaliman yang di rasakan pihak-pihak yang 

terlihat. 

G. Langkah-langkah Penelitian 

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan 

secara ilmiah, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang di selidiki atau 

di amati dan terbatas pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan 

sebagaimana adanya yang sesuai fakta di lapangan, maka peneliti dengan ini 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pengamatan bagaimana keadaan objektif penelitian metode 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative 
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dan yuridis empiris. Untuk itu di perlukan penelitian yang merupakan 

suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut 

Soejono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum 

yang di lakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 

di teliti (Soerjono Soekanto, 1986:50) 

Pendekatan empiris menurut (Ronny, 2001:10) pendekatan empiris 

adalah pendekatan keputusan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, 

buku-buku atau literature-literatur hukum serta bahan-bahan yang 

mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan 

skripsi ini pengambilan data langsung pada objek penelitian. 

b. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

menekankan analisis proses berpikir secara induktif dan dekuktif (Imam, 

2013:80) yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar penomena yang 

diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. 

Secara garis besar data yang di kumpulkan dan di klarifikasikan 

kedalam data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak 

menentukan jumlah data atau bilangan tertentu, melainkan hasil penilaian 

pada objek penelitian, data ini diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara. 

Metode penelitian yang digunakan dalam bentuk penelitian ini 

adalah metode sesuai studi kasus. Penelitian korelasional yang bertujuan 
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untuk mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan 

variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. 

c. Sumber Data 

Sumber data yang di peroleh atas jenis data yang di temukan pada 

faktor di lapangan baik data sumber primer dan sumber data sekunder. 

Sumber primer yang di dapatkan melalui pengamatan langsung untuk 

mengetahui sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan 

umum pada DAMRI di Bandung. Sumber data sekunder yang di dapat 

terdapat dari sumber-sumber lain yang menunjang dari tinjauan pustaka, 

jurnal dan internet. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa 

teknik yang bisa di lakukan dalam penelitian, melaui studi kasus melalui 

wawancara, yaitu suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara 

pewawancara dan yang di wawancara tentang masalah yang di teliti, di 

mana pewawancara bermaksud memperoleh perspeksi, sikap dan pola 

pikir dari yang di wawancarai yang relevan dengan masalah yang di teliti. 

Karena wawancara di rancang oleh pewawancara maka hasilnyapun di 

pengaruhi oleh karekteristik pribadi pewawancara (Iman Gunawan, 

2013:162) yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui suatu 

pengamatan terhadap masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

mengenai Norma Hukum Ijarah terhadap penetapan Tarif Pembayaran 

jasa Angkutan Umum DAMRI.  
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Serta melakukan studi pustaka atau dokumentasi dalam penggunaan data 

dengan cara mencari literature dan dokumen yang relevan dengan kajian. Literatur 

ini merupakan buku, skripsi terdahulu, hasil penelitian dan jurnal serta internet. 

Studi kepustakaan di gunakan penulis sebagai teknik pengumpulan data dengan 

cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai tahap menganalisis 

materi bacaan di pilih berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bahan-

bahan bacaan. 

e. Analisis Data 

Metode analisis data yang di gunakan adalah metode analisis data 

yang terhimpun dalam penelitian ini yang melalui wawancara dan 

observasi di perlukan suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, 

sistematis dan konsisten sehingga teknik yang dipakai dan sifat yang di 

peroleh dari hasil pengumpulan, maka dapat di analisis dengan 

menggunakan analisis kuantitatif (Burhan, 2001:41) yang mengumpulkan 

seluruh data, kemudian di klarifikasikan perumusan masalah, di mana 

sebelum penelitian menganalisis dengan metode tersebut, data yang di 

teliti terlebih dahulu di olah sesuai dengan data yang ada. 

Analisis data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian 

karena di analisis ini di peroleh temuan. Pada hakikatnya, analisis data 

adalah sebuah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokan, 

memberi kode/tanda dan mengkategorikannya sehingga di peroleh suatu 

temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab. Melalui 

serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan 
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bertumpuk-tumpuk bisa di sederhanakan untuk akhirnya bisa di pahami 

dengan mudah (Imam Gunawan, 2013:209) 

Data yang di peroleh kemudian di hubungkan dari data literature 

dan di tarik kesimpulan. Dengan demikian di harapkan hasil penelitian ini 

menjadi satuan karya tulis yang dapat di pertanggung jawabkan. Analisis 

data tersebut di lakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Norma Hukum Ijarah 

dalam penetapan tarif pembayaran jasa angkutan umum DAMRI. 

b. Mengklarifikasikan data yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah 

atau sub kategori yang diteliti. 

c. Menarik kesimpulan. 

 

 


