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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang 

dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi 

lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.
1
  

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa juga dapat dikatakan 

memiliki tujuan yang mulia. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pengadaan itu 

sendiri yaitu untuk memperoleh barang dengan harga yang dapat dipertanggung 

jawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaan yang tepat waktu. Hal 

lain juga dapat dilihat dari nilai yang di pegang pada prinsip-prinsip pengadaan 

barang dan jasa diantaranya yaitu efisien, efektif, transparan, adil, dan lain-lain. 

 Tidak hanya itu, etika juga merupakan salah satu nilai penting yang harus 

dimiliki oleh setiap individu seseorang. Secara terminologis etika berarti 

pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan 

tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.
2
 

Namun lambat laun pengertian etika itu sendiri berubah hingga seperti sekarang 

ini. Etika yaitu suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah 

laku manusia mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk
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dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal 

pikiran.
3
 

Ketika membicarakan masalah etika, secara sepintas orang tentu akan 

berpikir mengenai norma dan aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam 

kehidupan sosial, etika memainkan peranan yang cukup penting guna membuat 

pola kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
4
 

 Islam memberikan penekanan yang kuat kepada nilai dan etika dalam 

kehidupan manusia. Etika sebagai peraturan baik atau buruk, benar atau salah, 

atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan ekonomi 

bersumberkan ajaran agama Islam. Apa saja yang dilakukan oleh seorang individu 

muslim mesti dapat dihubungkan dengan objektif kehidupan dunia dan akhirat.
5
 

 Hal tersebut juga pernah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam 

etika bisnis beliau selalu mengedepankan nilai-nilai jujur, amanah, saling 

menguntungkan antara penjual dan pembeli, dan lain-lain. Pola bisnis yang 

dipraktikkan Nabi Muhammad SAW ini tentu perlu diadaptasi oleh para pebisnis 

di masa kini yang terkadang mudah keluar dari etika-etika seperti yang 

dipraktikkan beliau.
6
 

Belakangan ini, penyimpangan sering terjadi di lingkungan sekitar kita 

termasuk dalam lingkup organisasi perusahaan. Salah satu contoh penyimpangan 
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dalam lingkup organisasi perusahaan yaitu korupsi. Salah satu lahan korupsi yang 

paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan Barang dan Jasa 

pemerintah. Contohnya kasus korupsi pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Toba Samosir dengan Terdakwa dr. Haposan Siahaan, M.Kes. (Putusan PN 

Medan No. 64/ Pid.Sus.K/ 2013/ PN.Mdn). Terdakwa adalah Kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Toba Samosir. Kedudukan terdakwa dalam proses 

pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan Toba Samosir adalah sebagai 

Pengguna Anggaran (PA).
7
  

Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, salah satu 

faktor tersebut adalah tidak diterapkannya nilai-nilai etika pada setiap individu 

seseorang. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Penerapan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan 

Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Tinjau 

dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus pada PT PELINDO III Surabaya). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan etika menurut Pasal 7 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia No 16 Tahun 2018 pada Pengadaan Barang dan Jasa di PT 

PELINDO III? 

2. Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan etika yang sudah diterapkan 

pada Pengadaan Barang dan Jasa di PT PELINDO III? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka diketahui tujuan penulisan 

skripsi yang ingin dicapai adalah; 

a. Untuk mengetahui penerapan etika sebagaimana amanat Pasal 7 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 pada 

Pengadaan Barang dan Jasa di PT PELINDO III, 

b. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap penerapan etika yang sudah 

diterapkan pada Pengadaan Barang dan Jasa di PT PELINDO III. 

2. Manfaat 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka diketahui tujuan penulisan 

skripsi yang ingin dicapai adalah; 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini adalah melahirkan konsep baru terkait 

etika pada pengadaan barang dan jasa dari sudut pandang Islam. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak praktis 

bagi regulator, fasilitator maupun pengelola pengadaan barang dan jasa 

pemerintah (lembaga Negara yang memiliki otoriter) sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan kebijakan untuk mengetahui etika pada 

pengadaan barang dan jasa dari sudut pandang Islam. 
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Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai pengadaan barang dan jasa Islami agar pengadaan barang dan 

jasa sesuai dengan norma-norma Islam yang berlaku. 

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan 

dampak praktis bagi para pengguna (user), sehingga dapat membentuk 

kesadaran (awareness) terkait pentingnya etika pada pengadaan barang 

dan jasa yang Islami. Diharapkan, dengan adanya kesadaran akan 

membentuk keinginan untuk bertindak (willingness to do) terkait 

pengadaan barang dan jasa yang Islami. 

c. Manfaat Ilmiah (Akademis) 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman untuk 

pengembangan etika pada pengadaan barang dan jasa yang Islami. 

Selanjutnya, dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan 

dalam khazanah keilmuan Islam dalam bidang Ekonomi atau manajemen 

Islam. 

D. Batasan Masalah 

 Penelitian ini hanya terbatas pada nilai-nilai etika yang ada pada 

Pengadaan Barang dan Jasa yang diterapkan pada PT. PELINDO III berdasarkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa dan juga pandangan Islam mengenai etika yang diterapkan pada 

Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. PELINDO III. 
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E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang akan menjadi langkah-langkah dalam 

penyusunan tugas akhir adalah seperti berikut : 

 BAB I  Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan terdapat uraian dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan 

masalah, serta sistematika penulisan.  

 BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ii terdapat beberapa penelitian terdahulu yang 

menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis ambil. 

Serta membahas tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan judul yang penulis gunakan. 

 BAB III Metode Penelitian 

Pada bab iii membahas tentang jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data dan 

juga teknik analisis data. 

 BAB IV Pembahasan 

Pada bab iv membahas tentang latar belakang objek 

penelitian dan juga menjelaskan tentang hasil penelitian 

yang penulis lakukan. 

 BAB V Penutup 

Pada bab v berisikan tentang kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang penulis lakukan. 


