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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Peniliti Terdahulu 

 Legowo (2016), tentang “Rasionalitas Ojek Konvensional dalam 

Mempertahankan Eksistensi di Tengah Adanya Gojek di Kota Surabaya”. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mempertahankan eksistensinya, para ojek 

pangkalan mengontrol atau mendata beberapa hal yang bisa menjadi sumber daya, 

yaitu: Total jumlah ojek yang masih bertahan, masih adanya pelanggan tetap dan juga 

pasar dan juga tempat/pangkalan. Rasionalitas dari ojek pangkalan adalah untuk 

membiayai kehidupan, tingkat solidaritas sesama ojek pangkalan, tetapi ada pula rasa 

khawatir jika pelanggan beralih ke ojek online. 

 Astuti (2011), tentang “Eksistensi Angkutan Becak dalam Perkembangan 

Transportasi di Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa becak masih 

sering digunakan sebagai alat transportasi umum bagi masyarakat Yogyakarta. 

Sebanyak 91% sampel menggunakan becak sebagai alat transportasi alternatif. 

Transportasi seperti ini eksistensinya  harus dipertahankan karena masih dibutuhkan 

oleh konsumen. Faktor yang mempengaruhi becak sebagai transportasi alternatif ialah 

jarak, harga, keunikan dan kenyamanan. 

 Hanif (2014), tentang “Eksistensi Transportasi Sungai (Ketek) Sebagai Sarana 

Alternatif di Kota Jambi”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Keberadaan alat 

transportasi alternatif ini sangat memprihatinkan, sebab transportasi macam ini sudah 

berkurang jumlahnya. Alat transportasi alternatif ini sebagai penyebrangan sungai, 

sarana lomba, rekreasi dan juga sarana mata pencaharian orang sekitar. Transportasi 
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sungau ketek ini tidak bias lepas dari kehidupan masyarakat kota jambi khususnya 

para pedagang sayur yang ingin membeli kebutuhan dagangannya di Pasar Angso 

Duo. 

 Rambe (2018), tentang “Dampak Keberadaan Transportasi Online (Go-Jek) 

Terhadap Tukang Becak Bermotor”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil dari analisis wawancara yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa: 1) Pendapatan dari tukang becak mengalami penurunan orderan/ 

pangkalan sewa sehingga pendapatan mereka yang dulunya mencukupi sekarang 

sewa tukang becak berkurang setiap hari setelah adanya transportasi online. 2) 

Sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi online (Go-jek) 

karena lebih mudah, murah, dan cepat. perusahaan Go-jek Online juga membuka 

lapangan kerja untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapat penghasilan 

lebih sedangkan transportasi umum (betor) dirasa kurang efesien karena penumpang 

harus mencari sendiri di pinggir jalan dan menunggu lama transportasi yang hendak 

digunakan. 3) Persaingan yang terjadi antara transportasi online (Go-jek) dengan 

tukang becak menimbulkan adanya konflik. Permasalahan tarif dan peraturan yang 

belum jelas menyebabkan terjadinya pro dan kontra. Usaha penyelesaian konflik 

berupa mediasi oleh berbagai pihak telah dilakukan dan menghasilkan aturan titik 

penjemput atau batas penjemputan penumpang yang di perbolehkan untuk driver 

GOJEK. 

 Triyani, Prapti, Santoso (2017), tentang  Motivasi Pekerja Ojek Konvensional 

dalam Persaingan Bisnis Transportasi Online”. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa faktor yang membuat pekerja ojek konvensional tetap dipertahankan 
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profesinya di tengah persaingan, dan tetap menjadi pilihan pekerjaan untuk 

mendapatkan penghasilan adalah: 1) Kompensasi: Makin tercukupi kompensasi yang 

diterima baik kompensasi finansial maupun non finansial, maka pekerja semakin 

termotivasi untuk mempertahankan bidang pekerjaannya dan menjadikannya satu-

satunya pilihan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. 2) Komitmen: Makin erat 

ikatan kekeluargaan dan dukungan antar pekerja, maka semakin tinggi motivasi 

pekerja untuk mempertahankan pekerjaannya, dan juga menjadikannya satu-satunya 

pilihan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. 3) Lingkungan kerja: Makin aman 

lingkungan kerjanya, maka makin tinggi motivasi pekerja untuk mempertahankan 

pekerjaan dan menjadikan satu-satunya pilihan pekerjaan. 

 Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti eksistensi 

ojek pangkalan ketika hadirnya ojek online pada saat ini. Perbedaannya adalah lokasi 

yang digunakan peneliti terdahulu di terminal Joyoboyo Surabaya, sedangkan peneliti 

akan dilaksanakan di terminal Arjosari Kota Malang. 

 Persamaan dari penelitian ini adalah tema yang akan diangkat dalam 

penelitian ini berkaitan dengan eksistensi transportasi. Sedangkan perbedaannya 

adalah peneliti terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif dan alat transportasinya 

adalah becak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

transportasinya yaitu ojek motor dan menggunakan penelitian kualitatif. 

 Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama dilakukan meneliti tentang 

eksistensi alat transportasi. Namun bedanya yaitu peneliti terdahulu meneliti alat 

transportasi sungai (ketek), sedangkan penelitian yang akan dilakukan alat 

transportasinya adalah ojek. 
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 Peneliti terdahulu meneliti tentang dampak  hadirnya Go-Jek terhadap 

kendaraan becak bermotor yang mana sama dengan penelitian kali ini yaitu 

bagaimana cara mempertahankan keadaan atau bersaing setelah datangnya ojek 

online tersebut. Perbedaannya dapat dilihat dari kesimpulan peneliti terdahulu yang 

mengatakan bahwa dengan adanya ojek online ini, dapat menimbulkan konflik. 

 Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana cara bersaing dalam bisnis 

online ini (ojek online) , ini sama halnya dengan eksistensi ojek konvensional setelah 

hadirnya ojek online. Namun dapat dilihat dari perbedaannya peneliti terdahulu 

menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti kali ini menggunakan metode 

kualitatif. 

B. Landasan Teori 

1. Transportasi Modern 

Definisi transportasi online merupakan suatu hal yang masih baru didalam 

beberapa masyarakat di Indonesia. Banyak para ahli yang mengartikan atau 

menjelaskan tentang transportasi online. Tetapi, dalam penelitian ini hanya 

mengambil dari beberapa referensi dari perusahaan yang bekerja dalam transportasi 

berbasis online, antara lain sebagai berikut: 

Menurut Grab (2019); Grab merupakan sebuah perusahan transportasi roda 

empat berbasis aplikasi online yang muncul akibat buruknya sistem transportasi 

publik. Dengan adanya transportasi berbasis aplikasi ini dapat mempermudah kualitas 
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pelayanan sistem transportasi yang baik, bertarif murah, nyaman dan juga aman 

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.
5
 

Jadi dapat dikatakan bahwa transportasi online ini muncul di kalangan 

masyarakat untuk mempermudah para pengguna transportasi yang mencari 

kenyamanan, mudah, dan cepat. Karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat 

jaman sekarang lebih suka mencari, membeli dan bahkan melakukan aktifitas lain 

hanya dengan aplikasi online. 

2. Transportasi Tradisional 

Menurut Sani transportasi adalah perpindahan orang atau barang dari satu 

tempat ke tempat lainnya atau dari tempat asal ke tempat tujuan dengan 

menggunakan sebuah wahana yang digerakkan manusia, hewan, atau mesin. 

Transportasi bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah perpindahan orang 

atau barang ke suatu tempat. Fungsi transportasi terdiri dari dua hal, yakni: sebagai 

penggerak pembangunan dan melayani kegiatan nyata.
6
 

Transportasi diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat 

asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari 

mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan 

diakhiri. Dalam hubungan ini terlihat bahwa unsur-unsur pengangkutan meliputi atas: 

 a) Ada muatan yang diangkut. 

b) Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya. 

c) Ada jalanan yang dapat dilalui. 

                                                           
5
 www.Grab.com/id/en/about/ [diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 15.00 WIB] 

6
 Sani, Zulfar, Transportasi (Suatu Pengantar), (Jakarta : UI-Press, 2010) Hal. 2 

http://www.grab.com/id/en/about/
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d) Ada terminal asal dan terminal tujuan. 

e) Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang 

 menggerakan kegiatan transportasi tersebut.
7
 

Selain itu, menurut Adimasita terdapat fungsi transportasi yang lain. Pertama, 

transportasi sebagai sektor penunjang terhadap pengembangan kegiatan sektor-sektor 

lain. Kedua, fungsi transportasi sebagai pendorong, artinya berfungsi untuk 

menyediakan jasa transportasi yang efektif untuk menghubungkan daerah-daerah 

terpencil dengan daerah berkembang yang berada di luar wilayahnya sehingga terjadi 

interaksi pembangunan antar kedua daerah tersebut.
8
 

Transportasi sebagai dasar untuk perkembangan ekonomi dan perkembangan 

masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi 

menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai 

dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu Bangsa dan Daerah. Pertumbuhan 

ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam 

negara atau bangsa yang bersangkutan. Suatu barang atau komoditi mempunyai nilai 

menurut tempat dan waktu, jika barang tersebut dipindahkan dari satu tempat ke 

tempat lain.
9
 

 

 

                                                           
7
 Nasution, Manajemen Transportasi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) Hal. 15 

8
 Adisasmita, Sakti Aji. Perencanaan Pembangunan Transportasi, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011) 

Hal. 5-6 
9
 Abbas, Salim. Manajemen Transportasi, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 1993) Hal. 6 
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Transportasi Konvensional adalah sebagai usaha pemindahan, atau 

penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi 

lain, yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan 

mempergunakan alat tertentu pula.
10

 

Transportasi online ini hadir karena perkembangan teknologi yang pesat 

didalam bidang komunikasi, dan menyebabkan di setiap negara bersaing dengan cara 

memanfaatkan perkembangan teknologi ini, contohnya Grab. Tekonologi diciptakan 

untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Kehadiran transportasi 

online menjawab semua kebutuhan manusia yang ada. 

Grab menjadi alternatif yang banyak disukai oleh masyarakat karena 

keunggulannya. Dari segi kepraktisan, layanan jasa transportasi berbasis online ini 

Grab mencakup pengguna smartphone yang ada didalamnya, sebab para pengguna 

smartphone tersebut hanya perlu mengunggah aplikasi Grab di playstore kemudian 

mendaftarkan diri yang dapat di koneksikan pada facebook atau e-mail. Setelah itu 

aplikasi Grab dapat di aplikasikan dimana saja, dan kapan saja. 

Aspek transparansi, jasa transportasi online ini juga memungkinkan 

pelanggan dapat mengetahui informasi jasa transportasi online secara valid, seperti 

nama pengemudi, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu 

perjalanan, lisensi pengendara dan lain sebagainya. 

 

 

 

                                                           
10

 Fidel, Miro. Pengantar Sistem Transportasi, (Jakarta : Penerbit Erlangga 2012) Hal. 1 
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3. Transportasi Modern dan Perkembangan Zaman 

Perusahaan industri khususnya industri media sadar sekali bahwa semakin 

meningkat jumlah pengguna smartphone dalam kegiatannya sehari-hari, maka dari itu 

para perusahaan ini berlomba untuk menghasilkan suatu aplikasi handphone yang 

dapat membantu masyarakat dalam kebutuhannya sehari-hari. 

Aplikasi handphone ini para masyarakat tidak perlu untuk membaca koran, 

majalah bahkan tidak perlu juga membuka situs media di browser, cukup dengan 

membuka aplikasi dan membaca semua konten yang ada didalam aplikasi tersebut. 

Termasuk salah satu perusahaan yang ada pada saat ini adalah Grab. Grab menjadi 

lambang layanan ojek berbasis aplikasi online dengan Grabbike-nya. Dengan aplikasi 

Grab, para pengguna aplikasi Grab cukup memesan ojek dengan cara aplikasi 

tersebut dan nantinya akan dijemput dan diantar sesuai dengan pesanan. Sebenarnya, 

Grab sendiri merupakan perubahan dari ojek pangkalan menjadi ojek modern 

dikarenakan perkembangan zaman. 

Tarif dari Grab itu sendiri dikenakan berdasarkan jarak yang ditempuh. Tidak 

hanya sekali atau dua kali, Grab sering mengadakan promo untuk penggunanya 

dalam waktu tertentu. Selain dari strategi pemasaran, promo ini diadakan untuk 

bersaing dengan layanan yang serupa.  Menurut Peter L. Berger, ada tiga 

karakteristik modernisasi, yaitu; 
11

 

Pertama, penurunan kondisi masyarakat kecil dan tradisional. Jadi yang 

dimaksud sebagai masyarakat tradisional adalah ojek pangkalan. Ojek tersebut 

                                                           
11

 Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006) Hal. 303 
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menunggu para penumpang di pangkalannya, dan jika sewaktu-waktu ada orang 

melewati pangkalannya, terkadang mereka juga menawarkan jasanya. 

Kedua, berkembangnya pilihan individu. Pada kasus ini kita dapat mengetahui 

bahwa pilihan masyarakat muncul karena perkembangan zaman. Grab, aplikasi ojek 

berbasis online memiliki beberapa fitur tambahan, tentunya pilihan masyarakat jadi 

beraneka ragam dan masyarakat juga melihat dari segi efektivitas dan efisiensinya. 

Ketiga, meningkatnya keragaman sosial. seperti yang kita ketahui bahwa 

keadaan sosial masyarakat dapat berubah. Jika belum ada ojek berbasis aplikasi 

online hadir, masyarakat hanya menggunakan ojek seperlunya saja, atau terbatas. 

Grab muncul karena perkembangan teknologi dan menuntun masyarakat pada pilihan 

yang beragam dan memilih berdasarkan keinginan, seperti contohnya kemudahan dan 

harga yang terjangkau. 

4. Ketahanan Sosial 

Ketahanan sosial dapat dikembangkan melalui upaya terjaringnya modal 

sosial yang ada didalam masyarakat. Bisa modal sosial berupa norma dan jaringan 

sosial atau bahkan kepercayaan sosial yang dapat mendorong tindakan kolektifintas 

demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dapat diketahui jika struktur sosial 

lebih bisa mampu memenuhi kebutuhan modal sosial sehingga terkonstruksinya suatu 

keutuhan atau integritas sosial.
12

 

                                                           
12

 Budiati, Catur Atik, Mencoba Mengulas Ketahanan Sosial:(Mengaitkan Perspektif Fungsionalisme 

Terhadap Ketahanan Sosial. Universitas Sebelas Maret Surakarta: Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan 2006) Hal 74 
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Hal itu, berhubungan erat dengan analisa fungsionalisme yang memberi 

prioritas utama pada masyarakat dan juga struktur sosial. masyarakat mendahului 

individu, individu dicetak, ditekan dan dipengaruhi lingkungan sosialnya 

Ketahanan sosial menenjukan kemampuan pranata sosial yang ada di dalam 

masyarakat guna mempertahankan fungsi dasarnya dan mencari berbagai jalan keluar 

untuk memecahkan masalah. Jadi, pranata sosial punya peran penting di dalam 

masyarakat atau komunitas tertentu. Menurut Rochman Achwan, komunitas dapat 

memeliki ketahanan sosial jika:
13

  

1. Mampu melindungin secara efektif anggotanya, termasuk induvidu dan 

keluarga yang rentan dari kelompok berubahan sosial yang 

mempengaruhinya. 

2. Mampu melakukuan investasi sosial dalam jaringan sosial yang saling 

menguntungkan. 

3. Mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dala mengelola konflik dan 

kekerasan. 

5. Etika Bisnis 

Etika sebagai praktis berarti: nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh 

dipraktikan justru ridak di praktikan, walaupun seharusnya di praktikkan. Etika 

sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Etika sebagai refleksi kita berfikif tentang 

apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh 

dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti luas sebagai pengkajian moralitas. 

Terdapat tiga bidang dengan fungsi dan perwujudannya yaitu etika deskriptif 

                                                           
13

 Ibid., Hal 2 
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(descriptive ethics), dalam konteks ini secara normatif menjelaskan pengalaman 

moral secara deskriptif berusaha untuk mengetahui motivasi, kemauan dan tujuan 

sesuatu tindakan dalam tingkah laku manusia. Kedua, etika normatif (normative 

ethics), yang berusaha menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti yang mereka 

lakukan, dan apakah prinsip-prinsip dari kehidupan manusia. Ketiga, mataetika 

(metaethics), yang berusaha untuk memberikan arti istilah dan bahasa yang dipakai 

dalam pembicaraan etika, serta cara berfikir yang dipakai untuk membenarkan 

pernyataan-pernyataan etika.
14

 

Para manajer menunjuk pada tingkah laku dari atasan-atasan mereka dan sifat 

alami kebijakan organisasi mengenai pelanggaran etika atau moral. Karenanya kita 

berasumsi bahwa suatu organisasi etis, merasa terikat dan dapat mendirikan beberapa 

struktur yang memeriksa prosedur untuk mendorong organisasi kearah etika dan 

moral bisnis. Organisasi memiliki kode-kode sebagai alat etika perusahaan secara 

umum.
15

 

Teori Kontrak Sosial membagi tiga aktivitas bisnis yang terintegrasi. Pertama 

adalah Hypernorms yang berlaku secara universal yakni; kebebasan pribadi, 

keamanan fisik & kesejahteraan, partisipasi politik, persetujuan yang diinformasikan, 

kepemilikan atas harta, hak-hak untuk penghidupan, martabat yang sama atas masing-

masing orang/manusia. Kedua, Kontrak Sosial Makro, landasan dasar global adalah; 

ruang kosong untuk muatan moral, persetujuan cuma-cuma dan hak-hak untuk diberi 

jalan keluar, kompatibel dengan hypernorms, prioritas terhadap aturan main. Ketiga, 

                                                           
14

 Bambang Rudito & Melia Famiola, 2007. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusaan di 

Indonesia 
15

 Hermant Laura Pincus, 1998. Perspective in Bussines Ethics, Irvin McGraw Hill 
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Kontrak Sosial Mikro, sebagai landasan dasar komunitas; tidak berdusta dalam 

melakukan negosiasi-negosiasi, menghormati semua kontrak, memberi kesempatan 

dala merekrut pegawai bagi penduduk lokal, memberi preferensi kontrak para 

penyalur lokal, menyediakan tempat kerja yang aman
16

. 

6. Etika Bisnis dalam Islam 

Etika bisnis lahir di Amerika pada tahun 1970an kemudian meluas ke Eropa 

tahun 1980an dan menjadi fenomena global di tahun 1990an jika sebelumnya hanya 

para teolog dan agamawan yang membicarakan masalah-masalah moral dari bisnis, 

dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang 

meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat, akan tetapi ironisnya justru negara Amerika 

yang paling gigih menolak kesepakat Bali pada pertemuan negara-negara dunia tahun 

2007 di Bali.  Ketika sebagian besar negara-negara peserta mempermasalahkan etika 

industri negara-negara maju yang menjadi sumber penyebab global warming agar 

dibatasi, Amerika menolaknya. 

Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif 

terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad SAW adalah 

seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan  terutama melalui para pedagang 

muslim. Dalam Al-Qur’an terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, 

tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal
17

 “Allah telah menghalalkan 

perdagangan dan melarang riba”. Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam 

posisi yang amat strategis ditengah kegiatan manusia mencari rezeki dan 

                                                           
16

 Fritzche David J, 1997, Business Ethics, A Global ang Managerial Perspective, McGrawnHill 

Companies, Inc 
17

 QS: 2:275 
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penghidupan. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasululullah SAW: “Perhatikan oleh 

mu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari 

sepuluh pintu rezeki” 

Aktivitas Bisnis yang Terlarang dalam Syariah 

1. Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam. 

2. Menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal. 

3. Persaingan yang tidak fair sangat dicela oleh Allah 

4. Pemalsuan dan penipuan 

a. Penawaran dan pengakuan 

b. Iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan eksploitasi manusia 

7. Etika Bisinis menurut Yusuf Qardhawi 

Distribusi menjadi salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat 

diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, 

sehingga penggunanya sesuai dengan apa yang diperlukan. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Islam menghendaki pendistribusian harus disandarkan pada dua sendi, yaitu 

sendi kebebasan dan keadilan.
18

 

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai 

oleh nilai-nilai agama dan keadilan. Sebagai bentuk keseimbangan antara individu 

dan masyarakat. Selain itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat adil 

dalam berbagai aspek. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keadilan merupakan 

                                                           
18

 Yusuf Al Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam 
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inti semua ajaran yang ada dalam Al-Qur’an. Telah dinyatakan secara tegas bahwa 

Al-Qur’an diwahyukan untuk membangun keadilan dan persamaan. 

Kategori yang mengandung perintah dan rekomendasi yang berkaitan dengan 

perilaku bisnis, Pertama, hendaknya janji, kesepakatan dan kontrak dipenuhi. Al-

Qur’an mengharuskan semua janji dan kontrak kesepakatan dihormati dan semua 

kewajiban dipenuhi. Kedua, Jujur dalam timbangan dan takaran (ukuran), Ketiga, 

Kerja, Gaji dan bayaran, Keempat, Jujur tulus hati dan benar, dan Kelima, efisien dan 

kompeten. 

Keadilan dan kebebasan adalah salah satu indikator etika bisnis menurut 

Yusuf Qardhawi, penerapan kebebasan disini tidak sesuai dengan apa yang ada 

didalam teorinya Yusuf Qardhawi, dalam teori ini disebutkan bahwasannya 

kebebasan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan keadilan. Sebagai bentuk 

keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Bahwasannya teori ini tidak dapat 

diterapkan, sebab transportasi modern tidak mendapatkan kebebasannya saat 

melaksanakan pekerjaannya, karena adanya sistem zonasi. Yang mana menyebabkan 

keterbatasan penjemputan penumpang, sehingga implementasi kebebasan dalam 

beretika bisnis menurut Yusuf Qardhawi tidak dapat diterapkan seutuhnya karena ada 

faktor-faktor lain. 

Penerapan keadilan disini sesuai dengan apa yang ada didalam teorinya Yusuf 

Qardhawi, dalam teori ini disebutkan bahwasannya keadilan merupakan inti semua 

ajaran yang ada didalam Al-Qur’an. Sebagaimana bahwasannya teori ini dapat 

diterapkan didalam transportasi tradisional, yang mana sudah memiliki kesepakatan 

antara kedua belah pihak. 
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Yusuf Qardhawi menerapkan dalam etika bisnis mencakup dari empat pilar, 

yaitu Ketuhanan, Etika, Sumber Daya Manusia, dan Keseimbangan, Ketuhanan 

(Robbaniyah) merupakan perekonomian yang berbasiskan dan bertujuan hanya untuk 

Allah SWT semata, Etika (akhlakiyah) bahwa perekonomian Islam sama sekali tidak 

memisahkan antara ekonomi dan akhlaq, sebagaimana jua tidak pernah memisahkan 

antara ilmu dan etika, Sumber Daya Manusia (Insaniyah) mempunyai pernan penting 

dalam mengelola sumber daya dengan sebaik-baiknya, Keseimbangan (Washaty) 

bahwasannya beraktifitas ekonomi, individu tidak menunjukkan sikap berlebih-

lebihan atau terlalu fikir.
19

 

Sistem ekonomi kapitalis, perdagangan terpusat pada distribusi pasca 

produksi, yaitu setelah mereka menghasilkan barang untuk suatu proyek. Pandangan 

mereka berfokus kepada uang dan harga. Kaitan dengan distribusi hasil produksi, kita 

temukan adanya 4 bagian
20

:  

1. Upah atau gaji untuk para pekerja. Biasa terjadi, produsen tanpa 

memberi upah pada buruh 

2. Keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola 

proyek 

3. Sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek tersebut. 

4. Laba bagi para manajer yang mengelola, mengurusi pelaksanaan 

proyek, dan sebagai penanggung jawabnya 
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Pandangan Islam menolak akan point kedua, yaitu keuntungan. Para ulama 

mufakat begitu pula pengkajian-pengkajian fikih kontemporer bahwa keuntungan itu 

adalah bunga yang diharamkan, bahkan termasuk dalam kategori tujuh dosa besar.
21

 

Sedangkan ekonomi sosialis, produksi tunduk pada peraturan pusat. Seluruh 

sumber produksi adalah milik negara. Dasar distribusi barang ditetapkan oleh 

keputusan siding di negara sosialis. Negaralah yang mengatur strategi produksi 

rakyat, juga menentukan garis-garis besar distribusi. Upah, gaji, bunga, laba, dan para 

manajer diatur oleh pemerintah.
22

 

Ekonomi sosialis kerap mengkritik negara yang berpaham kapitalis. Namun 

giliran sosialis juga mendapat kesalahan, seperti memonopoli sehingga tidak ada 

bedanya dengan kapitalis bahkan lebih fatal.
23

 

Ekonomi Islam bebas dari ekonomi kapitalis dan sosialis. Islam memfokuskan 

pada distribusi. Pemfokuskan distribusi tidak berarti islam tidak memperhatikan 

keuntungan yang diperoleh dari produksi. Distribusi ekonomi islam berdiri diatas dua 

sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. 

A. Sendi Kebebasan 

 Asas Kebebasan 

 Pada asas kebebasan dalam distribusi ekonomi islam tidak seperti pada 

ekonomi kapitalis maupun sosialis pada asas kebebasan tetapi mencakup 2 hal yaitu 

percaya kepada Allah, dan yang kedua, percaya kepada manusia.
24
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a. Percaya kepada Allah dan mengesakan-Nya 

 Intinya pada hakikat tauhid adalah mngeesakan Allah dalam 

beribadah dan memohon pertolongan. Allah mengajarkan umat islam 

untuk mengikrarkannya paling sedikit 17 kali sehari
25

. Dijelaskan 

firman Allah SWT dalam Q.S AL-Fatihah: 5 yang berbunyi: 

“Hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-

Mulah kami meminta pertolongan” 

Allah adalah satu-satunya Tuhan sekalian alam, pemilik dan 

pengatur segala urusan. Hanya di tangan-Nyalah penciptaan dan letak 

rezeki, mati dan hidup, penentuan halal dan haram. Hanya Allah lah 

pemberi rezeki seperti dalam QS. Adz-Dzaariyaat:58  

“Sesungguhnya Allah Dialah Yang Banyak Memberi rezeki 

Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh”. 

Jadi pada temuan peneliti dalam wawancara persepsi dari 

trasnportasi tradisional bahwasannya salah satu narasumber 

mengatakan bahawasannya sejak adanya trasportasi online 

penghasilan pekerja transportasi tradisional berkurang. Padahal itu 

termasuk meragukan keesaan Allah SWT. Dalam QS. Adz-

Dzaariyaat:58 dijelaskan Allah SWT penjamin rezeki kepada semua 

mahluk-Nya yang dia kehendaki. 
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Transportasi modern tanpa takut akan kehilangan rezeki jika 

ada sistem zonasi mungkin pada ini buruh transportasi online melihat 

rezeki dalam hal lain seperti keselamatan, kemudahan atau lainnya. 

b. Percaya kepada manusia 

Peraturan-peraturan bertujuan mewujudkan kebebasan dan 

kebahagiaan bagi manusia,  maka asas kebebasan pada percaya kepada 

manusia. Kebahagian tidak terletak pada perut yang kenyang, kalau 

demikian maka nara pidana ada kelompok manusia yang paling 

bahagia karena terjamin makannya.
26

 

Kebahagiaan terletak pada faktor utama penyebab kebahagian. 

Jadi asas kebebasan merupakan kemerdekaan dari manusia tersebut. 

Kemerdekaan disini menyangkut dari manusia itu sehingga memiliki 

kebebasan dalam mencari rezeki. 

Transpotasi tradisional menerapkan sistem zonasi pada 

transportasi modern sehingga menghalangi kemerdekaan pekerja 

transpotasi modern sehingga kemerdekaan dalam mencari rezeki 

terbatas. Sedangkan transportasi modern mengambil kemerdekaan 

pada saat mengambil penumpang daerah-daerah yang telah disepakati 

kedua belah pihak. 
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1. Pengakuan Hak Milik Pribadi, Tanda Pertama Kebebasan. 

 Manusia memiliki sesuatu, dengannya ia merasakan bahwa 

dirinya memiliki harga diri, kekuasaan, dan kemampuan. Ada tiga 

point disini yaitu
27

:  

a. Perbedaan Budak dengan Orang Merdeka salam 

Pandangan Al-Qur’an  

Masa lampau budak jika bisa dipercaya maka tuannya akan 

memberi kebebasan sementara kepada budaknya. Tetapi 

sekarang “Tuan Modern” mensyaratkan dengan berbagai 

macam alasan. 

Transportasi modern kebebasan didapat jika mendapatkan 

bonus yang dihalangi atau disyaratkan ini bisa dinamakan 

seperti persepsi diatas. Sedangkan dalam transportasi 

tradisional dia bebas melakukan pekerjaan sehingga atas 

kebebasan tanpa ada syarat-syarat tertentu. 

b. Keuntungan Kapitalisme atas pengakuan Hak Pribadi 

Sistem kapitalisme mengecap keuntungan dari pengakuan hak 

milik individu dan khusus ada bebrapa point disini ada dua 

yang menyangkut peneliti yaitu: 

Hak milik dari kendaraan pada pekerja termasuk dari 

keuntungan dari pengakuan hak pribadi sehingga mengaktifkan 

investor untuk mengembangkan kekayaan. Dan juga akan 
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membuat investor menambah segala bidang usaha seperti Go 

Food, Go Ride, atau lain-lain. Disini termasuk dari 

keuntungaan kapitalisme 

c. Perbedaan Perolehan Rezeki adalah Hasil Kebebasan 

Ekonomi 

Perbedaan perolehan rezeki merupakan dari kebebasan 

ekonomi dimana berkerja keras akan menghasilkan sesuatu 

yang maksimal. 

Transportasi modern ada bonus saat mencapai target sehingga 

saat memaksimalkan mencari rezeki maka kebebasan ekonomi. 

Transportasi tradisional juga sebaliknya ada kebebasan 

semakin maksimal dalam mencari termasuk kebebasan 

ekonomi.  

2. Warisan Pengakuan terhadap Hak Milik yang paling menonjol 

 Pengakuan terhadap hak milik pribadi atau khusus merupakan 

fenomena pertama kebebasan, maka warisan adalah bukti hak 

pemilikan yang paling menonjol. Menurut pengamat, ada dua hak 

yang utama: Hak yang tetap dan kekal dan Hak bebas membelanjakan 

harta milik. 

 Tiga point dalam warisan berisi tentang hikmah disyariatkan 

warisan pada kebebasan ekonomi 
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1. Menjamin Kemaslahatan Pribadi 

 Kemashlahatan pribadi akan tercipta jika harta yang 

kecenderungan atau insting pribadinya terpenuhi. Diantaranya 

kecintaan terhadap keturunan. 

 Pada transportasi modern memilik keunggulan bonus yang 

baik sehingga mendapatkan rezeki yang maksimal sehingga rezeki 

yang didapatkan untuk memnuhi kebutuhan anaknya. tidak jauh 

dengan transportasi modern, transportasi tradisional juga dalam 

mencari rezeki sangat maksimal dengan bisa menyekolahkan ketiga 

anaknya meskipun sekarang sulit dari salah satu nara sumber. 

2. Menjamin Kemaslahatan Keluarga. 

 Warisan dapat memperkuat tali persaudaraan antarinvidu 

keluarga dan memperkokoh solidaritas dan tolong menolong di dalam 

kehidupan. 

 Transpotasi modern maupun tradisional memiliki tali 

persaudaraan yang kuat dimana adanya organisasi sehingga membuat 

kokohnya akan solidaritas dari masing masing mereka. 

3. Menjamin Kemaslahatan Masyarakat dalam Harta Warisan 

 Ada beberapa yang mencakup dari kemaslahatan masyarkat 

yaitu pada produksi, konsumsi, dan distribusi. Distribusi yaitu 

penyaluran kepada masyarakat. 
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 Seperti warisan kesepakatan pada transportasi modern dan tradisional 

di kota Malang sistem zonasi yang mana penumpang membayar seribu setiap menarik 

penumpang pada daerah-daerah yang telah di tetapkan zonasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman transportasi tradisional 

dan transportasi modern dilihat dari empat pilar diatas. Batasan harus dipahami agar 

konsep Yusuf Qardhawi memasuki bagian-bagian dari kebutuhan masyarakat 

khususnya di bidang transportasi. 
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2. Kerangka Berpikir 
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