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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Siapa yang tidak kenal atau tidak tahu mengenai rumah makan Padang, 

rumah makan yang menyediakan berbagai jenis masakan mulai dari berbahan 

dasar telur, daging, sampai ke otak sapi. Banyaknya pilihan bagi pembelinya 

membuat rumah makan Padang ini diminati untuk seluruh lapisan masyarakat, 

mulai dari tukang bangunan hingga pejabat tinggi. Masakan Padang hampir bisa 

diterima oleh kebanyakan rakyat Indonesia, sehingga membuat rumah makan 

Padang selalu ramai oleh pelanggan setianya. 

Penyebaran rumah makan Padang tersebar bagaikan jamur dimusim 

penghujan, rumah makan Padang ada dimana-mana, mulai dari terminal yang 

terkesan kumuh dan didominasi oleh kalangan bawah dan menengah hingga ke 

tempat-tempat perbelanjaan yang kebanyakan adalah orang-orang menengah 

keatas, rumah makan Padang setia melayani pelanggannya dimanapun berada. 

Pelayanan yang ramah, harga yang bersahabat, dan rasanya yang khas inilah yang 

membuat para pelanggannya kembali dan kembali lagi ke rumah makan Padang 

langganannya. 

Salah satu keunikan dalam rumah makan Padang adalah dalam 

penyajiannya, di rumah makan Padang kita tidak akan disediakan menu yang bisa 

kita pilih seperti di kebanyakan restoran ataupun tempat makan lainnya. Di rumah 

makan Padang hanya ada dua cara, yakni memilih langsung menu sebelum masuk 
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rumah makan Padang, atau disajikan di meja makan. Penyajian dengan disajikan 

hanya ada dibeberapa rumah makan Padang saja, biasanya rumah makan Padang 

golongan menengah dan menengah keatas seperti rumah makan Padang 

Sederhana atau rumah makan Padang Sari Ratu. 

Rasa yang khas bagaikan magnet yang menarik setiap pengunjungnya dan 

membuatnya kembali suatu saat nanti, begitulah ciri khas masakan rumah makan 

Padang. Terbuat dari rempah-rempah asli Indonesia seperti kelapa, cabai, serai, 

ketumbar, jahe, laos, jeruk purut ditambah bahan-bahan utama seperti otak sapi, 

daging ayam, ikan kakap dan lain-lainnya, membuat masakan ini menjadi 

makanan yang membuat ketagihan bagi penikmatnya. Meskipun dibeberapa 

rumah makan Padang cenderung mahal, tapi bagi para penikmatnya itu tidak 

menjadi masalah asal tetap bisa mencicipi masakan Padang yang terkenal dengan 

pedasnya itu. 

Harga yang bervariasi disetiap jenis makanannya membuat orang bisa 

memilih makanan yang diinginkan sesuai dengan daya belinya, mulai dari lauk 

tahu dan tempe atau telur yang biasanya berharga murah, hingga rendang atau 

gulai otak yang harganya lumayan mahal untuk satu porsi makanan. Rasa yang 

khas, dan bisa diterima dilidah kebanyakan orang inilah yang membuat rumah 

makan Padang mempunyai tempat disetiap hati para pelanggannya. 

Rumah  makan Padang biasanya dikenal beberapa orang sebagai rumah 

makan yang berharga mahal, harga yang mahal tentu membuat para pembelinya 

akan berpikir berkali-kali bila ingin membelinya. Harga jual pada umumnya 

adalah harga yang terbentuk dari pembelian bahan-bahan yang akan dijual 

ditambah beban-beban lainnya dan ditambah margin laba yang diinginkan oleh si 



3 
 

penjual. Harga yang terlalu tinggi akan membuat penjual sulit bersaing dengan 

jenis usaha yang sama, begitu pula dengan harga yang terlalu rendah, hanya 

membuat kerugian dalam suatu usaha. Harga yang baik adalah harga yang adil 

dimana pembeli merasa tidak dirugikan karena harga barangnya terlalu mahal, 

dan juga penjual merasa untung tidak mengalami kerugian dan mendapatkan laba 

yang sesuai dengan usahanya. Maka penentuan harga menjadi kunci dalam 

membuat harga yang baik, harga yang adil bagi pembeli dan penjual. 

Penentuan harga (price setting) inilah yang menjadikan suatu persoalan, 

dimana setiap rumah makan Padang mempunyai caranya sendiri dalam 

menentukan harga, maka laba yang didapat setiap rumah makan Padang akan 

berbeda pula, tergantung pada harga pokok penjualan dan laba yang ditargetkan 

rumah makan Padang. Penentuan harga ini juga bertujuan selain menentukan 

target laba, dan juga bisa membandingkannya dengan pesaing, sehingga suatu 

rumah makan Padang bisa bersaing dalam harga dengan rumah makan Padang 

lainnya. Penentuan harga juga salah satu cara yang paling efektif dalam 

menghitung keuntungan suatu rumah makan Padang, dimana mampu mengetahui 

komponen HPP, target laba dan harga jual pada setiap masakan di rumah makan 

Padang. 

Sebuah kegiatan usaha pasti bertujuan untuk mendapatkan laba, tidak 

terkecuali dengan rumah makan Padang yang menjual masakan Padang untuk 

mendapatkan laba. Dengan penentuan harga yang baik dimana pembeli merasa 

harganya tidak terlalu mahal dan penjual mendapatkan laba yang cukup, maka 

akan terciptalah keadilan harga diantara penjual dan pembeli. 
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Laba = Harga jual – Harga Pokok Penjualan (HPP) 

 

Menurut Soemarso (2004:245) laba adalah selisih lebih pendapatan atas 

beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama 

periode tertentu. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa laba bisa 

diperoleh dari formula sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Formula Penghitungan Laba 

 

     

Harga jual merupakan harga akhir yang diberikan kepada pembeli untuk 

dibeli, harga jual merupakan patokan yang akan dijadikan oleh pembeli suatu 

berang / jasa itu mahal atau tidak. Sedangkan HPP adalah harga pokok produksi, 

yakni seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasikan barang / jasa tersebut, 

semua biaya ditangguhkan kepada pembeli. 

Laba yang besar tidak selalu baik, bila mendapatkan laba dengan 

meningkatkan harga jual, mungkin akan meningkatkan laba, namun itu hanya 

akan bersifat sementara, karena pembeli akan berpikir bahwa harga jual terlalu 

mahal. Laba yang baik adalah laba yang didapat secara terus menerus meskipun 

nilainya tidak terlalu besar tapi bisa menutupi HPP dan sesuai dengan target si 

penjual. Sunarto (2003:15) menjelaskan bahwa kesalahan data perhitungan harga 

pokok produksi dapat mengakibatkan penentuan harga jual pada suatu perusahaan 

menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

Laba sendiri tidak hanya bertujuan untuk pribadi si penjual, tetapi juga 

untuk ekspansi bisnisnya, laba yang besar mampu membuat usaha bisnisnya 

berkembang pesat. Namun terkadang untuk mendapatkan laba yang besar 
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beberapa rumah makan Padang menekan biaya produksi (HPP) pada menu 

masakannya, dimana mengurangi komponen pada produknya. 

Seperti pribahasa lain ladang, lain belalang, beda bisnis, beda pula harga 

pokok produksi yang dikeluarkan, semakin rumit suatu bisnis maka akan 

membuat harga pokok produksi juga semakin besar begitu pula sebaliknya. HPP 

untuk sebuah rumah makan Padang pinggir jalan akan berbeda pula dengan HPP 

rumah makan Padang yang ada di mal ataupun hotel-hotel. Carter (2009:14) 

menjelaskan bahwa penerapan harga dalam akuntansi biaya sendiri terdiri dari 

biaya yang dikeluarkan baik biaya variabel dan juga biaya tetap, ditambah 

presentase laba yang ingin dihasilkan, disamping itu penawaran dan permintaan 

juga merupakan faktor penentu dalam penetapan harga.  

Penentuan harga sangat terkait erat dengan HPP, dimana HPP adalah 

komponen dalam penentuan harga jual suatu barang. HPP adalah komponen 

pembentuk harga jual dimana HPP didapat dari seluruh kegiatan operasi dalam 

menghasilkan suatu produk atau jasa dalam hal ini adalah sebuah menu masakan 

Padang. HPP inilah yang ditekan serendah-rendahnya oleh para pebisnis untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

Rumah makan Padang tidak lepas dari penjualnya yang kebanyakan 

adalah suku Minangkabau (Minang) asli atau keturunan etnis Minang yang telah 

berbaur dengan masyarakat lokal. Suku Minang ini berasal dari Sumatera Barat 

yang penduduknya merupakan penganut agama Islam. Agama Islam yang lekat 

dalam setiap kehidupan suku Minang membuat unsur-unsur Islam teraplikasi 

dalam kehidupannya, salah satunya adalah berdagang. Unsur Islam yang kental 

ini tidak lepas dari wilayah geografis pulau Sumatera yang merupakan tempat 
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penting perdagangan pada masa lalu, dimana orang-orang timur tengah yang 

mayoritas Islam berdagang dan menanam pengaruh Islam diwilayah Sumatera 

khususnya Sumatera Barat. 

Etnis Minang yang sangat kental dengan kebudayaan Islamnya, 

menerapkan peraturan-peraturan Islam dalam setiap kehidupannya, bersosial, 

berdagang, dan lainlainnya, peraturan-peraturan inilah yang biasa disebut dengan 

syariat/syariah. Syariat Islam sangat dijunjung tinggi oleh kaumnya, dimana 

peraturan ini berasal dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah S.W.T 

ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Rasulullah S.A.W. Syariat islam 

ditujukan untuk kaum muslimin itu sendiri, dimana syariat ini bertujuan untuk 

kebaikan bersama sesama manusia. 

Syariat Islam  tidak hanya berbentuk perintah ibadah, tetapi juga terkait 

hubungan dengan Allah S.W.T dan juga hubungan dengan sesama manusia. 

Syariat inilah yang mengajarkan kepada seluruh manusia, agar tidak terjerumus 

oleh godaan-godaan setan. 

 Oleh karena itu dengan melihat fenomena menjamurnya rumah makan 

Padang dibeberapa kota di Indonesia, dengan keunikan etnis Minangkabau 

sebagai penjualnya yang mayoritas adalah muslim, maka penulis mengangkat 

tema penelitian ini yakni “PRICE SETTING DAN MANAJEMEN 

OPERASIONAL YANG DITERAPKAN DALAM KEBUDAYAAN 

MINANGKABAU (STUDI PADA USAHA RUMAH MAKAN PADANG 

DIKOTA MALANG)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pembahasan pada bagian latar belakang, memberikan pengertian bahwa 

banyak faktor yang mempengaruhi price setting dalam sebuah produk, selain 

bahan baku, target laba ataupun persaingan dengan pesaing, masih ada banyak 

faktor penentuan harga dalam suatu produk. 

Pada penelitian ini, penulis mengangkat tentang sistem perdagangan, 

penentuan price setting harga suatu barang pada suatu etnis tertentu, yakni etnis 

Minangkabau, dimana beberapa rumah makan Padang menerapkan sistem 

perdagangan yang secara tidak langsung sama dengan prinsip perdagangan 

syariah. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang prinsip 

perdagangan etnis Minangkabau dalam usaha rumah makan Padangnya apakah 

benar dalam kenyataannya sesuai dengan syariat islam, pertanyaan yang dapat 

dirumuskan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bagaimana model price setting menurut pengusaha rumah makan Padang? 

1.3 Tujuan Penilaian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang empiris mengenai : 

1. Mengetahui bentuk price setting yang diterapkan oleh pengusaha 

rumah makan Padang 

2. Mengetahui apakah price setting yang diterapkan oleh pengusaha 

rumah makan Padang sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan  manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi pemilik rumah makan Padang, penelitian ini mampu membantu 

pemilik menentukan harga lebih akurat sehingga nantinya dapat 

memproyeksikan laba lebih tepat. 

 


