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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Price Setting 

Pembentukan sebuah harga adalah konsep umum dalam sebuah bisnis, 

dimana harga adalah harga perolehan dari suatu barang dan ditambah margin laba 

yang diinginkan oleh sang pemilik bisnis. Biasanya harga perolehan ditekan 

serendah mungkin agar mendapatkan selisih dengan harga jual lebih besar. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001) harga adalah sejumlah uang yang 

ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah sejumlah 

nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau 

menggunakan suatu barang atau jasa. Harga merupakan hal yang diperhatikan 

konsumen saat melakukan pembelian. Swastha (2005) juga hampir sama 

mendefinisikan harga. Harga jual adalah sejumlah uang (ditambah beberapa 

barang apabila memungkinkan) yang dibutuhkan untuk mendapat sejumlah 

kombinasi dan barang, beserta pelayanannya. 

Harga adalah suatu patokan seseorang dalam menjual barang. Suatu 

barang dijual kepada orang lain dengan harapan mendapatkan keuntungan dari 

hasil penjualannya tersebut. Pembentukan suatu harga juga tidak mudah, ada 

beberapa unsur yang harus dimasukkan kedalam harga tersebut, dan juga harga 

tidak boleh overpriced yang nantinya barang yang kita jual tidak mampu bersaing 

dengan para pesaing kita, ataupun harga kita tidak boleh underpriced yang 

nantinya kita hanya mendapatkan untung yang sedikit atau bahkan merugi. 
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Dalam sebuah bisnis ataupun usaha, kebanyakan adalah profit oriented 

dimana sebuah bisnis atau usaha mampu menghasilkan laba sebesar-besarnya 

dengan membuat barang/jasa dengan harga terendah. Jadi sudah wajar bila 

beberapa pelaku bisnis akan melakukan apa saja untuk mendapatkan laba yang 

sebesar-besarnya, dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang kurang baik. 

Pelaku bisnis inilah yang biasanya menentukan harga barang yang dia jual, 

barang yang dijual memiliki harganya masing-masing, dan harga terkadang 

dibentuk oleh pasar, dimana harga mencerminkan permintaan dan penawaran 

akan barang tersebut. Semakin tinggi permintaan akan barang tersebut maka 

hargapun akan semakin mahal, dan juga sebaliknya semakin tinggi tingkat 

penawaran suatu barang maka akan semakin anjlok harga barang tersebut. 

Namun harga terkadang tidak selalu mencerminkan nilai barang tersebut, 

ada beberapa alasan mengapa harga ini tidak mencerminkan nilai sebenarnya 

barang tersebut. Pertama adalah penipuan harga, ini disebabkan oleh 

ketidaktahuan pembeli akan barang yang akan dibeli, ketidaktahuan ini 

dikarenakan pembeli tidak tahu dengan pasti barang yang dijual oleh si penjual, 

sehingga ada asimetris informasi. Jensen dan Meckling (1976)) menambahkan 

bahwa jika kedua kelompok (agen dan prinsipal) tersebut adalah orang-orang 

yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk 

meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan 

prinsipal. Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat 

bagi agen dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas agen 

yang menyimpang. 
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 Alasan lainnya adalah barang yang dijual adalah barang monopoli, 

dimana si penjual bisa bebas menentukan harga jual barang tersebut, kegiatan 

monopoli  memang terlihat merugikan pembeli, tapi kegiatan monopoli ini sangat 

jarang terjadi karena biasanya pemerintah suatu  Negara akan mencegah dan 

meminimalisasi terjadinya kegiatan monopoli. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) monopoli adalah situasi yg pengadaan barang dagangannya 

tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai 

oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. Pasar 

monopoli sangat jelas memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat 

banyak, karena harga telah ditetapkan secara sepihak dan tidak akan berubah baik 

permintaannya meningkat ataupun menurun. Inilah yang disebut dengan 

ketidakadilan harga dalam sudut pandang Islam. 

Pembentukan harga yang tidak adil inilah yang sangat dibenci dalam 

agama Islam. Harga yang terlalu murah ataupun terlalu mahal akan 

mengakibatkan kerugian disalah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Islam 

mengedepankan konsep keadilan dalam suatu perdagangan, yakni adil bagi 

penjual dan adil bagi pembeli. 

Pengertian tentang price setting yang adil dalam Islam tidak dapat 

dilepaskan dari peran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama 

yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah harga yang adil. Dalam 

membahas persoalan harga, ia sering menggunakan dua istilah, yaitu kompensasi 

yang setara („Iwadh al-mitsl) dan harga yang setara (Tsaman al-mitsl). 

Pembentukan harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar 

kompetitif. Tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali 
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jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu 

kondisi dimana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada 

idle production, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang 

wajar (Karim : 2004). 

 Dalam suatu riwayat dijelaskan mengenai harga yang adil, hadits ini 

dirawayatkan oleh Anas bin Malik r.a : 

Harga-harga barang pernah mahal pada masa Rasululah S.A.W, 

lalu orang-orang berkata: “Ya Rasulullah, harga-harga menjadi 

mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami” lalu Rasulullah 

SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, 

yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya 

mengharapkan agar berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak 

seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena 

sesuatu kezaliman dalam pertumpahan darah dan harga” (HR. Abu 

Daud dan Ibn Majah). 

 Dari riwayat diatas dijelaskan bahwa Rasulullah S.A.W pun tidak berani 

ikut campur dalam pembentukan harga, dan Rasulullah sendiri takut akan dituntut 

diakhirat bila dia menentukan/mematok harga suatu barang karena itu adalah 

salah satu bentuk kedzaliman yang sangat nyata. Sangat jelas bahwa harga suatu 

barang adalah kehendak pasar, permintaan dan penawaran adalah faktor kunci 

pembentukan suatu harga, pemerintah sekalipun seharusnya tidak boleh ikut 

campur meskipun tujuannya itu baik untuk menurunkan harga suatu barang 

didalam pasar. 

2.2 Etnis Minangkabau 

Suku Minangkabau adalah suku yang dikenal dengan kebiasaan merantau 

dan berdagang. Suku Minang ini terdapat di Provinsi Sumatera Barat dan 

sekitarnya seperti sebagian daerah Riau, Jambi, Bengkulu, bahkan Negeri 

Sembilan, Malaysia. salah satu faktor penyebab kebiasaan merantau ialah sistem 
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kekerabatan matrilineal. Penguasaan harta pusaka dipegang oleh kaum perempuan 

sedangkan hak kaum pria cukup kecil. Hal inilah yang menyebabkan kaum pria 

Minang memilih untuk merantau (Ariani, 2013). 

Suku ini terkenal dengan sifatnya yang suka merantau ke tempat yang baru 

dimana dia akan mengadu nasibnya. Sifat merantau ini adalah kebiasaan suku 

Minang yang memang dari dulu mempunyai jiwa perantau. Sebagaimana seorang 

manusia, suatu daerah tempat kediaman membesar, dalam ukuran dan 

kompleksitas, dari taratak (kumpulan pondok), menjadi dusun (kumpulan 

permukiman kecil), menjadi koto (pemukiman yang besar), dan menjadi nagari. 

(Tsuyoshi Kato : 2005. 106). Hal ini lah yang menyebabkan persebaran etnis 

Minang keluar tanah Minangkabau, dari merantau dipulau sendiri yakni pulau 

Sumatera, ke semenanjung Malaysia, pulau Jawa, dan hampir seluruh Indonesia. 

Setiap sudut kota-kota besar di Indonesia pasti terdapat etnis Minang yang 

merantau, baik perantau baru ataupun yang sudah menetap lama dan menjadi 

warga lokal. 

Sistem matrilineal yaitu sistem yang anggota masyarakat tersebut menarik 

garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai 

seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua 

keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta hak 

waris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau 

tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan 

yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada pria di 

dalam pewarisan. (Asri Thaher, 2006:20). Sehingga laki-laki suku Minang harus 
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bekerja keras karena dalam sistem matrilineal pihak laki-laki tidak akan 

mendapatkan waris, wewenang dan lain-lainnya didalam kekerabatan. 

Matrilineal secara tidak langsung menganggap lelaki yang tinggal dirumah 

disebut menumpang atau sumando dalam bahasa Minangkabau, kecuali lelaki 

yang sudah beristri. Laki-laki remaja atau dewasa yang belum beristri biasanya 

tinggal di surau (masjid besar) untuk menuntut ilmu agama, bagi laki-laki remaja 

atau dewasa yang masih tinggal dirumah padahal belum beristri, dianggap sesuatu 

hal yang memalukan. Oleh karena itu kebanyakan yang merantau adalah laki-laki 

Minang, karena wanita Minang biasanya tinggal dirumah atau istilahnya menjaga 

kampung. 

Merantau bagi laki-laki Minang adalah sesuatu yang wajar, biasanya bagi 

anak yang masih belum dewasa dan merantau akan dibantu oleh sanak famili 

ditempat perantauan, biasanya adalah paman dari ibu yang akan bertanggung 

jawab. Seorang paman biasanya akan memberikan kiat-kiat merantau ditempat 

barunya, dan terkadang bila pamannya merupakan orang sukses dan perantau 

mempunyai potensi dalam berdagang, perantau tersebut akan diberikan modal 

oleh sang paman agar bisa mandiri. 

Terkadang banyak orang akan berpikir negatif dengan orang baru yang ada 

dilingkungan mereka. Etnis Minang yang terkenal sebagai orang yang egaliter, 

memberikan kelebihan tersendiri ketika berada di tempat perantauan. Sifat 

keegaliteran etnis Minang membantunya berbaur dengan kebudayaan dan warga 

setempat, sehingga mampu membuat komunikasi yang baik sebagai orang baru 

dilingkungannya. Egaliter sendiri adalah sifat mampu menyamakan kedudukan 

diri sendiri dengan orang lain, tanpa memandang perbedaan diantaranya. 
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Disamping matrilineal, suku Minang dikenal sebagai suku yang 

mengedepankan agama dalam setiap kegiatannya, seperti pepatah Minang yang 

sering diajari oleh para orang-orang tua suku Minang kepada anak-anak mereka 

“Adat Basandi Syarak, syarak basandi Kitabullah” yang menyimpulkan bahwa 

adat besandarkan pada agama yakni agama Allah yakni Islam. Suku Minang 

sangat kental dengan agama Islamnya, setiap kegiatannya didunia selalu 

berlandaskan adat dan adat yang berlandaskan pada Kitabullah yakni Al-Quran. 

Mungkin itu adalah salah satu mengapa suku Minang banyak yang sukses dalam 

dunia perniagaan, karena mereka selalu berpegang teguh pada agama mereka. 

Pepatah “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” tidak lepas 

dari peristiwa perang Padri dimasa Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri merupakan 

antara kaum Padri (yang terdiri dari ulama) dan masyarakat yang biasa disebut 

dengan kaum Adat dan Belanda. Pada awalnya perang Padri merupakan perang 

saudara, kaum Padri merasa bahwa kaum Adat sudah menyalahi peraturan-

peraturan dan menyalahi kaidah-kaidah Islam, seperti berjudi, menyabung ayam, 

minum minuman keras dan lain-lainnya. Namun ketika kaum Padri mengajak 

berunding kaum adat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut, 

kaum adat menolak dan akhirnya terjadilah perpecahan antara kaum Padri dengan 

kaum Adat. 

Selama peperangan, kaum adat sering merasa terdesak dengan serangan-

serangan kaum Padri, sehingga kaum adat meminta bantuan kepada pihak Belanda 

untuk membantu dalam perang dengan kaum Padri. Setelah mendapat bantuan 

dari Belanda, kaum Adat merasa diatas angin dalam peperangan saudara 

ini.Lamanya peperangan membuat kedua belah pihak kehabisan dana untuk 
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perang dan akhirnya melakukan gencatan senjata, disaat gencatan senjata inilah 

Tuanku Imam Bonjol muncul dan mulai merangkul kaum adat yang akhirnya 

memunculkan “Plakat Puncak Pato” yang mewujudkan konsesus bersama “adat 

basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” yang artinya adat Minangkabau 

berlandaskan syariat, dan syariat berdasarkan kitab suci (Al-Quran). 

Tuanku Imam Bonjol berhasil menyatukan kaum Padri dan kaum Adat dan 

menyadari perang saudara ini hanya menyengsarakan rakyat dan juga menyadarai 

bahwa campur tangan Belanda dalam perang ini juga ikut menyengsarakan rakyat 

Minangkabau. 

Peperangan rakyat Minangkabau dengan Belanda inilah perang Padri 

sebenarnya, Tuanku Imam Bonjol muncul sebagai pemimpin perang dari pihak 

Minang. Persenjataan yang lengkap ditambah pasukan yang sangat banyak dari 

pihak Belanda membuat peperangan tidak seimbang sehingga Tuanku Imam 

Bonjol terdesak dan lari bersembunyi namun tetap melakukan penyerangan 

gerilya kepada Belanda dengan sisa-sisa pasukannya. Pada akhirnya, Belanda 

dapat menangkap Tuanku Imam Bonjol dengan tipu muslihat akan melakukan 

perundingan dengan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol akhirnya 

diasingkan oleh Belanda ke beberapa tempat dan akhirnya beliau menghembuskan 

nafas terakhirnya ditempat pengasingan terakhirnya yakni Menado. Perang Padri 

masih berlangsung meskipun tanpa ada Tuanku Imam Bonjol, namun karena 

kalah jumlah pasukan dimana Belanda terus mendatangkan pasukan dari beberapa 

kota di Indonesia, akhirnya perang Padri dimenangkan oleh pihak Belanda. 

Dalam sensus 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik  

menyebutkan bahwa presentase pemeluk agama Islam di Sumatera Barat 
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mencapai 97.42%, 1.43% Kristen, 0.83% Katholik, dan 0.32% lainnya (bps.go.id 

2010). Terlihat jelas bahwa mayoritas masyarakat Minang adalah pemeluk Islam, 

dan dengan pepatah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” 

masyarakat Minang akan selalu taat dengan peraturan-peraturan Islam yang 

berlaku, meskipun hukum Islam tidak diterapkan secara langsung seperti di Aceh, 

tapi hukum adat mampu menjaga ketaatan masyarakat Minangkabau, bahkan 

biasanya untuk orang Minang yang keluar dari agama Islam (Murtad) biasanya 

akan di usir dari kampung atau tanah Minang, keluar dari Islam adalah hal yang 

paling memalukan bagi suku Minang. 

Banyaknya pilihan usaha yang bisa dilakukan oleh orang Minang ditempat 

rantaunya membuat orang Minang perantauan ini bisa bebas memilih usaha apa 

yang dibuatnya. Salah satu usaha yang paling banyak dijalankan oleh perantau 

Minang ini adalah usaha rumah makan Padang, dimana rumah makan Padang 

adalah rumah makan terkenal seantero Indonesia, disetiap sudut Indonesia pasti 

bisa dijumpai rumah makan Padang. Bahkan ada salah satu brand rumah makan 

Padang yang sudah go international menjelajahi negara-negara Asia dan Eropa. 

2.3 Rumah Makan Padang 

Rumah makan Padang merupakan rumah makan seperti restoran yang 

menjual aneka masakan khas Padang, dengan rasa pedas sebagai andalannya, 

makanan di rumah makan Padang juga didominasi dengan masakan dengan 

campuran rempah-rempah asli Indonesia, seperti cabai merah, lengkuas, laos, 

merica, kelapa dan lain-lainnya. Bahan-bahan yang khas dari Indonesia inilah 

yang membuat masakan Padang selalu teringat dilidah setiap penikmatnya. 
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Rumah makan Padang sudah berekspansi hingga ke New York, Amerika 

Serikat. Rumah makan ini diresmikan oleh gubernur Sumatera Barat saat itu yakni 

Irwan Prayitno. Banyaknya rumah makan Padang menyebabkan persaingan antara 

rumah makan Padang di negeri sendiri, beberapa rumah makan melakukan go 

international untuk mencari pangsa pasar baru diluar negeri. Rumah makan 

Padang di Indonesia sudah mencapai ribuan, di Jakarta sendiri sudah mencapai 

20.000 rumah makan Padang baik rumah makan Padang untuk kelas menengah 

kebawah hingga rumah makan Padang untuk golongan menengah keatas 

(kompas.com). 

Banyaknya rumah makan Padang membuat persaingan diantara para 

pemiliknya, biasanya pemilik rumah makan Padang mempunyai suatu menu 

andalan sehingga membuat berbeda dengan rumah makan Padang lainnya, atau 

yang biasa kita sebut dengan konsep diferensiasi. Menurut Kotler (2002:328) 

diferensiasi adalah tindakan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk 

membedakan tawaran perusahaan dengan tawaran pesaing. Perbedaan yang biasa 

dilakukan dalam bisnis rumah makan Padang adalah diferensiasi menu, dimana 

suatu rumah makan Padang akan menonjolkan salah satu menunya sehingga 

menjadikannya menu andalan rumah makan tersebut. 

Banyaknya peminat masakan Padang sebagai menu makanan sehari-

harinya, membuat bisnis rumah makan Padang bagaikan lahan basah bagi jamur 

untuk hidup. Beberapa merk dagang rumah makan Padang bahkan sudah 

membuka bisnisnya dengan sistem franchise atau yang biasa disebut dengan 

waralaba. Menurut PP RI No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba, (Revisi atas PP 

No. 16 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 
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259/MPR/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran 

Usaha Waralaba), waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang 

perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka 

memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti hasil dan dapat 

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian 

waralaba. Sistem waralaba mampu mengembangkan bisnis dalam waktu yang 

tidak terlalu lama, disamping itu waralaba memberikan keuntungan yang sangat 

cepat bagi pemilik merk dagang itu, misalnya saja merk dagang waralaba rumah 

makan Padang “Sederhana” atau rumah makan Padang “Padang Murah”. 

Semakin tinggi suatu pohon maka semakin besar pula angin yang 

menerpa, pribahasa itulah yang tepat bagi merk rumah makan Padang besar yang 

menggunakan sistem waralaba, semakin besar suatu usaha maka akan semakin 

besar pula rintangannya, beberapa kasus dalam bisnis waralaba khususnya sektor 

rumah makan, ada beberapa rumah makan yang tidak mengikuti standar yang 

telah diterapkan oleh rumah makan induk sehingga rasa makanan di rumah makan 

tersebut berbeda dengan rumah makan di induk. Itulah salah satu alasan yang 

dikemukakan oleh rumah makan Padang Sari Ratu yang mempunyai cabang 

rumah makan Padang di Grand Indonesia bahkan sampai ke Malaysia. Hal ini 

dilakukan agar tetap bisa menjaga cita rasa masakan Padang yang dibuat oleh 

rumah makan Padang “Sari Ratu”, bahkan rumah makan Padang “Sari Ratu” 

masih memasak makanannya didalam satu dapur, setelah masakannya jadi maka 

akan diantarkan ke cabang-cabang “Sari Ratu” (antaranews.com). 

Banyak sekali keunikan yang dimiliki dalam sebuah rumah makan Padang. 

Kebanyakan karyawan rumah makan Padang adalah laki-laki, baik karyawan yang 
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kerja didapur seperti koki, menjadi pramusaji, bagian mencuci piring hingga kasir, 

tapi terkadang ada pula kasir yang wanita. Keunikan itu ditambah dengan 

kemampuan para pramusajinya yang mampu membawa beberapa piring kecil 

disepanjang tangannya ketika mengantarkan makanannya ke meja pelanggan, hal 

ini menjadi atraksi dan hiburan tersendiri bagi para pelanggan rumah makan 

Padang yang tidak akan didapat di tempat makan lainnya. 

Tidak hanya makanannya yang khas, pelayanan di rumah makan Padang 

berbeda pula. Penyajian di beberapa rumah makan Padang yakni dengan 

menyajikan seluruh menu yang ada di rumah makan tersebut disebuah meja 

makan, pembeli bisa memilih makanan apa saja yang diinginkan, dan setelah usai 

makan akan ada pramusaji yang menghampiri dan akan menghitung apa saja yang 

telah dimakan oleh pembeli dengan melihat makanan apa saja yang telah 

berkurang dipiring-piring dimeja makan pembeli tersebut, maka pembeli hanya 

akan membayar apa saja yang telah dimakan, bukan membayar semua makananya 

yang dihidangkan di meja makan. 

Dalam membuka sebuah rumah makan Padang, biasanya sang pemilik 

modal akan mencari tukang masak yang nantinya akan bertanggung jawab dalam 

kegiatan operasi rumah makan. Tukang masak akan memilih timnya sendiri, 

bagian masak, bagian membeli bahan-bahan dan bagian-bagian lainnya. Pemilik 

modal biasanya hanya memiliki sedikit orang, biasanya adalah kasir dan bagian 

keuangan. Pembagian keuntungan juga disepakati pada awalnya, biasanya adalah 

60:40 atau 50:50. 

Mekanisme operasi dalam kegiatan rumah makan Padang umumnya, pada 

pagi hari bagian keuangan akan memberikan uang kepada tukang masak untuk 
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membeli kebutuhan pada hari itu, lalu sang tukang masak akan membeli bahan-

bahan lalu memasaknya, setelah rumah makan tutup makan bagian kasir akan 

menghitung bersama tukang masak berapa pendapatan hari itu, disisihkan untuk 

belanja keesokan harinya dan sisanya disimpan oleh bagian keuangan untuk 

kepentingan lainnya (kabarbisnis.com). 

Rumah makan Padang tidak menganut sistem satu bulan sebagai satu 

periode, melainkan seratus hari kalender sebagai satu periode atau tiga bulan atau 

tergantung kesepakatan antara pemilik modal dengan investor. Bila telah seratus 

hari maka investor, tukang masak dan karyawan akan melakukan tutup buku dan 

mengihtung omzet rumah makan tersebut selama seratus hari atau tiga bulan 

tersebut. Setelah dihitung, maka dikurangi dengan biaya operasional rumah makan 

tersebut, biaya telpon, listrik, air dan lain-lainnya. Setelah mendapat nilai laba 

kotor, maka akan dikurang 2.5% sebagai zakat. Setelah zakat dikeluarkan. Setelah 

zakat dikeluarkan maka akan dikurangi lagi untuk beban penyusutan seperti AC, 

kursi dan lain-lainnya. Setelah mendapat nilai laba bersih, biasanya investor dan 

tukang masak akan bersepakat akan menyisihkan beberapa persen dari 

keuntungannya untuk ekspansi bisnis rumah makan mereka. Kemudian baru 

dibagi sesuai presentasi awal kesepakatan antara investor dan tukang masak 60:40 

atau 50:50 tergantung kesepakatan (kabarbisnis.com). 

Keunikan sistem manajemen di rumah makan Padang tidak hanya 

mengenai zakat saja. Setelah tukang masak mendapat bagian dari keuntungan 

tersebut, maka uang itu akan dibagikan kepada karyawannya tergantung jabatan 

yang dipegang oleh karyawannya tersebut. Hasil wawancara yang peneliti lakukan 

dengan mantan kasir sebuah rumah makan Padang, mato terbesar kedua adalah 
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manajer, disusul kepala palung, kasir, kepala belanja, divisi minuman dan sate. 

Mato terendah ada di bagian cuci piring. 

Dalam artikel mengenai mato yang dikutip dari situs kabarbisnis 

menjelaskan bahwa omzet selama seratus hari ini dikurangi biaya operasional 

yang terdiri dari belanja bahan baku, biaya telepon, listrik dan lain-lain. Dari sini 

akan ketemu laba kotor. Laba kotor ini dipotong zakat lebih dulu, yaitu 2,5% dari 

total laba kotor. Selama seratus hari tersebut para karyawan tidak akan 

mendapatkan gaji, agar perhitungan diakhir periode dapat dilakukan dengan 

mudah. Lalu bila ada karyawan yang membutuhkan uang disaat genting maka 

karyawan tersebut bisa melakukan  atau hutang terlebih dahulu kepada bagian 

keuangan/kasir, yang nantinya hutang tersebut akan  mengurangi gaji dari 

karyawan tersebut. 

Sistim bagi hasil ini dapat kita lihat sebuah transparansi dari manajemen 

Rumah makan Padang. Tukang masak mampu meramalkan pendapatan setiap 

harinya, pemilik modal juga tahu berapa pengeluaran harian dan bulanan. Dengan 

sistim bagi hasil ini pemilik modal mampu menjamin keberlangsungan usahanya 

karena tukang masaknya tidak akan meninggalkannya begitu saja, sudah menjadi 

kebiasaan tukang masak yang handal diambil alih oleh pemilik modal lain dengan 

memberikan gaji yang lebih tinggi. 

Disamping transparansi pendapatan yang didapat oleh rumah makan 

tersebut, para karyawannya juga akan termotivasi untuk bekerja lebih giat, karena 

dengan lebih giat mereka bekerja akan memberikan pendapatan yang lebih besar 

juga kepada rumah makan, yang otomatis akan meningkatkan nilai konversi mato 

yang didapat oleh karyawan, maka dari itu banyak karyawan rumah makan 
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Padang yang terlihat semangat dalam bekerja dibanding karyawan kantoran yang 

mempunyai gaji tetap. Transparansi inilah yang merupakan salah satu bentuk 

syariat islam yang diterapkan oleh etnis Minang dalam melakukan kegiatan 

bisnisnya, transparansi merupakan bentuk keadilan bagi sesama manusia. 

 


