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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Berdasarkan awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan pembaca dalam 

memahami skripsi ini maka perlu adanya penegasan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terkait 

dalam skripsi ini.Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Pengetahuan Etika Bisnis Islam 

Terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pasar Tugu Bandar 

Lampung)”. Istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut adalah sebagai berikut; 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya 

(sebab musabab, dan sebagainya).
1
 Analisis yang dimaksud dalam hal ini adalah proses 

pemecahan suatu masalah kompleks agar menjadi lebih mudah dipahami dan dimengerti. 

2. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaian atau segala sesuatu yang 

diperoleh dari bersentuhan panca indera terhadap objek tertentu.
2
 Pengetahuan yang dimaksud 

dalam hal ini ialah segala sesuatu kepandaian atau pengetahuan yang ada pada dalam panca indra 

kita sendiri maupun dari orang lain. 

3. Etika Bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan sebagai suatu tatanan 

kehidupan, yang berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk.
3
 Etika bisnis Islam yang 

dimaksud dalam hal ini adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-

Qur‟an dan Hadist dalam dunia bisnis. 

4. Perilaku adalah suatu sikap atau tindakan seseorang dalam melakukan sebuah perdagangan.
4
 

Perilaku pedagang yang dimaksud dalam hal ini adalah aktivitas seseorang dalam berdagang, 

seperti cara mereka melayani seorang pembeli dan sebagainya. 

5. Perspektif adalah sudut pandang, pandangan suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia 

dalam usaha untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah 

islam.
5
 Perspektif yang dimaksud dalam hal ini  ialah cara melihat dan berpikir sesuatu.

  

6. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan 

mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-

Qur‟an dan Sunnah.
6
 Ekonomi Islam yang dimaksud dalam hal ini ialah ilmu yang mempelajari 

mengenai proses pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan pada syariat Islam (Al-

Qur‟an dan Sunnah). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa judul penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengetahuan para pedagang di pasar Tugu mengenai etika bisnis islam ditinjau dari 

perspektif ekonomi islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa hal yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini yaitu: 

1. Alasan Objektif  

Alasan penulis melakukan penelitian ini pada Pasar Tugu Bandar Lampung karena penulis 

melihat banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pedagang namun masih banyak 

peminat konsumen yang berbelanja, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pengetahuan etika 

bisnis islam pada perilaku pedagang pasar tugu Bandar lampung dengan melihat sejauh mana 

konsep ketauhidan, keadilan, kebajikan, tanggung jawab, serta kejujuran atau kebenaran pada 

etika bisnis yang telah diajarkan Rasulullah SAW.
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2. Alasan Subjektif 

a. Judul yang diajukan penulis sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang dipelajari saat ini, 

yakni berhubungan dengan prodi Ekonomi Syariah. 

b. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau dibahas sebelumnya oleh para mahasiswa UIN 

Raden Intan Lampung khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. 

c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan 

bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian memiliki kemudahan akses serta letak objek penelitian yang mudah dijangkau oleh 

penulis. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan mahluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, 

tidak terkecuali dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dibutuhkan suatu sarana untuk dapat 

saling memenuhi kebutuhan, salah satu sarana tersebut adalah pasar. Pasar adalah tempat pertemuan 

antara pembeli dan penjual.
7
   

Ajaran Islam, menuntun etika dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tanpa mengkhususkan 

diri pada situasi tertentu, Allah swt menggambarkan orang yang mencapai kesuksesan sebagai orang-

orang yang mengarahkan semua tindakannya kepada kebaikan, mendorong kepada yang benar dan 

melarang kepada yang salah, baik saat menjalankan aktivitas sehari-hari ataupun menjalankan bisnis.
8
 

Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada disekitar kehidupan manusia dan dikenal oleh banyak 

kalangan. Dalam kehidupan sehari-hari bisnis sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat karena 

pada dasarnya hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia.Kegiatan bisnis juga 

menjadi sumber penghasilan dan lapangan pekerjaan bagi setiap orang.
9
 

Saat ini dunia bisnis tumbuh dan berkembang terbukti dengan adanya berbagai macam jenis 

barang dan jasa yang ditawarkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam perekonomian saat ini, bisnis 

memainkan peran sangat penting bagi perubahan perekonomian dan pembangunan serta 

perkembangan industri selalu dimulai dengan perkembangan bisnis salah satu bisnis yang banyak 

dilakukan ialah perdagangan.
10

 

Perdagangan adalah aktivitas yang dijalankan oleh manusia sedunia, mulai dari berdagang 

kebutuhan primer maupun kebutuhan barang mewah sekalipun. Perdagangan mempunyai peran 

penting dalam menggerakkan roda perekonomian, dengan berdagang seseorang yang membutuhkan 

dapat saling menutupi kebutuhan antar satu sama lain. Bukan hanya itu, perdagangan juga salah satu 

usaha bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad adalah pedagang dimana mulai dari 

umur 7 tahun beliau sudah diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke syam dan sejalan dengan 

usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang baik dengan modal sendiri 

maupun bantuan orang lain. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang profesional  ia dikenal 

sebagai orang yang jujur dalam berbisnis, sehingga menjadikan banyak orang yang percaya 

kepadanya.
11

 

Kegiatan bisnis tidak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat saja, 

namun juga bermaksud menyediakan sarana-sarana yang dapat menarik minat dan perilaku pembeli 

masyarakat. Bisnis dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat dan keuntungan. 

Keuntungan memiliki makna yang berbeda bagi setiap yang menjalankan bisnis. Menurut Al-Quran 

bisnis yang menguntungkan adalah bukan hanya dengan melakukan ukuran yang benar dan 
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timbangan yang tepat, tetapi juga dengan mengindarkan segala bentuk dan praktek kecurangan yang 

menyimpang.
12

  

Ajaran Islam mengandung ajaran tentang kehidupan dan persoalan manusia, tidak hanya 

mengatur kehidupan manusia dengan Allah SWT, akan juga mengatur hubungan manusia dengan 

sesama dan lingkungannya. Bentuk hubungan ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Semakin akrab 

hubungan manusia dengan sang Pencipta maka semakin kuat pula hubungan dengan yang lainnya. 

Manusia diciptakan di dunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak 

mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dan 

andil dari orang lain.
13

 

Dunia bisnis sangat disukai oleh banyak orang, banyak juga yang mencita-citakan profesi ini. 

Sebagai orang yang ingin berbisnis kita harus mengetauhi mengenai prinsip bisnis itu sendiri. Secara 

sederana yang dimaksud dengan etika bisnis adala cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang 

mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. 

Islam itu sendiri merupakan sumber nilai-nilai dan etika dalam segala aspek kedupan manusia secara 

menyeluruh termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika 

bisnis mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, 

tenaga kerja, modal orgganisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi 

dalam bisnis, sampai kepada etika sosio-ekonomik yang menyangkut hak milik dan hubungan 

sosial.
14

                                                    

Islam sangat menjunjung tinggi nilai setiap usaha agar manusia dapat hidup sejahtera, terutama 

kegiatan usaha yang berorientasi pada keberkahan. Karena itu umat Islam dalam memperoleh rezeki 

dari bisnis mereka perlu pertama, bekerja penuh dalam kedekatannya kepada Allah SWT untuk 

memperoleh kekayaan yang halal. Kedua, bisnis Islam adalah bisnis yang mengajarkan tunduk pada 

keputusan hukum dan kehendak Allah SWT, oleh karena itu kedekatan dengan Allah SWT. Kunci 

dari keberkahan hasil bisnis tersebut. Ketiga, bisnis Islam harus digerakkan oleh menjaga 

keharmonisan lingkungan. 

Bisnis Islam ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi 

jumlah kepemilikan barang/jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan 

pendayagunaan hartanya karena aturan-aturan islam (halal dan haram). Ada beberapa cara dan fungsi 

bekerja dalam islami, yaitu:  

1. Bekerja sebagai ibadah. 

2. Bekerja sebagai amanah. 

3. Bekerja dengan bersungguh-sungguh. 

4. Menghargai waktu. 

5. Kerjasama. 

6. Bekerja dengan pengetahuan(ilmu). 

7. Bekerja dengan memiliki keahlian. 

 Dengan kata lain, bahwa bisnis dalam islam, sebagaimana dalam Al-Qur‟an mempunyai sifat 

yang khusus dengan tidak bertujuan jangka pendek saja, hanya semata-mata keuntungan dalam 

pandangan manusia, tetapi juga bertujuan jangka pendek dan panjang yaitu dengan mencari keridhaan 

Allah swt, kebahagian abadi dan keuntungan.
15

  

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan bisnis di Indonesia juga telah mengalami 

kemajuan yang begitu pesat. Adanya budaya konsumtif akibat dari perkembangan zaman tersebut 

semakin memacu para pelaku bisnis untuk berusaha menyediakan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat. Setiap harinya muncul pelaku bisnis yang mengenalkan produknya dengan kreativitas 

dan inovasi baru.
16

 Kegiatan bisnis secara umum terbagi menjadi tiga bagian yaitu, produksi, 

distribusi, dan konsumsi. 
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Jika dilihat dari fenomena yang ada, banyak dijumpai pelaku bisnis yang bersikap amoral di 

tengah persaingannya. Tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan yang bermuara pada 

perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, pelaku bisnis bebas meraih 

keuntungan yang diperoleh dengan cara apapun tanpa peduli kepentingan pihak lain.
17

 

Banyak kita jumpai akhir-akhir ini apabila kita melakukan jual beli, sering sekali para pedagang 

tidak jujur, adil dan amanat terhadap apa yang ia laksanakan. Sebagaimana yang terdapat di lapangan 

sering sekali pembeli dirugikan oleh pedagang, ada yang mengurangi takaran dalam timbangan, ada 

yang berlaku curang dengan menyembunyikan cacat barang dagangannya.
18

 

Perilaku merupakan respon atau reaksi tindakan seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari 

luar). Adapun perilaku pedagang yang bermakna lebih khusus adalah tindakan atau aktivitas dari 

pedagang yang menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perilaku 

pedagang bisa meliputi berbagai aspek kegiatan, di antaranya adalah bagaimana cara berdagang, 

sikap apa yang ditunjukkan dalam berdagang, dan strategi apa saja yang dilakukan di dalam 

berdagang.
19

 

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun seseorang 

yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus, ada 

aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar 

mendapat berkah dan ridha Allah SWT didunia maupun diakhirat. 

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para 

pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi 

etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan 

berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika 

perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat 

keuntungan. Adapun nilai-nilai pedagang dalam bisnis islam berdagang tersebut adalah:
20

 

 

1. Shidiq  

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas 

tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada, serta tidak pernah ingkar janji dan 

sebagainya. Perbuatan yang tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika 

biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan 

pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri.
21

 

 

2. Amanah (Tanggung Jawab)  

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan atau jabatan sebagai 

pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu 

menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang 

ialah seperti menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, 

jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. 

Sikap amanah merupakan di antara keharusan moral orang-orang mukmin yang akan diberi 

ganjaran oleh Allah SWT sebagai kebahagiaan hakiki. Amanah merupakan sikap yang disebarkan 

kepada orang lain agar lebih mempercayai segala tindakan seseorang. Amanah dalam 

perdagangan sangatlah ditekankan. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi keharmonisasian antara 

penjual dan pembeli. Mereka akan merasa amandan nyaman dalam bertransaksi ketika saling 

mempercayai satu sama lainnya. Allah berfirman dalam surat al-Mu‟minun ayat 8.    
Seorang muslim sangat dituntut untuk bersikap amanah dalam kondisi, baik ketika jual beli 

maupun menimbang atau menakar, karena dalam al-Qur‟an terdapat banyak sekali surat-surat 

yang menganjurkan umat muslim untuk bersikap amanah. Apabila seorang pedagang, mampu 
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menjalankan sikap amanah, maka secara tidak langsung pedagang tersebut akan dipercayai 

banyak pelanggannya. Pada akhirnya para pelanggan tersebut akan betah untuk berbelanja di 

tempatnya, sehingga menjadikan keuntungan tersendiri.
22

 

 

3. Tidak Menipu  

Rasulullah SAW selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau 

berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barang 

dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang 

akan menimpa dirinya.
23

 

 

4. Menepati Janji  

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli 

maupun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para 

pembeli seperti tepat waktu pengiriman menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, 

warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan garansi 

dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya 

pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.  

Nilai-nilai ini sangat ditekankan dalam islam bahkan selalu dikaitkan dengan keimanan 

kepada Allah swt. Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut: 

a. Jujur dalam menakar dan menimbang. 

b. Menjual barang yang halal. 

c. Menjual barang yang baik mutunya. 

d. Tidak menyembunyikan cacat barang. 

e. Tidak melakukan sumpah palsu. 

f. Longgar dan murah hati. 

g. Tidak menyaingi penjual lain. 

h. Tidak melakukan riba. 

i. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.
24

 

Ada beberapa beberapa praktik dianjurkan dalam kegiatan bisnis (perdagangan) yang baik 

dalam islam, yaitu:  

a. Selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas.  

b. Memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, tidak 

menggoda dan menjerumuskan pembeli. 

c. Tidak mendistribusikan barang-barang yang membahayakan dan yan diharamkan. 

d. Bersifat jujur, memegang amanah dan berdakwa. 

e. Tidak melakukan yang memakan arta secara batil. 

f. Tidak melakukan tindakan yang berbau riba dan kezaliman lainnnya. 

g. Tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, timbangan secara curang. 

h. Harus tetap menjaga sifat adil dalam segala bentuk. 

i. Melarang kegiatan monopoli yang merusak kepentingan sosial. 

j. Menganjurkan sifat saling menolong, toleransi, dan sedekah.   

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, tidak 

terkecuali dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dibutuhkan suatu sarana untuk dapat 

saling memenuhi kebutuhan, salah satu sarana tersebut adalah pasar. Pasar adalah tempat 

pertemuan antara pembeli dan penjual.
25

 

Salah satu pasar yang dibidik ialah pasar tugu Bandar lampung karena letaknya strategis, 

mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Kegiatan transaksi perdagangan di pasar ini 
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berlangsung sejak pukul 06.00 – 18.00 pasar tugu merupakan pasar tradisional dimana setiap 

harinya terdapat 153 pedagang yang aktif dengan data sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 

Data Pedagang Pasar Tradisional Tugu Bandar Lampung 

Tahun 2020 

No. Jenis Bangunan  Jenis Dagangan 

1. Toko Pakaian, Sepatu 

2. Amparan/Los Dan Kaki 

Lima 

Logam Mulia, Jasa, Sayur, Buah, Ikan, Daging, 

Sembako  

 Sumber: Data Pedagang Pasar Tugu Bandar Lampung 2020 (primer diolah). 

 

Berdasarkan teori etika bisnis islam dan perilaku pedagang muslim maka data awal yang 

diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pedagang setidaknya terdapat pedagang yang 

telah menerapkan etika bisnis islam seperti niat yang baik, tidak melalaikan kewajiban kepada 

Allah, suka sama suka antar pihak yang bersangkutan, dilandasi akhlak dan mental yang baik, 

tidak mau melakukan kecurangan, dan objek usaha yang halal. Kemudian untuk perilaku 

pedagang muslim sendiri beberapa pedagang sudah mencerminkan sikap sidiq, amanah, tidak 

menipu dan menepati janji.
26

Berdasarkan data awal yang diperoleh tersebut maka perlu 

dilaksanakan analisis lebih lanjut terkait etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang muslim.  

Disini peneliti akan membahas tentang analisis pengetahuan etika bisnis Islam terhadap 

perilaku pedagang muslim dalam perspektif ekonomi Islam. Dilihat dari survei peneliti, jenis 

usaha yang paling banyak dominan di pasar ini adalah jenis usaha sayur, buah, kelontongan.
27

 

Tidak sedikit pedagang muslim yang masih melakukan perilaku menyimpang dalam kegiatan 

perdagangan yang dilakukan. Salah satu contoh kegiatan menyimpang dalam kegiatan usaha 

penulis melihat di pasar tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung. Penyimpangan-penyimpangan 

tersebut antara lain yakni dengan menunjukkan harga atau modal pedagang atas suatu barang 

yang sedang di tawar oleh pembeli dengan nominal yang tidak sebenarnya, mendeskripsikan 

barang jualan mereka tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, melakukan kecurangan 

dalam takaran atau timbangan, serta lain sebagainya.
28

 

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan 

penelitian ini dengan judul “Analisis Pengetahuan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku 

Pedagang Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (pasar tugu bandar lampung)”. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penulis mengidentifikasi beberapa masalah  supaya  

masalah  pembahasan penelitian dapat terarah dan  tidak melebar  dari  pokok  pembahasan  maka 

penulis mengidentifikasi sebagai berikut: 

1. Fokus penelitian etika bisnis Islam merujuk pada prinsip-prinsip etika bisnis islam. 

2. Fokus penelitian ini perilaku pedagang muslim merujuk pada bagaimana cara mereka berdagang, 

bagaimana sikap mereka berdagang, serta strategi apa yang mereka terapkan.  
 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  permasalahan yang telah digambarkan pada latar belakang masalah di atas, maka 

yang menjadi titik masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana  pengetahuan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang muslim dalam perspektif 

ekonomi islam di Pasar Tugu Bandar Lampung ? 

                                                
26

Hasil wawancara dengan para  pedagang  di pasar tugu bandar lampung, pada tanggal 25 September 2020  
27

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Dafrika Selaku Kepala UPT Pasar Tugu Bandar Lampung, Pada 

Tanggal 25 September 2020.  
28

Hasil Wawancara Dengan Konsumen PasarTugu Bandar Lampung, Pada Tanggal 27 Mei 2020. 
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2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang muslim di Pasar Tugu 

Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi islam ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengetahuan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang muslim di Pasar 

Tugu Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. 

2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang muslim di Pasar 

Tugu Bandar Lampung.  

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu: 

1. Bagi pedagang penelitian ini dapat menjadi pengingat untuk melaksanakan perdagangan yang 

sesuai dengan syariat islam sehingga aktivitas berdagang yang dilakukan memperoleh ridha Allah 

SWT.   

2. Bagi konsumen penelitian ini dapat menjadi referensi untuk dapat berhati-hati dalam 

melaksanakan jual beli agar tidak dapat dicurangi ketika bertransaksi.  

3. Bagi peneliti selanjutnya dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber ide dalam 

melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih kompleks dan detail dalam menggali etika bisnis 

islam para pedagang muslim.   

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara 

seksama untuk mencapai tujuan.
29

 Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai 

berbagai jenis masalah yang pemahamannya perlu data dan penafsiran kata-kata. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode penelitian ini bermaksudkan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian mencakup perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dengan kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
30

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan 

dilapangan dalam kancah yang sebenarnya. Dalam hal ini, penelitian  field research  dilakukan 

dengan menggali, mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan berbagai kondisi yang 

berkaitan dengan pengetahuan etika bisnis terhadap perilaku pedagang muslim di Pasar Tugu 

Bandar Lampung.
31

 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.
32

 Penelitian deskriptif dimaksudkan 

mampu menguraikan hasil penelitian secara rinci dan terstruktur serta sesuai dengan kenyataan. 

 

2. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh 

data atau informasi langsung dengan menggunakan wawancara dan observasi.
33

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan cara wawancara 

dan observasi langsung terhadap pedagang muslim di pasar tugu Bandar lampung yang telah 

ditentukan sebagai narasumber penelitian. Selain menggunakan data primer, peneliti juga 

menggunakan data sekunder dalam mengumpulkan data penelitian yang dilakukan. 

                                                
29

Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2017). h,24. 
30

Sugiyono, Metode Penelitian. h,6. 
31

Hadari Nawawi, MetodePpenelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016). h,9. 
32

Ameiliati Zuliyanti Siregar dan Nurlianan Harahap, Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan 

Publikasi (Yogyakarta: Deepublish, 2019). h.3 
33

Mudjarat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2003).h,29. 
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya 

digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai 

data praktek yang ada secara langsung dalam praktek dilapangan karena penerapan suatu teori.
34

 

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, artikel serta internet yang 

mempunyai relevansi dan dokumen-dokumen resmi lainnya. 

 

3. Populasi Dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada pasar tugu Bandar lampung. Dimana dalam hal ini, terdapat 

beberapa partisipan penelitian yang diharapkan dapat membantu peneliti dengan memberikan 

pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Subyek 

dalam pemilihan partisipan dalam penelitian ini adalah beberapa para pedagang di pasar tugu 

Bandar lampung yang terbagi dalam kelompok dilihat dari jenis bangunan dan jenis usahanya 

dimana masing-masing partisipan dapat berpotensi membantu memberikan informasi kepada 

peneliti. Peneliti menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan jumlah partisipan 

yang akan terlibat dalam penelitian yang dilakukan.
35

 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 153 pelaku usaha dengan jumlah yang aktif dan 

terlibat langsung. Peneliti menentukan kriteria populasi yang dapat menjadi bagian dari sampel 

penelitian yakni seluruh pelaku yang terlibat langsung dalam kegiatan bisnis di Pasar Tugu 

Bandar Lampung.  

Berikut adalah ketentuan kriteria populasi penelitian untuk sumber data peneliti antara lain: 

a. Populasi merupakan muslim/muslimah. 

b. Populasi harus terlibat langsung dalam kegiatan bisnis di dalam Pasar Tugu Bandar 

Lampung. 

Sampel adalah bagian suatu obyek atau subyek yang mewakili populasi. Penelitian ini 

menggunakan teknik sampling yaitu Purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.
36

 Berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan tersebut maka peneliti menentukan jumlah sampel sebanyak 30 pedagang. Yang mana 

jumlah tersebut merupakan 20% dari jumlah populasi aktif dan sudah termasuk ke dalam jumlah 

minimum pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Kemudian untuk jumlah  

konsumen yang dianalisis pada penelitian ini sebanyak 20 orang pembeli yang terdiri dari 2 orang 

masing-masing dari 7 jenis penjual di pasar Tugu. Sehingga untuk total sampel pada penelitian ini 

antara pedagang dan konsumen sebanyak 50 orang.  

 

4. Metode Pengumpulan  Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan 

menggunakan beberapa metode yaitu:  

a. Over observation yakni peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang 

kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian.
37

 Metode ini dilakukan untuk 

memperoleh data-data primer berupa profil dan latar belakang pasar tugu. Serta peneliti 

berusaha untuk mengamati permasalahan yang berkaitan langsung dilapangan. 

b. Wawancara yakni pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
38 

Metode 

pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa perilaku pedagang 

muslim di pasar tugu.  

c. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri historis 

berupa dokumen-dokumen yang telah ada. dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan 

data berupa foto yang menggambarkan dari kondisi sosial dan ekonomi dari tempat peneliti 

melakukan penelitian baik yang bersifat lampau sampai dengan sekarang guna keperluan data 

                                                
34

Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). h,87. 
35

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017). h,85  
36

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). h,112 
37

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. h,228 
38

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.h,229  
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penelitian.
39

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa sejarah berdirinya pasar 

tugu.  

 

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data harus diperoses sesuai 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

a. Editing data 

Editing data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai 

apakah data yang dikumpulkan tersebut cukup baik, relevan untuk diproses atau diolah lebih 

lanjut.
40

 

b. Penyajian data  

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
41

 

c. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, disesuaikan dengan kajian 

penelitian, yaitu analisis pengetahuan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang ditinjau 

dari perspektif ekonomi islam di pasar tugu Bandar Lampung yang dalam hal ini akan dikaji 

menggunakan metode kualitatif. Maksud dari analisis ini adalah untuk mengetahui mengenai 

pengetahuan etika dan penerapan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar tugu Bandar 

Lampung.
42

 

Adapun tujuan dikaji dalam perspektif ekonomi Islam yaitu agar dapat memberikan 

kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan ekonomi 

bisnis Islam oleh para pelaku usaha atau pedagang. Metode berpikir ilmiah dalam penulisan 

ini adalah menggunakan cara induktif, yaitu cara berpikir dengan menarik suatu kesimpulan 

yang bersifat umum di berbagai kasus yang bersifat individual.
43

 

  

                                                
39

Yusuf, A. M. Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. (Jakarta : Kencana, 20014). h.33 
40

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.126 
41

Sugiyono, Metode Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan R&D, h. 246 
42

Moh Pandu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).h,25  
43

Moh Pandu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).h,28 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Etika Bisnis Islam 

1. Etika Bisnis secara Umum 

 

Etika bisnis secara umum adalah kita perlu membandingkan dengan moral. Baik etika dan moral 

sering dipakai secara dapat dipertukarkan dengan pengertian yang sering disamakan bagitu saja. Ini 

sesungguhnya tidak sepenuhnya salah. Hanya saja perlu diingat bahwa etika bisa saja mempunyai 

pengertian yang sama sekali berbeda dengan moral. Sehubungan dengan itu, secara teoritis dapat 

dibedakan dalam dua pengertian, walaupun dalam penggunaan praktis sering tidak mudah dibedakan. 

Pertama, etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya (taetha), berarti “adat 

istiadat” atau “kebiasaan”. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, 

baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika 

berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan 

yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi 

yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah 

kebiasaan.
44

 

Etika adala refleksi dari apa yang disebut dengan self control, karena segala sesuatunya dibuat 

dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Dengan kata lain bawa etika lebi 

bersifat teoritis. Etika anya berbicara mengenai nilai perbuatan baik dan buruknya manusia dengan 

tolak ukur akal pikiran. Etika mau mengerti mengapa kita arus mengikuti ajaran moral tertentu, atau 

bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab beradapan dengan berbagai ajaran 

moral. Dan dari perbuatan yang dilakukan itu merupakan moralitas. Karena moralitas adala kualitas 

didalamm perbuatan itu benar atau sala, baik atau buruk.
45

 

Menurut Adam Smith, pertukaran dagang terjadi karena saru otang memproduksi lebih banyak 

barang tertentu sementara ia sendiri membutuhkan barang lain yang tidak bisa dibuatnya sendiri. 

Dengan kata lain, tujuan utama bisnis sesungguhnya bukan untuk mencari keuntungan melainkan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain, dan melalui itu ia bisa memperoleh apa yang 

dibutuhkannya. Matsushita, mengatakan bahwa tujuan bisnis sebenarnya bukanlah mencari 

keuntungan melainkan untuk melayani kebutuhan masyarakat Sedangkan keuntungan tidak lain 

hanyalah simbol kepercayaan masyarakat atas kegiatan bisnis suatu perusahaan. Prinsip-prinsip etika 

bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat kita. Namun, 

sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya 

adalah penerapan dari prinsip-prinsip etika pada umumnya. Karena itu, tanpa melupakan kekhasan 

sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis, secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip etika 

bisnis, yakni : Pertama, prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil 

keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarnnya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk 

dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi 

kewajibannya dalam dunia bisnis. Kedua, prinsip kejujuran, sekilas kedengarannya adalah aneh 

bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena mitos keliru bahwa bisnis adalah 

kegiatan tipu menipu demi meraup untung.
46

 

Berkaitan dengan nilai-nilai lihur yang tercakup dalam Etika Islam dalam kaitannya dengan sifat 

yang baik dari perbuatan atau perlakuan yang patut dan dianjurkan untuk dilakukan sebagai sifat 

terpuji, lebih jauh Sudarsono menyebutkan, antara lain : ‟‟Berlaku jujur, berbuat baik kepada kedua 

orang tua, memelihara kesucian diri, kasih sayang, berlaku hemat, menerima apa adanya dan 

sederhana, perikelakuan baik, kebenaran, pemaaf, keadilan, keberanian, malu, kesabaran, berterima 

kasih, penyantun, rasa sepenanggungan, kuat‟‟. Dalam etika Islam, ukuran kebaikan dan 

ketidakbaikan bersifat mutlak, yang berpedoman kepada Al-Qur‟an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. 

Dipandang dari segi ajaran yang mendasar, etika Islam tergolong Etika Theologis. Menurut Hamzah 

Ya‟qub, bahwa yang menjadi ukuran etika theologis adalah baik buruknya perbuatan manusia 

didasarkan atas ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang diperintahkan Tuhan itulah yang baik dan segala 

perbuatan yang dilarang oleh Tuhan itulah perbuatan yang buruk, yang sudah dijelaskan dalam kitab 

                                                
44

Khoirudin, „Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam‟, Journal Asas, 7.1 (2015), h.3.   
45

Frans Magnis Suseno, Etika Dasar : Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: Kanisius  
46

Annisa Mardatillah, „Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam‟, Jurnal JIS, 6.1 (2013),h.91.  
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suci. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalain kerjasama, tolong menolong, dan 

menjauhkan sikap iri, dengki dan dendam. 
 

2. Definisi Etika Bisnis Islam 

Bisnis islam ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi 

jumlah kepemilikan (barang dan jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara-cara 

memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan-aturan islam (halal dan haram). 

Dalam melakukan bisnis atau usaha tentulah seseorang perlu bekerja. Bekerja adalah sebuah 

aktivitas yang  menggunakan daya yang dimiliki manusia. Secara garis besar ada empat daya 

pokok yang  dimiliki manusia yaitu pertama, daya fisik yang menghasilkan kegiatan gerak tubuh 

dan keterampilan. Kedua, daya fikir yang mendorong manusia untuk melakukan telaah atas apa 

yang ada dialam semesta dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Ketiga, daya qalbu yang 

menjadikan manusia mampu berimajinasi, beriman, merasa serta ubungan dengan manusia lain 

dan sang khalik. Keempat, daya hidup yang menghasilkan daya juang, kemampuan mengadapi 

tantangan dan kesulitan.
47

      

Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang 

baik atau buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat.
48

 Etika merupakan studi sistematis 

tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-

prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.
49

 

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan norma, moral yang mengatur 

interaksi perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.
50

 Menurut Webster 

Dictionary, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang 

baik dan yang buruk, mana tugas dan kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan 

prinsip atau nilai moral. Sementara Berten, menyatakan bahwa etika berasal dari kata atau bahasa 

Yunani, ethos (kata tunggal), yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, 

adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, bicara dipikir.
51

 

Etika dalam islam disebut dengan akhlak. Kata akhlak banyak ditemukan didalam hadis-hadis 

Nabi saw dan salah satunya yang paling populer adalah: Aku hanya diutus untuk 

menyempurnakan    akhlak yang mulia. Dari pengertian diatas akhlak atau kelakuan manusia 

sangat beragam dan keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut, antara lain nilai 

kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk, serta dari objeknya, yakni kepada siapa kelakuan 

itu ditujukan. Dengan demikian persoalan-persoalan etika adalah persoalan kehidupan manusia. 

tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati. Hal ini menunjukkan 

bahwa akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia.
52

   

Dalam khasanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan 

untuk mendidik moralitas manusia. Ahmad Amin memberikan batasan, bahwa etika atau akhlak 

adalah ilmu yang menjelaskan makna baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya 

dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang dituju oleh manusia dalam 

perbuatan mereka dan menunjukan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Lebih tegas 

menurut Madjid Fakhri, etika merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar 

perbuatan dan keputusan yang benar. etika merupakan studi standar moral yang tujuannya adalah 

menentukan standar yang benar atau didukung penalaran yang baik. Bisnis Islami adalah 

serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) 

kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi cara perolehan dan cara 

pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).
53        
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Dunia bisnis sangat disukai oleh banyak orang, banyak juga yang mencita-citakan profesi ini. 

Sebagai orang yang ingin berbisnis kita harus mengetauhi mengenai prinsip bisnis itu sendiri. 

Secara sederana yang dimaksud dengan etika bisnis adala cara-cara untuk melakukan kegiatan 

bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan 

juga masyarakat. Islam itu sendiri merupakan sumber nilai-nilai dan etika dalam segala aspek 

kedupan manusia secara menyeluruh termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang 

komprehensif tentang etika bisnis mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam 

perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal orgganisasi, distribusi kekayaan, 

masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio-ekonomik 

yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.                                                    

Agama Islam mengajarkan pada kita untuk fokus pada akhirat apabila ingin berjaya di dunia 

dan akhirat. Tujuan dunia dicari sebagai pelengkap bekal tujuan akhirat yang tentunya dicari 

dengan menggunakan tata cara dan aturan Allah.
54

 Etika bisnis Islam merupakan aqidah 

Islamiyyah, menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang 

mengatur segala aspek kehidupan tanpa terkecuali termasuk aspek ekonomi. 

Ajaran Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan. 

Sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral 

dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat dengan syarat diniatkan sebagai ibadah dan merupakan 

bentuk totalitas kepatuhan kepada Allah SWT. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan 

Hadist sebagai pedoman telah menggariskan norma-norma etika dalam bisnis Islam. Ajaran itu 

ialah:
55

 

 

a. Niat yang baik 

 Niat sangat menentukkan terhadap nilai suatu kerja, maka niat harus betul-betul tulus dan 

ihklas.  Maksudnya niat bekerja harus didasari karena Allah. Bila niat ditujukan karena Allah, 

maka akan memiliki dimensi ibadah yang tentunya akan mendapat imbalan pahala dari Allah swt 

disamping imbalan materi sebagai hasil kerjanya. Dalam kaitan dengan niat yang baik ini ada 

sabda Rasulullah saw: sesungguhnya seluruh amal (pekerjaan) itu tergantung  pada niatnya (HR. 

Bukhari-muslim). Maksudnya niat itu adalah kunci dalam bekerja dan berusaha. 

b. Tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah 

  Sebagai mahluk tuhan yang diberikan kesempurnaan ciptaan, manusia mempunyai 

seperangkat kewajiban kepada Allah swt dalam bentuk ibadah, sehingga setiap pekerjaan yang 

dilakukan manusia tidak sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Hal tersebut sejalan dengan 

seruan Allah dalam (Q.S Al-Jumuah:9) yang menegaskan betapa pentingnya pelaksanaan sholat 

jumat dibanding aktivitas usaha.
56

  

c. Suka sama suka antar pihak yang bersangkutan 

  Etika suka sama suka ini merupakan satu isyarat bahwa betapa pentingnya hubungan yang 

harmonis antara pedagang dengan pembeli, antara produsen dengan konsumen, antara buruh 

dengan majikan dan antara bawahan dengan atasan karena kedua belah pihak itu saling 

membutuhkan. Dalam etika ini tersirat adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam arti 

yan luas. Yang intinya tidak mengorbankan hak dan kepentingan orang lain. 

 

d. Dilandasi akhlak dan mental yang baik 

  Setiap aktivitas atau pekerjaan yang islami  harus dilandasi oleh ahklak yang mulia, karena 

itu para pekerja atau pegawai, pedagang ataupun pekerjaan lainnya harus mempunyai akhlak dan 

sikap mental yang baik. Hal ini dapat dianalogikan dari sabda Rasulullah saw: pedagang yang 

jujur, benar lagi muslim kelak dihari kiamat akan bersama-sama para syuhada.
57

 

e. Tidak mau melakukan kecurangan 

f. Objek usaha haruslah halal 

  Halal disini dari segi agama, artinya tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang oleh 

agama, misalnya memperjual belikan barang  yang diharamkan oleh agama seperti, minuman 
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keras. Selain itu dilarang  pula mengusahakan sesuatu yang  lebih banyak mendatangkan 

mudharat, melainkan harus usaha atau pekerjaan yang mendatangkan banyak manfaat bagi 

dirinya dan masyarakat banyak. 

     

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam bisnis 

berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat 

prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berprilaku, 

dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.  

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar 

dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan 

perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.
58 

Sebagaimana 

diungkapkan oleh Al-Ghozali, bahwa tujuan etika dalam Islam berpangkal dari pengabdian 

sepenuhnya pada Allah. Pemikiran etika Al-Ghazali sangat menekankan pada keselamatan 

individu baik di dunia sekarang maupun di akhirat nanti. Apa yang diungkapkan oleh Al-Ghazali 

tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya etika bagi pelaku bisnis. di dalam bisnis tidak 

jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara bahkan tindakan yang berbau kriminal 

pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan.
59

 

Tindakan markup, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak 

memperhatikan sumber daya alam maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh 

pengabdian para pengusaha terhadap etika bisnis islam. 

Dunia bisnis sangat disukai oleh banyak orang, banyak juga yang mencita-citakan profesi ini. 

Sebagai orang yang ingin berbisnis kita harus mengetauhi mengenai prinsip bisnis itu sendiri. 

Secara sederana yang dimaksud dengan etika bisnis adala cara-cara untuk melakukan kegiatan 

bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan 

juga masyarakat. Islam itu sendiri merupakan sumber nilai-nilai dan etika dalam segala aspek 

kedupan manusia secara menyeluruh termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang 

komprehensif tentang etika bisnis mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam 

perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal orgganisasi, distribusi kekayaan, 

masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio-ekonomik 

yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.
60

 

Etika dalam islam disebut dengan akhlak, yakni akhlak sebagai kelakuan, kita selanjutnya 

dapat berkata bahwa akhlak atau kelakuan manusia sangat beragam. Keanekaragaman tersebut 

dapat ditinjau dari berbagai sudut, antara lain nilai kelakuan yang berkaitan dengan baik dan 

buruk, serta dari objeknya, yakni kepada siapa kelakuan itu ditujukan. Ibn Maskawih menyatakan 

bahwa akhlak adalah “keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu”. Ahmad Amin memberikan 

definsi akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang 

harusnya dilakukan oleh sebagian manusia lainnya, menyatakan apa yang harus dituju oleh 

manusia dalam hal perbuatan meraka dan menunjukkan jalan apa yang harus diperbuat.
61

  

 

3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 

Al-Qur‟an menegaskan dan menjelaskan bahwa didalam berbisnis tidak boleh dilakukan 

dengan cara kebatilan dan kezaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan 

baik ketika untung ataupun rugi ketika membeli atau menjual. Sebagaimana firman Allah pada 

Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 29.
 62  

ا  َٓ أَُّٚ
َٰٓ ٍَ ٱَٚ  َُُكى بِ  نَِّزٚ ۡٛ نَُكى َب  َٕ اْ أَۡي َٰٕٓ ِطمِ ٱَءاَيُُٕاْ ََل حَۡأُكهُ ُُكۡىۚۡ  ۡنبَ  َشةً َعٍ حََشاٖض ّيِ ٌَ حَِج  َٰٓ أٌَ حَُكٕ ِإَلَّ
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Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa aturan main pedagang islam melarang adanya penipuan 

diantara penjual dan pembeli arus ridha dan sepakat dengan menggunakan dan mematui etika 

bisnis islam tersebut. Etika bisnis Islam menjamin baik pedagang maupun pembeli masing-

masing akan saling mendapat keuntungan. Hal ini sesuai dengan Hadist nabi sebagai berikut: 

Artinya : Dari Hakim  dan Nizam ra Rasulullah saw bersabda dua orang yang melakukan 

jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jua beli atau membatalkannya) selama keduanya 

belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang maka jual beli keduanya 

diberkahi. Akan tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya) maka dileburkan 

keberkahan jual beli keduanya itu (Hadist riwayat Mutaffaq‟Alaihi).
 63 

Dari hadist diatas dapat diketahui diantara bentuk kejujuran adalah seoran pembisnis harus 

komitmen dalam jua belinya denang berterus terang dan transparan agar Allah memberikan 

keberkahan dalam jual belinya dan mengangkat drajatnya disurga.
64

 

Mengenai bisnis yang sesuai dengan hukum Islam adalah semua aspek kegiatan untuk 

menyalurkan barang-barang melalui saluran produktif, dari membeli barang mentah sampai 

menjual barang jadi. Pada pokoknya kegiatan bisnis meliputi :  

1.  Perdagangan (melalui berdagang). 

2.  Pengangkutan (dengan alat-alat transport). 

3.  Penyimpanan (sampai barang terjual). 

4.  Pembelanjaan (melalui bank atau kreditur). 

5.  Pemberian informasi (dengan promosi).65 

4. Sistem Etika Bisnis Islam 

 Sebagaimana telah dijelaskan bahwa etika atau akhlak dalam khazana islam dipahami 

sebagai ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan 

kepada orang lain, menyatakan tujuan apa yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan 

mereka dan menunjukan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.   

 Etika dalam Islam sudah banyak dibicarakan dan termuat dalam Al-Qur‟an dan Hadist. Etika 

Islam merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepercayaan kepada tuhan, dan sudah tentu 

berdasarkan kepada agama, dengan demikian Al-Qur‟an dan Hadist merupakan sumber utama 

yang dijadikan landasan dalam menentukan batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari bagi 

manusia. yaitu bagaimana menerangkan baik dan buruk, boleh dan dilarang, maka etika pelaku 

pembisnis merupakan bagian dari perbuatan.
66

 

 Al-qur‟an sendiri menjelaskan tentang etika dengan berdasarkan tiga terma kunci utama 

yang merupakan pandangan dunia Al-qur‟an, ketiga terma kunci tersebut merupakan iman, Islam, 

dan taqwa yang jika direnungkan akan memperlihatkan arti yang identik. Menurut Madjid Fakhri 

etika Islam dapat dikelompokkan menjadi empat tipe yaitu, pertama moral skripturalis, kedua 

etika teleologis, ketiga teori-teori etika filsafat, dan keempat etika religius.
67

 

 

5. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam 

Islam memiliki prinsip-prinsip ideal yang berfungsi sebagai tolak ukur bagi para pedagang 

islam. izin prinsip meliputi kepercayaan, kejujuran, keramahan dan cinta yang harus menjadi 

pedoman prinsip-prinsip pedagang Islam langsung. Nilai, spirit dan ajaran yang dibawa nabi 
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berguna untuk membangun tata bisnis baru, yang akhirnya terwujud dalam tata bisnis dunia 

berkeadilan. Terdapat prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu :
68

 

 

a. Prinsip kesatuan/Tauhid/Keesaan 

Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan 

apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah SWT sehingga setiap umat manusia sudah 

seharusnya menghamba dengan sepenuhnya kepada-Nya. Seperti yang telah Allah 

perintahkan dalam Firman-Nya QS. Al- an'am ayat 162 : 

 

ِ َسّبِ  احِٙ ّلِلَّ ًَ َي َٔ  َ٘ َيۡحَٛا َٔ َُُسِكٙ  َٔ ٌَّ َصََلِحٙ  ٍَ ٱقُۡم إِ ٛ ًِ هَ ۡنعَ   
 

  Artinya :“Katakanlah Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” 

 

Al-Qur‟an dipilih untuk menjadi basis dari pendidikan: “Sesungguhnya aku diutus 

hanyalah untuk menyempurnakan keutamaan akhlak”. (HR Al-Bazzar). Perbuatan manusia 

dapat dianggap sebagai akhlak apabila memenuhi dua syarat yaitu, pertama, perbuatan-

perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga perbuatan itu menjadi kebiasaan. Kedua, 

perbuatan itu dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena adanya tekanan yang datang 

dari luar seperti ancaman dan paksaan atau sebaliknya melalui bujukan atau rayuan.
69

 

Penerapan konsep Ke-Esaan dalam etika bisnis yaitu :
70

 

1) Tidak akan berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun 

pemegang saham perusahaan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. 

2) Senantiasa berbuat etis karena semata-mata takut kepada Allah 

3) Tidak akan menimbun kekayaan dengan keserakahan, karena dia sadar harta di dunia 

bersifat sementara, dan tidak mencari kekayaan dengan menghalalkan cara apapun.
71

 

 

b. Prinsip keadilan 

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan 

perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, 

dengan orang lain dan lingkungan. Keadilan atau keseimbangan berarti bahwa perilaku bisnis 

harus adil atau seimbang.
72

 Keadilan atau keseimbangan berarti, bahwa perilaku bisnis harus 

adil atau seimbang. Keseimbangan berarti tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan 

ekonomi. Seperti telah dijelaskan dalam Firman Allah dalam QS. Al Isra ayat 35 :

  

فُٕاْ  ۡٔ أَ مَ ٱَٔ ۡٛ ِصَُٕاْ بِ  ۡنَك َٔ ۡسخَِقِٛىۚۡ ٱ ۡنِقۡسَطاِط ٱإِرَا ِكۡهخُۡى  ًُ َٚٗل  ۡن ِٔ ٍُ حَۡأ أَۡحَس َٔ ٞش  ۡٛ ِنَك َخ
رَ   

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan  timbanglah dengan 

neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

 

  Keadilan atau keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam yang 

berhubungan dengan keseluruan hubungan antara alam semesta. Sifat keadilan atau keseimbangan 

bukan hanya karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus 

diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Dengan demikian  Al-Qur‟an memiliki 

banyak keterangan tentang dalil keadilan yang meliputi perintah penegakan keadilan baik melalui 

perkataan, tindakan, sikap, baik hati ataupun pikiran, disamping perintah penegakan keadilan 

dalam kode etik yang mempunyai unsur nilai, obyek, dan tujuan dari keadilan sendiri. 

  Keadilan yang ditunjukan islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna bukan 

keadilan yang relatif dan parsial. Maka keadilan dalam islam adalah mencari motif keadilan yang 

paling dalam, misalnya perbuatan itu ditentukan oleh niat dan kita berbuat seolah-olah dihadapan 
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Allah. Islam tidak menghancurkan kebebesan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan 

masyarakat dan bukan sebaliknya.        

c. Prinsip kebenaran : kebajikan dan kejujuran ( QS.Al- Maidah ayat 8): 

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandun juga unsur 

kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah merupakan nilai yang dianjurkan dalam 

ajaran islam. Dalam konteks etika bisnis yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan 

peilaku yang benar yang meliputi dari proses bisnis hingga hasil dari keuntungan bisnis yang 

diperoleh. 

Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi 

orang lain. Dalam pandangan islam sikap ini sangat dianjurkan sedangkan kejujuran 

dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus memiliki oleh masyarakat karena 

menjadi corak nilai manusia yang berakar. Dalam  Al-Qur‟an sendiri bukan memperlihatkan 

tujuan dari kebenaran tetapi memperlihatkan proses. Al-Qur‟an menekankan adanya 

kebenaran suatu profesi (pebisnis) yang dilandasi oleh kebaikan dan kejujuran.
73

     

 

َٚۡجِشَيَُُّكۡى َشَُ  ََل  َٔ  
ذَآََٰء بِٱۡنِقۡسِطِۖ َٓ ِ ُش ٍَ ّلِلَّ ِيٛ  َّٕ ٍَ َءاَيُُٕاْ ُكَُٕٕاْ قَ ا ٱنَِّزٚ َٓ أَُّٚ

َٰٓ َٰٓ أََلَّ   َٚ   ٗ وع َعهَ ٕۡ ٌُ َق ا

 ٌَ هُٕ ًَ ا حَۡع ًَ َ َخِبُٛشُۢ بِ ٌَّ ٱّللَّ َۚۡ إِ ٱحَّقُٕاْ ٱّللَّ َٔ  ِۖ  ٖ َٕ َٕ أَۡقَشُب ِنهخَّۡق ُْ  ٱۡعِذنُٕاْ 
 حَۡعِذنُٕاْۚۡ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
74

 

 

Dalam tafsir sya‟rawi menjelaskan, ketika Allah menyeru mukminin dengan kalimat: “Hai 

orang yang mengimani-ku sebagai tuhan yang maha bijaksana dan maha kuasa laksanakan 

dan ambillah ajaranku. Allah SWT telah menundukkan segala sesuatu dan memberikan 

penyokong kehidupan kepada kita. Selama kamu memiliki kemampuan untuk berbuat, maka 

berbuatlah. Janganlah kamu berbuat hanya sekadar untuk kebutuhanmu saja, akan tetapi 

berbuatlah sedaya mampumu. Apabila kamu berbuat sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu, 

maka orang yang tidak mampu bekerja tidak akan mendapatkan sesuatu yang dapat 

menyambung kehidupan mereka.
75

  

Penerapaan konsep kebajikan dalam etika bisnis, yaitu :
76

 

1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan 

mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. 

2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk 

kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya.  

3) Dalam hal mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman seseorang harus bertindak secara 

bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk 

membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus melakukan pengurangan 

pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam. 

4) Sudah seharusnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli 

seharusnya diperbolehkan demi kebajikan. 

5) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam uang jika mereka membayar 

hutangnya tanpa harus terus diminta dan jauh sebelum jatuh tempo. 

6) Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak 

memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang tela 

ditetapkan.  

 

d. Prinsip kehendak bebas 
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Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif punya kebebasan penuh 

untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan 

kaidah-kaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk kepada aspek muamalah, bukan 

ibadah maka berlaku padanya kaidah umum, semua boleh kecuali yang dilarang.
77

 Kebebasan 

dalam etika bisnis Islam mutlak untuk dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya sehingga 

akan terjaminnya keutuhan dalam masyarakat yang pluralistik, dan harus sesuai dengan 

prinsip islam yaitu melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah.  

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh 

sistem nilai masyarakat kita. Namun, sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip 

etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip-prinsip etika 

pada umumnya. Karena itu, tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat 

bisnis, secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis, yakni : Pertama, 

prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan 

bertindak berdasarkan kesadarnnya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk 

dilakukan.  

Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi 

kewajibannya dalam dunia bisnis. Kedua, prinsip kejujuran, sekilas kedengarannya adalah 

aneh bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena mitos keliru bahwa 

bisnis adalah kegiatan tipu menipu demi meraup untung. Harus diakui bahwa memang 

prinsip ini paling problematic karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan 

bisnisnya pada tipu menipu atau tindakan curang, entah karena situasi eksternal tertentu atau 

karena dasarnya memang ia sendiri suka tipu-menipu. Ketiga, prinsip keadilan, yaitu 

menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai 

dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
78

 

 

e. Prinsip tanggung jawab 

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku 

manusia. bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas 

keseimbangan dalam masyarakat.
79

 Karena manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, tidak 

bisa bebas, dan semua tindakannya harus dipertanggungjawabkan. Kebebasan apapun yang 

terjadi tanpa batasan, pasti menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk 

memenuhi keadilan, kebenaran, dan kehendak bebas maka perlu adanya pertanggungjawaban 

dalam tindakannya. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan manusa kelak akan 

mempertanggung jawabkan semua perbuatan selama di dunia.
80

 

Penerapan tanggung jawab dalam etika bisnis, yaitu pertama, pengusaha yang berprilaku 

tidak etis tidak menyalahkan karena persoalan bisnis atau karena setiap orang juga berprilaku 

tidak etis. Kedua, pelaku bisnis harus bertanggungjawab atas tindakannya. Ketiga, semua 

kewajiban harus diargai, kecuali jika secara moral salah, menepati perjanjian bisnis yang sah. 

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku 

manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas 

kesetimbangan dalam masyarakat. Karena manusia yang hidup sebagai mahluk sosial, tidak 

bisa bebas, dan semua tindakannya harus dipertanggung jawabkan. Dalam Al-Qur‟an 

dijelaskan : “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa 

pertanggung jawaban?). 

Secara teologis prinsip pertanggung jawaban berhubungan dengan tiga paradigma. 

Pertama, Allah memberikan karunia kepada manusia (baik melalui rasul maupun lewat 

kekuatan akal) yang memungkinkannya mengenali nilai-nilai moral. Dalam jiwa manusia 

telah ditanamkan pengertian tentang makna baik dan buruk. Kedua, meskipun manusia diberi 

kemungkinan mengetauhi kualitas moral dari semua perbuatannya, namun secara prinsip 

mereka adalah bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri, tidak ada paksaan 

untuk mengikuti atau tidak mengikuti pesan-pesannya. Ketiga, Allah swt senantiasa 
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mengamati dan memberi gerak-gerik tubuh dan hati manusia sekecil-kecilnya, dia 

mengetahui apa saja yang disembunyikan dalam hati dan apa yang ditampakkan. Dalam islam 

ada pokok-pokok ajaran tentang etika pergaulan antar manusia, dan dalam hubungan antara 

manusia dengan lingkungan hidupnya.
81

              

 

6. Etika Islam Dalam Bidang Produksi, Distribusi, dan Konsumsi 

a. Etika Islam Dalam Bidang Produksi 

 Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Siklus kegiatan ekonomi untuk 

menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam 

waktu tertentu. Menurut pandangan Islam, produksi adalah sebagai usaha manusia untuk 

memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas seabgai sarana untuk mencapai tujuan 

hidup syariat Islam, kebahagiaan dunia dan akhirat.  

 Menurut para ahli ekonomi islam menekankan pentingnya motif altruisme, dan 

penekanan akan maslahah dalam kegiatan produksi. Perusahaan tidak hanya mementingkan 

keuntungan pribadi namun juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan tidak 

mengabaikan lingkungan sosialnya. Misalnya memproduksi minuman keras, narkotika, 

seluruh  yang diharamkan dalam islam. Pandangan islam tentang produksi bertentangan 

dengan produksi dalam konvensional yang mengutamakan self interest. Dalam islam 

kegiatan produksi pada hakekatnya adalah ibadah. Sehingga tujuan dan prinsipnya harus 

dalam kerangka ibadah. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan 

perusahaan namun juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan tidak 

mengabaikan lingkungana sosialnya.
82

 

 Perusahaan tidak boleh hanya mementingkan keuntungan pribadi namun juga 

memberikan kemaslahatan masyarakat dengan tidak mengabaikan lingkungan sosialnya. 

Misalnya memperoduksi minuman keras, narkotika dan barang yang diharamkan dalam 

islam.
83

 Dari sudut pandang fungsional, produksi atau proses pabrikasi (manufacturing) 

merupakan suatu aktivitas fungsional yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk 

menciptakan suatu barang atau jasa sehingga dapat mencapai nilai tambah. Secara umum 

para produsen akan menemukan berbagai permasalahan sehubungan dengan kegiatan 

produksi yang akan dijalankan. Permasalahan tersebut yaitu: 

 

a) Apa yang harus diperoduksi? 

Terdapat dua pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam suatu produk yang 

akan diproduksi, ada kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat (primer dan sekunder) dan 

ada manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat (harus memenuhi kategori etis dan 

ekonomi).  

b) Berapa kuantitas yang dieroduksi? 

Kuantitas produksi tergantung kepada motif dan resiko jumlah produksi dipengaruhi 

dua faktor : intern dan ekstern yang meliputi faktor modal, faktor sdm, faktor sda, dan 

adanya jumlah kebutuan masyarakat, kebutuhan ekonomi, serta market share yang dimasuki.  

c) Kapan produksi dilakukan? 

Produksi dilakukan dengan penetapan waktu produksi, apakah akan mengatasi 

kebutuhan eksternal atau menunggu tingkat kesiapan perusahan. 

d) Mengapa suatu produk diperoduksi? 

Ada tiga alasan mengapa suatu produk diproduksi, yaitu alasan ekonomi, alasan 

kemanusiaan, dan alasan politik. 

e) Dimana produksi itu dlakukan? 
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Ditempat mana produksi dilakukan dengan melihat pada kemudahan memperoleh 

supplier bahan dan alat-alat produksi, murahnya sumber-sumber ekonomi, akses pasar yang 

efektif dan efisien, biaya-biaya lainnya yang efisien.
84

 

f) Bagaimana proses produksi dilakukan? 

g) Siapa yang memproduksi? 

h) Untuk siapa barang yang diproduksi? 

 

b. Etika Islam Dalam Bidang Distribusi 

 

Distribusi adalah kegiatan memasarkan atau menjadi perantara antara produsen ke 

konsumen. Disini yang memegang peran penting adalah para perantara seperti pasar, 

pedagang ataupun pengecer. Disisi lain distribusi dimaknai sebagai suatu kegiatan 

penyaluran harta atau jasa yang dimiliki kepada orang lain, baik individu ataupun organisasi. 

Untuk distribusi dengan pengertian pertama diatas (membawa barang dan jasa kepada 

konsumen), islam mempunyai rambu-rambu yang harus dipatuhi islam tidak membiarkan 

keiatan distribusi bebas nilai. Ada beberapa Etika yang dianjurka dalam kegiatan distribusi, 

yaitu: 

a) Selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. 

b) Berlaku jujur, apa adanya, transparan dan tidak menjerumuskan pembeli. 

c) Tidak mendistribusikan barang-barang yang haram. 

d) Tidak melakukan yang memakan harta seacar batil. 

e) Tidak melakukan riba dan kezaliman lainnya. 

f) Tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, timbangan secara curang. 

g) Membebaskan konsumen memilih keinginannya, tidak melakukan paksaan. 

h) Menganjurkan sifat saling tolong-menolong, toleransi, dan sedekah.
85

 

Mengenai distribusi dengan pengertian penyaluran harta kekayaan atau hak milik untuk 

orang  atau organisasi yang membutuhkan, berkaitan dengan distribusi ini, sistem 

kapitalisme menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dan kekurangan dalam suatu 

negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi 

penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi 

untuk negara. 

 Dalam ekonomi kapitalis distribusi dilakukan dengan cara memberikan kebebasan 

memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu 

masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor 

produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut 

merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja. Sistem 

ekonomi yang berbasis islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus 

berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan.
86

  

 Sistem ekonomi yang berbasis islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian 

harus berdasarkan dua sendi yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan 

disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan 

tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan 

membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, 

tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang 

dimiliknya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat 

dengan masyarakat lainnya.
87

   

 Setiap ekonomi islam, sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang 

miskin maupun kaya dengan memberikan tanggungjawab moral terhadap sikaya 

memperhatikan simiskin. Dalam islam, setiap orang dilarang menumpuk atau menimbun 

harta kekayaan. Larangan ini selain karena pertimbangan bahwa menimbun dan menumpuk 
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kekayaan itu merupakan sikap yang berlebihan dan tamak dan ini mengganggu stabilitas 

ekonomi. Dalam hal distibusi kekayaan, islam telah menggariskan mengenai bagaimana 

proses dan mekanisme distribusi kekayaan diantara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta 

keadilan dan kesejahteraan. Instrumen distribusi dalam islam melalui beberapa aturan, yaitu: 

a. Wajibnya muzzaki (orang yang berzakat) membayar zakatnya dan diberikan kepada 

mustahiq. 

b. Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Negara berhak 

mengelola secara optimal dan efisien serta mendistribusikannya kepada masyarakat 

secara adil dan proporsional. 

c. Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal bagi yang 

memerlukannya. 

d. Pemberian harta waris kepada ahli warisnya. 

e. Larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya. 

 Mekanisme syariah, islam yang mengatur persoalan distribusi kekayaan diantara umat 

manusia tidak terlepas dari pandangan ideologis bahwa semua kekayaan yang ada dialam 

semesta ini pada akikatnya adalah milik Allah swt sehingga harus diatur sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Islam mencela sikap dan sifat yang hanya memperhatikan 

kepentingan individu  tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Gejolak sosial dan berbagai 

tindak kriminalis seringkali dipicu oleh adanya faktor kesenjangan ekonomi ditengah 

masyarakat. Maka dari itu semangat mencari kekayaan harus diimbangi dengan semangat 

sosial untuk membantu orang lain yang membutuhkan sehingga akan terwujud 

keseimbangan sosial. Kebijakan ekonomi melalui instrumen moneter dan fiskal merupakan 

alat untuk mendorong peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa bagi kebutuhan 

masyarakat.
88

 Berdasarkan jenis barang dan jasa yang didistibusikan, pedagang dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Pedagang barang, yaitu menjual barang hasil produksi dari berbagai macam 

produsen dan kemudian menyalurkannya kepada konsumen yang membutuhkan. 

Contoh : pedagang furniture, alat elektronik, kebutuhan pokok, dan sejenisnya. 

b.  Pedagang jasa, yaitu menjual jasa berdasarkan keahlian yang dimiliki. Contoh : 

 biro perjalanan, pengiriman barang, antar jemput, dan sejenisnya. 

  

c. Etika Islam Dalam Bidang Konsumsi 

Konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk 

barang atau jasa yang diperoduksi atau dibuat oleh produsen. Konsumsi merupakan bagian 

aktivitas ekonomi selain peroduksi dan distribusi. Konsumsi akan terjadi jika manusia 

memiliki uang (harta). Harta dari segi hak-haknya terbagi menajdi tiga, yaitu:
89

  

a) Milik Allah 

Harta milik Allah, yang pada dasarnya harta adalah mutlak milik Allah , manusia hanya 

diberi kesempatan sementara untuk memiliki dan menggunakannya. Konsekuensinya 

harta dari milik Allah ialah manusia wajib mengoperasikannya sesuai dengan syariat 

dan mengeluarkan sebagiannya kepada yang membutuhkan melalui zakat, infak, dan 

shodaqoh. 

b) Milik Pribadi 

Harta milik pribadi, yang tidak boleh disentuh atau diganggu kecuali dengan seijin 

pemiliknya. Terjadinya kepemilikan harta ini pada asalnya mubah ketika belum ada 

pemilik sebelumnya. Perpindahan kepemilikan dapat terjadi melalui akad jual beli, 

hibah, maupun warisan. 

c) Milik Umum 

Harta milik umum/bersama harta ini ialah dengan lebih mendahulukan kepentingan 

bersama dibandingkan kepentingan pribadi ketka terjadi perselisihan/bentrokan 

kepentingan, dengan tetap memberikan kompensasi kepada pemilik harta tersebut 

sehingga tidak merugikan hak-hak pribadi mereka.  
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 Menurut islam, anugerah-anugerah Allah itu milik semua manusia dan suasana yang 

menyebabkan sebagian diantara anugrah-anurah itu berada ditangan orang-orang tertentu 

tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugrah-anugrah itu untuk mereka sendiri 

sedangkan orang  lain tidak memiliki bagiannya sehingga banyak diantara anugrah-anugrah 

yang diberikan Allah kepada umat manusia itu masih berhak mereka miliki walaupun 

mereka tidak memperolehnya. 

 Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik 

itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam islam, karena kenikmatan yang diciptakan Allah 

untuk manusia adalah ketaatan kepadanya. Karena itu orang mukmin berusaha mencari 

kenikmatan dengan mentaati perintah-perintah nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan 

barang-barang dan anugerah-anugerah yang diciptakan Allah untuk umat manusia. Konsumsi 

dan pemuasan (kebutuhan) tidak dikutuk dalam islam selama keduanya tidak melibatkan hal-

hal yang tidak baik atau merusak.   

 Konsumsi berlebih-lebihan merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal tuhan, 

dikutuk dalam islam dan disebut dengan pemborosan. Pemborosan berarti penggunaan harta 

secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam hal sperti makanan, 

pakaian, tempat tinggal, atau bahan sedekah. Salah satu ciri penting dalam islam bahwa ia 

tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tetapi juga 

menyajikan kerangka legislativ yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan 

ini dan menghindari penyalahgunaannya.
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 Ajaran-ajaran islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar 

dan berimbang yakni pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Konsumsi diatas 

dan melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap israf dan tidak disenangi islam, dengan 

kata lain menyalahi etika konsumsi islam. Salah satu ciri penting dalam islam adalah bahwa 

ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tetapi juga 

menyajikan kerangka legislatif yang  perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan 

ini dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas islam juga memiliki daya aplikatifnya 

terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau tabzir.   

Adapun etika konsumsi islam harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah: 

a) Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal, yaitu: (zat) artinya 

secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah, (proses) artinya 

dalam prosesnya telah memenuhi kaidah syariah.  

b) Kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan 

manfaat dan jauh dari merugikan baik dirinya maupun orang lain.  

c) Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir, 

ketika memiliki kekayaan berlebih harus mau berbagi melalui zakat,infak, atau 

shodaqoh maupun waqaf.  

 Meskipun syariat telah melarang mengkonsumsi beberapa jenis barang, ternyata Allah 

masih meluaskan ralunatnya dengan memberikan kelonggaran kepada seseorang ketika 

dalam keadaan darurat menyangkut kehidupannya, maka dia boleh memakan sesuatu yang 

haram dengan syarat pada dasarnya tidak menginginkan dan tidak berlebihan.  Seorang 

muslim harus mengkonsumsi yang membawa manfaat bagi dirinya dan bukan merugikan 

bagi dirinya. Konsumsi islami berjalan secara seimbang manunaikan nafkah yang wajib 

seperti zakat, infak, shadaqoh, wakaf, kafarat, dan lainnya dalam urusan yang bermanfaat 

untuk mereka yang membutuhkan.   

  Karakteristik konsumsi dalam islam dapat dipaparkan sebagai berikut:   

a. Keinginan menjadi kebutuhan 

 Keinginan menurut ilmu ekonomi adalah kebutuhan manusia ditambah dengan kemauan dan 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itu kebutuhan efektif 

yaitu kebutuhan yang bisa dipenuhi disebut keinginan. Manusia mempunyai keinginan yang 

sangat banyak meskipun keinginan manusia terdapat dalam Al-Quran seperti, makanan, 

minuman, pakaian, tempat tinggal, perhiasan, hewan pelihharaan, kendaraan, dan lain-lain. Oleh 

karena itu keinginan dalam islam dapat diatur menjadi kebutuhan.    
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b. Kewajiban makan yang halal 

 Halal artinya boleh atau mubah jika berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi, maka artinya 

boleh dikonsumsi dan ini berarti tidak mengandung bahan-bahan yang haram. Dasar pertama 

yang ditetapkan islam adalah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal  dan mubah. 

Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari yang berwenang 

membuat hukum itu sendiri ialah Allah dan Rasul. 

 

c. Larangan makanan yang haram  

 Kebalikan dari adanya kewajiban makan-makanan halal dan baik adalah larangan untuk 

memakan makanan yang haram. Sesuatu itu diharamkan karena adanya unsur keburukan dan 

kemudharatan.  

 

d. Keadaan  terpaksa 

 Haram dalam pandangan islam mempunyai ciri menyeluruh, akan tetapi islam tidak lupa 

terhadap kepentingan hidup manusia serta kelemahan manusia dalam menghadapi kepentingan 

itu. Sehingga seorang muslim dalam keadaan memaksa diperkenankan melakukan yang haram 

karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan. 

e. Tidak hidup dalam kemewahan 

 Kemewahan adalah berlebih-lebihan dalam kesenangan pribadi atau dalam pengeluaran 

belanja untuk memenuhi sejumlah keinginan yang tidak terlalu penting. Al-Quran gencar 

mengumumkan kecaman pada kemewahan dan orang yang bermewah-mewahan. Kemewahan 

yang dimaksud adalah tenggelam dalam kenikmatan dan hidup berlebih-lebihan dengan 

berbagai arena yang serba menyenangkan. 

f. Tidak hidup dalam pemborosan 

 kemewahan dan pemborosan adalah dua hal yang berbeda. Sikap hidup mewah biasanya harus 

diiringi dengan sikap berlebih-lebihan. Sedangkan sikap berlebih-lebihan tidak harus disertai 

kemewahan. Allah berfirman Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu  secara boros, 

sesungguhnya pemborosan itu adalah saudaranya setan dan setan itu sangat ingkar kepada 

tuhannya. Di dalam ayat ini, Allah memperingatkan kita agar tidak menggunakan harta kita untuk 

berlaku boros.  

f. Tidak hidup dalam kekikiran 

 Kekikiran mengandung dua arti, pertama jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk 

diri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Kedua, jika seseorang tidak membelanjakan 

suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal. Kekikiran adalah hal yang sangat berbeda 

dengan pemborosan dan kemewahan. 

g. Hidup hemat dan sederana 

 Nabi Muhammad, seperti nabi-nabi pendahulunya, menyukai kehidupan yang sederhana. 

Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewahan dan berlebihan. Beliau memakan 

makanan yang sederhana, tinggal dalam rumah yang sederhana dan biasa-biasa saja dan memiliki 

seekor unta atau seekor kuda untuk tunggangannya.
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7. Ketertarikan Etika Dengan Bisnis 

a. Paradigma Tentang Etika Bisnis (Umum) 

 Diindonesia paham klasik tersebut sempat berkembang secara subur, sehingga mengakibatkan 

terpuruknya ekonomi Indonesia kedalam jurang kehancuran. Kolusi, korupsi, monopoli, penipuan, 

penimbunan barang, pengrusakan lingkungan, penindasan tenaga kerja, dan lainnya. Diindonesia 

pengabaian etika bisnis sudah banyak terjadi khususnya oleh para konglomerat. Para pengusaha 

ekonom yang kental kaptalisnya, mempertanyakan apakah tepat mempersoalkan etika dalam wacana 

ilmu ekonomi?. Kebangkitan etika bisnis sebenarnya, dibarat sendiri pemikiran yang mengemukakan 

bahwa ilmu ekonomi bersifat netral etika seperti diatas, akhir-akhir ini telah digugat oleh sebagian 

ekonom barat sendiri. Realistas dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh james liebig 

dalam penelitian itu ia menemukan enam perspektif yang umum berlaku, yaitu: 

a) Bertindak sesuai etika 

b) Mempertinggi keadilan sosial 
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c) Melindungi lingkungan 

d) Pemberdayaan kreatifitas manusia 

e)  Menentukan visi dan tujuan bisnis yang bersifat sosial dan melibatkan para karyawan dalam 

membangun dunia bisnis 

f) Meninjau ulang pandangan klasik tentang paradigma ilmu ekonomi yang bebas nilai. 

 

b. Paradigma islam tentang etika bisnis  

 Paradigma etika bisnis islam adalah aqidah islamiyah menerangkan bahwa islam adalah 

agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan tanpa kecuali, 

termasuk aspek ekonomi. Islam tidak memisahkan bisnis dengan etika, sebagaimana islam tidak 

memisahkan ilmu dengan etika, politik dengan etika. Islam juga tidak memisahkan agama dengan 

negara dan materi agama dengan spiritual. Paradigma islam ini berbeda dengan paradigma kapitalis, 

yaitu sekulerisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan. 

 Sistem ekonomi islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sedangkan sistem ekonomi lain, 

seperti kapitalisme dan sosialisme cendrung mengabaikan etika sehingga aspek lain tidak begitu 

tampak dalam bangunan kedua sistem ekonomi tersebut. Dalam kaitannya dengan paradigma islam 

tentang etika bisnis, maka landasan filosofi yang harus dibangun dalam pribadi muslim adalah 

adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia 

dengan tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah (hablum minallah wa 

hablimminannas).  

 Dalam islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab 

bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal 

yang bersifat investasi akhirat, maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah 

moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Etika membantu manusia bertindak secara bebas 

tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan 

aktifitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh 

profit.
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c. Pentingnya Etika Bisnis 

 Etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada bentuk batiniyah, lebih jauh 

lagi merupakan aspek penting bagi seseorang yang punya profesi dalam hal ini pembisnis dalam 

memutuskan sesuatu. Karena moralitas atau etika sebagai dorongan terhadap keadaan jiwa yang 

diwujudkan dalam melaksanakan profesinya. sebagai mana diungkapkan ole Al-ghazali, bahwa 

tujuan etika dalam islam berpangkal dari pengabdian sepenuhnya pada tuhan. Pemikiran Al-ghazali 

sangat menekankan pada keselamatan individu baik didunia sekarang maupun diakhirat nanti. 

Adanya kewajiban bagi manusia pada hakekatnya dimaksudkan untuk keselamatan individu. 

 Apa yang diungkapkan oleh Al-ghazali tersebut menunjukan bahwa betapa pentingnya etika 

bagi pelaku bisnis. Didalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara 

bahkan tindakan yang berbau kriminalpun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Terjadinya 

perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakan kecendrungan tetapi sebaliknya 

makin hari semakin meningkat. Pada sisi lain manfaat etika itu antara lain agar manusia dapat 

mengadakan refleksi kritis dalam menghadapi masyarakat yang semakin pluralistic dimana kesatuan 

normativ sudah tidak ada lagi. Perubahan-perubahan masyarakat karena harus modernisasi 

mengakibatkan goncangan nilai budaya yang bisa saja berubah dan mana nilai yang tetap dan tidak 

mungkin berubah. 

 Etika dapat juga membuat kita sanggup menghadapi ideologi yang menawarkan darinya 

sebagai penyelamat dengan memecahkannya secara kritis dan obyektif. Dengan etika kita akan dapat 

memantapkan iman kita dari perilaku etik penting diperlukan untuk mencapai sukses jangka panjang 

dalam sebuah bisnis, baik sukses di dunia maupun diakhirat. Islam memiliki wawasan yang 

komprehensif tentang etika bisnis mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam 

perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, barang dan 
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jasa, sampai kepada etika sosio-ekonomi menyangkut hak milik dan hubungan sosial. Aktivitas 

bisnis merupakan bagian integral dari wacana ekonomi.
93

      

  

8. Tujuan Aktifitas Bisnis 

   Tujuan bisnis merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dari bisnis 

yang mereka lakukan, dan merupakan cerminan dari berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan 

oleh bagian-bagian dari perusahaan (produksi, pemasaran, personalia, dan lain-lain). yang akan 

menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Sumber daya ekonomi dikelola  secara efektif 

dan efisien dengan berbagai aktivitas bisnis bertujuan, yaitu:  

a. Menciptakan dan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia, baik individu, 

komunitas maupun masyarakat. 

b. Mendapatkan pendapatan yang diinginkan lebih besar daripada biaya atau ongkos yang lebih 

dikeluarkan pengelola bisnis. 

c. Menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat. 

d. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. 

e. Meningkatkan kesejateraan bagi seluruh pihak-pihak yang terlibat (pemilik, pekerja, dan lain-

lain).   

Dari tujuan yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

banyak manfaat yang dapat diraih oleh masyarakat untuk makin meningkatkan kesejahteraan. 

a) Target hasil (profit dan benefit) 

Target hasil tidak hanya mencari profit setinggi-tingginya tetapi juga harus dapat memperoleh 

dan   memberikan  benefit (keuntungan atau manfaat) kepada linkungan maupun perusahaan 

seperti terciptanya suasana persaudaraan. Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata-mata 

memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang 

bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada qimah madiyah.  

b) Pertumbuhan  

Jika profit materi dan profit nonmmateri telah diraih perusahaan harus berupaya menjaga 

pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor 

syariah, bukan menghalalkan segala cara. 

c) Keberlangsungan  

Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga 

keberlangsunannya agar perusahaan dapat exsis dalam ukuran yang lama. 

d) Keberkahan  

Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan 

didalamnya. Maka bisnis islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan 

menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridha dari 

Allah swt dan bernilai  ibadah.  

 

9. Fungsi Etika Bisnis Islam 

Etika bisnis Islam merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis 

profesional. Sebagaimana disebutkan bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial 

yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut : 

a. Membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode 

berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar 

melindungi pelaku bisnis dari resiko. 

b. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis 

terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat dan diatas segalanya 

adalah tanggung jawab dihadapan Allah SWT. 

c. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang 

muncul, dari pada harus diserahkan kepada pihak peradilan. 
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d. Kode etik ini dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi 

antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. 

e. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan dan kerja sama antara mereka semua.
94

 

 

 

B. Perilaku Pedagang 

1. Definisi Perilaku Pedagang 

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak 

saja badan atau ucapan.
95

 Perilaku juga merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. 

Berarti sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun 

perasaan tidak mendukung atau memihak pada objek tersebut. 

Menurut Purwanto, perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan 

atau tidak kelihatan, yang disadari maupaun tidak disadari termasuk didalamnya cara berbicara, 

cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun 

dari dalam dirinya. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai 

pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian 

barang untuk dijual lagi.  

Skinner (1983) seorang ahli psikologi merumuskan bahwa, prilaku merupakan respon atau 

reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Adapun bentuk prilaku dibagi menjadi 

dua bagian yaitu: 

1. Perilaku tertutup, yang dimana respon seseorang terhadap stimulus dalam terselubung atau 

tertutup. Respon masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran dan 

sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. 

2. Perilaku terbuka, ialah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau 

terbuka. Respon tersebut sudah jelas dalam bentukan tindakan atau praktek. 

Perilaku pedagang yang bemakna lebih khusus adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang 

yang menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. perilaku pedagang 

meliputi beberapa aspek kegiatan diantaranya ialah, bagaimana cara berdagang, sikap apa yang 

ditunjukkan dalam berdagang, strategi apa saja yang dilakukan dalam berdagang.
96

 Pedagang 

dapat dikategorikan menjadi: .
97

 

a. Pedagang Menengah  

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari 

distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan atau 

perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. 

b. Pedagang Eceran 

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan 

konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.
98

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud perilaku pedagang 

adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada 

di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang 

pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan 

yang telah terjadi sekarang (Al-Bara, “Analisis Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi”).  

Banyaknya perilaku pedagang, mengakibatkan juga banyaknya tanggapan tentang apa 

yang terjadi. Prilaku pedagang juga akan mempengaruhi harga yang ada pada pasar, terkait 

dengan apa yang telah disajikan oleh pemerintah atau isu yang telah berkembang.
99
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Perilaku memiliki pengertian yang cukup luas, para ahli memiliki pandangan masing-

masing tentang pengertian perilaku, yaitu: 

a. Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme 

terhadap linkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu 

yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan tertentu akan 

menghasilkan perilaku tertentu pula.
100

 

b. Menurut Chief, Boardus, Lapierre, Mead dan Gordon Allport, menurut kelompok 

pemikiran ini sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek 

dengan cara-cara tertentu.
 101

  

c. Menurut Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood, menurut mereka perilaku 

adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Berarti sikap seseorang terhadap suatu 

objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak 

mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut.  

d. Skiner seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi 

seseorang terhadap rangsangan dari luar. Skiner membedakan perilaku tersebut menjadi 

dua jenis proses yang diantaranya ialah Respondent Respon atau Reflexsive, yakni respon 

yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini 

disebut electing stimulaton karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. 

Sedangkan proses yang kedua ialah Operant Respon atau Instrumental Respon, yakni 

respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang 

tertentu. Perangsang ini disebut reinforcing stimulus atau reinforce karena dapat 

memperkuat respon. 

Yang dimaksud perilaku dalam penelitian ini adalah segala tingkah laku yang dilakukan oleh 

pedagang pasar tugu Bandar Lampung yang menyimpang dalam melakukan kegiatan jual beli. 

Sedangkan pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa disebut 

juga saudagar. Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk 

atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. 

Banyaknya perilaku pedagang, mengakibatkan juga banyaknya tanggapan tentang apa yang 

terjadi. Prilaku pedagang juga akan mempengaruhi harga yang ada pada pasar, terkait dengan apa 

yang telah disajikan oleh pemerintah atau isu yang telah berkembang. Semisal, tanggapan 

pedagang biasanya akan bereaksi apabila adanya isu tentang kenaikan premium yang sebelumnya 

hanya isu berkembang. Adanya isu tersebut, mengakibatkan reaksi terhadap pedagang untuk 

langsung menaikan harga barang dagangannya, sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah 

tentang kenaikan harga premium. Hal diataslah yang dinamakan reaksi pedagang dalam 

mengambil keputusan, dan hal tersebutlah yang dinamakan adanya reaksi atau prilaku pedangan 

yang diambil pada isu kekinian.
102

 

 

2. Etika Perdagangan Dalam Islam 

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu 

saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata 

cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha 

di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.
103

 

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para 

pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan  diharapkan dengan menggunakan dan 

mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan 

maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. 
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Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling 

mendapat keuntungan. Adapun etika dalam perdagangan dalam islam antara lain :
104

 

Mengenai etika bisnis dalam Islam, Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Etika Islam  

tentang Kenakalan Remaja, mengatakan bahwa, etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan 

ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw., 

yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji (mahmudah). Dalam agama 

Islam, etika ataupun perilaku serta tindak tanduk dari manusia telah diatur sedemikian rupa 

sehingga jelas mana perbuatan atau tindakan yang dikatakan dengan perbuatan atau tindakan 

asusila dan mana tindakan atau perbuatan yang disebut bermoral atau sesuai dengan arturan 

agama.
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a. Shidiq  

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti 

luas. Tidak berbohong tidak menipu. Tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta 

tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Perbuatan yang tidak jujur selain merupakan 

perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai 

dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan 

lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi 

kehidupan bermasyarakat.  

Dalam Al-Qur‟an keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan jual-beli, 

sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut di 

beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana firman Allah Swt 

pada QS. Al-An‟am (6) ayat 152:  

 

ََل حَۡقَشبُٕاْ َياَل  َٛخِٛىِ ٱَٔ ُ  نَّخِٙٱإَِلَّ بِ  ۡن َٚۡبهَُغ أَُشذَِّ   ٗ ٍُ َحخَّ َٙ أَۡحَس فُٕاْ  ۚۥۡ ِْ ۡٔ أَ مَ ٱَٔ ۡٛ ٌَ ٱَٔ  ۡنَك َٛضا ًِ  ۡن

إِرَا قُۡهخُۡى فَ  ۡنِقۡسِطِۖ ٱبِ  َٔ اِۖ  َٓ ۡسعَ ُٔ ِذ  ۡعِذنُٕاْ ٱََل ََُكهُِّف ََۡفًسا إَِلَّ  ۡٓ ِبعَ َٔ  ِۖ  ٗ ٌَ رَا قُۡشَب ٕۡ َكا نَ ِ ٱَٔ ِنُكۡى  ّللَّ فُٕاْۚۡ رَ  ۡٔ أَ

 ِّ ُكى ِب ى  صَّ ٌَ  ۦَٔ نَعَهَُّكۡى حَزَكَُّشٔ  
 Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 

bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan 

adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. 

dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, Kendatipun ia adalah 

kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu 

agar kamu ingat”.  

  

Mengurus anak yatim yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dengan memelihara dan 

menghormati hak-hak mereka. Tentang harta yang mereka miliki, hendaknya orang yang 

beriman menguruskan harta itu untuknya, dan memberikan lagi kepada anak yatim tersebut 

apabila ia sudah bisa menjaga hartanya sendiri kelak. Bab selanjutnya dalam perdagangan 

yang diharuskan bersikap adil terhadapnya, terdapat terdapat pada kutipan pada tafsir Fi 

Zhilalil Qur‟an. 

Berbuat adil dalam perkataan yang dimaksud dalam hal ini ialah adil yang harus 

disampaikan walau kepada keluarga. Dijelaskan bahwa, walaupun memiliki hubungan 

keluarga, namun bila keluarga tersebut salah, maka kita tidak boleh membelanya. Kita harus 

tetap bersikap jujur dan adil.
106 

 

b. Amanah (Tanggung Jawab)  
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Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan 

sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan 

mampu menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab 

para pedagang antara lain : menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan 

harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh 

sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh islam sehubungan dengan adanya tugas, 

kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang 

dagangan. Masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. 

Sikap amanah merupakan di antara keharusan moral orang-orang mukmin yang akan 

diberi ganjaran oleh Allah SWT sebagai kebahagiaan hakiki. Amanah merupakan sikap yang 

disebarkan kepada orang lain agar lebih mempercayai segala tindakan seseorang. Amanah 

dalam perdagangan sangatlah ditekankan. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi 

keharmonisasian antara penjual dan pembeli.  

Mereka akan merasa amandan nyaman dalam bertransaksi ketika saling mempercayai satu 

sama lainnya. Allah berfirman dalam surat al-Mu‟minun ayat 8, yang berbunyi:  
“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.. 

 

Seorang muslim sangat dituntut untuk bersikap amanah dalam kondisi, baik ketika jual 

beli maupun menimbang atau menakar, karena dalam al-Qur‟an terdapat banyak sekali surat-

surat yang menganjurkan umat muslim untuk bersikap amanah. Apabila seorang pedagang, 

mampu menjalankan sikap amanah, maka secara tidak langsung pedagang tersebut akan 

dipercayai banyak pelanggannya. Pada akhirnya para pelanggan tersebut akan betah untuk 

berbelanja di tempatnya, sehingga menjadikan keuntungan tersendiri.
107

 

c. Tidak Menipu  

Rasulullah SAW selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji 

atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barang 

dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat 

yang akan menimpa dirinya. 

 

d. Menepati Janji  

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli 

maupun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para 

pembeli misalnya : tepat waktu pengiriman menyerahkan barang yang kualitasnya, 

kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, 

member layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati 

kepada sesama para pedagang misalnya : pembayaran dengan jumlah dan waktu yang 

tepat.
108

 

3. Hukum Jual Beli  

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Jual beli menurut bahasa 

artinya : memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah 

artinya : pemberian harta karena menerima harta dengan penyerahan dan penerimaan (ijab 

qabul) dengan cara yang sesuai (baik), dan diterima kedua pihak.  

Jual beli sah jika memenuhi rukunnya yakni :  

1. Orang yang menjual  

2. Orang yang membeli 

3. Serah-terima (Ijab – Qabul)  

4. Ada barangnya.  

4. Ruang Lingkup Aktivitas Bisnis Islam 

 

Aktivitas bisnis dapat dilakukan pada berbagai sektor ekonomi, yaitu pertanian, industri, jasa 

dan perdagangan, yang dibutuhkan ddan diperlukan oleh manusia, baik oleh individu, komunitas, 
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maupun masyarakat. Proses bisnis meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-

barang melalui saluran produktif, dari bahan mentah sampai menjual barang jadi. 

Pedagang yang khusus melakukan pembelian dan penjualan, merupakan jalur penghubung 

antara produsen dan konsumen dan membantu produsen mengatasi masalah-masalah pada saat 

mencari konsumen, serta pada saat pembeli mencari produsen.
109

 Kegiatan bisnis secara umum 

terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

 

 

1) Produksi  

Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Disini para produsen akan 

menemukan berbagai permasalahan sehubungan dengan kegiatan produksi yang akan 

dijalankan. Permasalahan tersebut seperti, apa yang harus diproduksi, bagaimanna proses 

memproduksinya, dan untuk siapa barang yang diproduksi. 

2) Distribusi  

Distribusi adalah kegiatan memasarkan atau menjadi perantara antara produsen ke 

konsumen. Disini yang memegang peran adalah para perantara seperti pasar, pedagang 

ataupun pengecer. 

3) Konsumsi 

Konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk 

barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Contoh kegiatan konsumsi ialah 

seperti makan diwarteg, berobat didokter kandungan, menggunakan pakaian, menggunakan 

transportasi, dan lain-lain.
110

  

Sedangkan pokok-pokok kegiatan bisnis secara khusus meliputi: 

a. Perdagangan (melalui berdagang) 

b. Pengangkutan (dengan alat-alat transport) 

c. Penyimpanan (sampai barang terjual) 

d. Pembelanjaan (melalui bank atau kreditur) 

e. Pemberian informasi (dengan promosi)  

Bentuk-bentuk bisnis berdasarkan aktivitas yang dilakukannya dalam menghasilkan keuntungan, 

yaitu:  

a. Manufaktur. Ialah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau 

komponen-komponen, kemudian dijual untuk mendapat keuntungan.   

b. Bisnis jasa. Adalah bisnis yang menghasilkan barang intangible dan mendapatkan keuntungan 

dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. 

c. Pengecer  dan distributor. Adalah pihak  yang berperan sebagai perantara barang antara 

produsen dengan konsumen.  

d. Bisnis transportasi. Adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan 

barang atau individu dari sebua lokasi ke lokasi yang lain.
111

  

 Islam memandang bahwa kehidupan manusia sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. 

Kehidupan manusia mulai  sejak kelahirannya namun tidak berhenti pada saat kematiannya. Oleh 

karena itu manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses didunia ini tapi juga 

kesuksesan diakhirat. Islam mengajak manusia untuk bekerja dan berbisnis yang jelas, yaitu 

mempunyai visi masa depan yang bukan hanya mengejar keuntungan sesaat namun juga mencari 

keuntungan yang berakibat baik bagi kesudahannya (pengaruhnya), baik dibidang pertanian, 

perdagangan, jasa, dan lain-lain.    

5. Praktik Bisnis Yang Diperbolehkan Dan Yang Dilarang 

a. Praktik Bisnis Yang Diperbolehkan 

Bisnis islami adalah bisnis yang dalam praktiknya terdapat persaingan sehat yang dibingkai 

dengan nilai dan moralitas islam. Islam menajarkan bawa tidak semua baran dan jasa dapat 

dikonsumsi dan diperoduksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengkonsumsi dan 

memproduksi barang yang baik dan halal, sehingga barang yang haram harus ditinggalkan. 
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Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut: 

a) Jujur dalam menakar dan menimbang. 

b) Menjual barang yang halal. 

c) Tidak menyembunyikan cacat barang. 

d) Menjual barang yang baik mutunya. 

e) Tidak menyaingi penjual lain. 

f) Tidak melakukan riba.    

Ada beberapa praktik dianjurkan dalam keiatan bisnis (perdaanan ) yan baik dalam islam, yaitu: 

1. Selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ihklas. 

2. Berlaku jujur, transparan, apa adanya, tidak menggoda, tidak menjerumuskan pembeli. 

3. Amanah. 

4. Tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, timbangan secara curang. 

5. Menjelaskan spesifikasi, kegunaan barang secara jujur, terus terang. 

6. Membebaskan konsumen memilih keinginannya, tidak melakukan paksaan. 

7. Tidak melakukan praktik rakus laba. 

 

b. Praktik Bisnis Yang Dilarang 

Islam melarang terjadinya kecurangan dalam takaran dan timbangan, rekayasa harga, 

perdagangan barang-barang haram, riba, ihtikar(penimbunan).  

1. Kecurangan dalam takaran dan timbangan 

Kecurangan dalam menakar dan menimbang sangat dilarang dalam bisnis islam. Hal ini 

telah dijelaskan dalam Al-quran karena praktik seperti ini telah merampas hak dan merugikan 

orang lain. Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik 

dalam melakukan transaksi dalam bisnis. Kecurangan pada dasarnya tidak hanya dalam bidang 

ekonomi, tetapi dalam semua bidang. Kecurangan ialah kebohongan setiap pembohong berarti 

telah melakukan kecurangan. Orang yang hanya melihat aib saudaranya dan tidak pernah 

melihat aib dirinya, ia juga curang. 

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan 

diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan  

senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan 

timbangannya itu. Karena menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan 

cara terbaik dalam melakukan transaksi dalam bisnis. “Dan sempurnakanlah takaran apabila 

kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan 

mendapatkan siksa neraka. Dengan demikian seluruh ayat tersebut menekankan pada 

pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi bisnis 

(perdagangan) seingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.  

Untuk itu seorang pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali dia berdusta, karena 

dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa kepada neraka. 

Karena setiap darah dan dagingnya yang tumbuh dari barang haram maka neraka adalah tempat 

yang tepat baginya. Selain itu hindari pula banyak sumpah, khususnya sumpah dusta, sebab nabi 

muhammad saw pernah bersabda: 

 “Tiga golongan manusia yang tidak akan dilihat Allah nanti di hari kiamat dan tidak akan 

dibersihkan, serta baginya adalah  siksaan yang pedih, yaitu orang yang sombong, orang yang 

suka mengungkit-ungkit kembali pemberiannya, dan orang yang menyerahkan barang 

dagangannya (kepada pembeli) dengan sumpah palsu”.  

Selain itu pedagang harus menjauhi penipuan, sebab orang yang menipu itu dapat keluar 

dari lingkungan umat islam. Pedagang seharusnya menunjukkan cacat barang yang dijualnya, 

jika ia menyembunyikan cacat barang yang ia jual maka ia dapat dikategorikan sebagai penipu, 

sedangkan penipuan itu diharamkan. Penipu dalam perdagangan merupakan perbuatan yang 

dilarang. Oleh karena itu tidak sepatutnya seorang pedagang bersikap kurang peduli dengan 

kualitas baran yan diperdaankannya. Hal ini tentu saja dapat dikiaskan kepada perdaanan 

sendiri, bagaimana apabila ditipu oleh pedagang lain, tentu saja ia tidak mau menerimanya. 
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Pemberitahuan cacat suatu barang, dengan demikian menjadi suatu keharusan bagi pedagang 

untuuk mempraktikan etika dalam berbisnis untuk menjaga kepercayaan pembeli demi 

keberlangsungan usaha mereka sendiri.        

2. Rekayasa Harga  

Rasulullah saw menyatakan bahwa harga dipasar itu ditentukan oleh Allah. Ini berarti 

bahwa harga dipasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Rekayasa harga dapat terjadi ketika 

ada seseorang yang menjadi penghubung (makelar) antara pedagang yang dari pedesaan, 

kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk pasar sehingga para pedagang desa belum 

tau harga dipasar yang sebenarnya. Kemudian pedagang penghubung tadi menjualnya dikota 

dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang 

pedesaan. Praktik seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan 

terhadap pedagang pedesaan tersebut. 

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdaganan kecuali ada unsur-unsur kezaliman, 

penipuan, penindasan, dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya memperdagankan 

arak, babi, narkotika, berhala, patung, dan sebagainya yang sudah jelas oleh islam diharamkan, 

baik memakannya, menerjakannya, atau memanfaatkannya. Semua pekerjaan yang diperoleh 

dengan jalan haram adalah dosa. 
112

 

3. Praktik Riba. 

 Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, 

amanah, tawakal, sabar, dan tabah.  Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan 

suatu lembaga tetapi juga membangun sumber daya manusia dan akhlak lembaga sebagai 

pendukung dan persyarat dari lembaga itu sendiri. Misalnya pasar tidak akan berjalan dengan 

baik tanpa akhlak yang baik. Beberapa langkah yang dilakukan Rasulullah adalah: pertama, 

penghapusan riba. Opini umum menganggap bahwa dengan melakukan pinjaman uang kepada 

orang lain dan menetapkan riba pada pinjaman itu maka pinjaman tersebut akan tumbu. 

Kedua,keadilan.  

 Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. 

Setiap hari manusia selalu dihadapkan dengan masalah keadilan dan ketidakadilan. Selain 

keadilan, kejujuran jua merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. 

Kejujuran berarti apa yang dikatakan seeseorang itu sesuai dengan hati nuraninya. Jujur dapat 

pula diartikan seseorang yang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama 

dan hukum. Setiap orang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan 

ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan.           

4. Penimbunan Komuditas(ihktiar).
113

 

Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan 

menginvestasikannya, sebaliknya melarang mereka untuk membekukan dan tidak 

memfungsikannya. Karena itulah islam mengharamkan cara-cara berikut ini dalam 

mengembangkan harta dengan cara ikhtiar (menimbun disaat orang membutukan). 

Untuk masalah transaksi, ada beberapa bentuk transaksi yang dapat dikategorikan 

terlarang: 

a. Tidak jelasnya takaran dan spesifikasi barang yang dijual 

b. Tidak jelas bentuk barangnya 

c. Informasi yang diterima tidak berjalan dengan mekanisme yang sehat 

d. Penjual dan pembeli tidak hadir dipasar sehingga perdagangan tidak berdasarkan harga 

pasar.   

Bentuk atau model-model transaksi diatas, dalam dunia bisnis islam hal tersebut dikenal 

dengan istilah gharar. Gharar ini hampir sama dengan judi namun lebih mendekat kepada jual 

beli. Gharar secara sederhana adalah produk yang dijual itu tidak jelas atau informasinya kurang 
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lengkap. Model-model transaksi diatas hendaknya menjadi perhatian serius dari pelaku bisnis 

muslim.
114

  

Ketentuan cara dan barang bisnis yang dilarang. 

a. Transaksi bisnis yang diharamkan agama islam. Seseorang muslim harus komitmen dalam 

berinteraksi dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah swt. Seorang pengusaha muslim 

dituntut untuk selalu melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan, bisnis yang tak halal 

adalah kegiatan bisnis yang diharamkan seperti menjual minuman keras, narkoba, dll. 

b. Cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal. Praktik riba yang 

menyengsarakan agar dihindari, islam melarang riba dengan ancaman berat (QS. Al 

baqarah: 275-279), sementara transaksi spekulatif amat erat kaitannya dengan bisnis yang 

tidak transparan seperti perjudian, penipuan, melanggar amanah sehingga besar 

kemungkinan akan merugikan. 

c. Persaingan yang tidak fair, persaingan ini sangat dicela oleh Allah sebagaimana disebutkan 

dalam (QS. Al-baqarah :188). 

d. Pemalsuan dan penipuan. Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat 

menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan 

percekcokan.
115

 

6. Dasar Hukum Perilaku Pedagang Dalam Islam 

Dalam Sebuah riwayat Hadist yang berbunyi : 

 Artinya: “Sahabat Abi Sa‟id Al-khudri ra berkata, bahwa Nabi saw telah bersabda: 

Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak pada hari kiamat akan mendapat kedudukan 

bersama para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada‟. (HR. Timidzi dan berkata Hadits 

hasan).
116

 

Hadits tersebut menerangkan bahwa, seorang pedagang yang jujur dan terpercaya, kelak pada 

hari kiamat akan berkedudukan bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada‟. Sudah 

menjadi semestinya, apabila para pedagang mengetahui Hadits tersebut, tentunya akan 

melakukan kegiatan transaksi dengan jujur dan terpercaya. Dengan begitu, para pedagang akan 

mendapatkan posisi mulia dihadapan Allah kelak diakhirat nanti. 

Allah berfirman dalam surat Al-Mu‟minun ayat 8, yang berbunyi: 

 ٌَ ُعٕ ۡى َس  ِْ ِذ ۡٓ َع َٔ ۡى  ِٓ ِخ  َُ ُْۡى ِِلََي   ٍَ ٱنَِّزٚ َٔ  
Artinya : Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. 

 

Seorang muslim sangat dituntut untuk bersikap amanah dalam kondisi, baik ketika jual beli 

maupun menimbang atau menakar, karena dalam Al-Qur‟an terdapat banyak sekali surat-surat 

yang menganjurkan umat muslim untuk bersikap amanah.
117

 

Dalam Al-Qur‟an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan atau jual beli, 

sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebu di beberapa 

ayat dihuhungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S Al 

An‟aam: 152). 

Artinya: „Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 

bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. 

Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila 

kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu). Dan 

penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat‟.
118

 

 

Seorang muslim sangat dituntut untuk bersikap amanah dalam kondisi baik ketika jual beli 

maupun menimbang maupun menakar, karena dalam Al-Qur‟an terdapat banyak sekali surat-
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surat yang menganjurkan umat muslim untuk bersikap amanah. Selain itu juga sudah diterangkan 

dalam surat al-muthofifin tentang hukuman bagi orang yang melakukan kecurangan dalam 

perdagangan.  
 

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila 

menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orangitu menyangka, bahwa 

Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yaitu hari ketika manusia 

berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”. (Q.S Al Mutaffifi).
119

 

 

Ayat ini menjelaskan bahasanya ada lima perkara yang dibalas dengan lima perkara: tidak 

pernah suatu kaum yang melanggar janji, melainkan Allah akan membiarkan kaum itu dikuasai 

musuhnya. Tidak pernah mereka yang memutuskan suatu perkara dengan hukuman yang tidak 

diturunkan oleh Allah, melainkan akan tersebar luaslah kefakiran dikalangan mereka. Perzinaan 

tidak pernah meluas kalangan mereka secara luas, melainkan akan tersebar luaslah bahaya 

kematian. Tidak pernah mereka yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, melainkan 

mereka akan kehilangan kesuburan tumbuh-tumbuhan dan ditimpah dimusim kemarau. Dan tidak 

pernah mereka yang menahan zakat, melainkan akan di azab dengan tertahannya hujan (kemarau 

yang panjang). (Riwayat At-tabrani dari ibnu “Abbas).
120

 

Hukum Manipulasi Timbangan Oleh Pedagang. Kata manipulasi berarti berbuat curang untuk 

memperkaya diri dengan jalan korupsi. Kedua kata timbangan yang berarti tolak ukur dalam 

keadaan yang berarti tolak ukur dalam keadaan yang sama atau setimpal. Ketiga kata pedagang 

yang berarti menjual dan membeli, kadang sekaligus sebagai penjual dan pembeli.  

Makna secara keseluruhan berarti: perbuatan curang dalam melakukan timbangan dalam hal 

(jual-beli) yang dilakukan oleh pedagang.
121

  

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan, penyembunyian, 

penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, 

fakta-fakta atau pun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem 

nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, sistem berfikir, 

perilaku dan kepercayaan tertentu. 

Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib dilakukan dalam 

perdagangan. Karena jika tidak jujur dengan kualitas barang yang dijual, maka hal semacam ini 

akan memberikan dampak negatif bagi pedagang tersebut dan konsumen. Seperti yang sudah 

diterangkan di dalam Al-Qur‟an yaitu: 

 

ُۥ ََل   ِقبَتُ ٱنذَّاِسۚۡ إََِّّ ٌُ نَُّۥ َع  َيٍ حَُكٕ َٔ ٍۡ ِعُذِِِۦ  ٖ  ِي ذَ ُٓ ٍ َجآََٰء بِٱۡن ًَ َٰٓٙ أَۡعهَُى ِب ٗ  َسبِّ قَاَل ُيَٕس َٔ
  ٌَ ٕ ًُ ِه

 ُٚۡفِهُح ٱنظَّ 
Artinya: Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk 

dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. 

Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim". (Q.S Al Qashas: 

37). 

 

Kesudahan yang baik di negeri akhirat itu terjamin bagi orang yang membawa petunjuk 

sementara orang-orang dzalim pada akhirnya tak akan mendapatkan kemenangan. Itu merupakan 

hukum Allah yang tak pernah berubah. Meskipun secara kasat mata terkadang tidak seperti itu 

kecendrunganya. Itu merupakan hukum Allah yang digunakan oleh musa untuk menghadapi 

kaumnya, sebagaimana para nabi menggunakan hukum itu untuk menghadapi kaum 

mereka.(Tafsir Fi Zhilalil-Qur‟an IX).
122
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Perdagangan mempunyai peranan yang penting dalam memperoleh harta. Perdagangan jelas 

lebih baik dari pada pertanian dan pekerjaan lainnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sejarah 

menyaksikan bagaimana masyarakat memperoleh kemakmuran dan bagaimana bangsa-bangsa 

mendapatkan keberuntungan serta kebesaran melalui perdagangan. Islam mengakui peranan 

perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Namun Islam membatasi cara 

mendapatkan keuntungan dan kebesaran tersebut dengan tidakmelakukan kezaliman terhadap 

sesama terutama dalam berbisnis yang harus dilakukan dengan suka sama suka sebagai mana 

firman Allah, QS an-Nisa/4:29 

 

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dilarang untuk memakan harta dengan cara 

yang batil, melainkan dalam proses jual beli transaksi yang dilakukan harus sama-sama suka atau 

saling ridha,. Dan salah satu kondisi yang harus dihilangkan dalam menciptakan sikap saling 

ridha adalah terbebasnya transaksi jual beli dari proses penipuan. 

 

7. Sekilas tentang prinsip dan menciptakan etika bisnis 

 Secara umum ada beberapa prinsip dalam menerapkan etika bisnis, yaitu: 

a. Etika bisnis dibangun mulai dari diri pribadi 

b. Etika bisnis itu berdasarkan pada fairness 

c. Etika bisnis membutukan integritas 

d. Etika bisnis itu membutuhkan kejujuran 

e. Etika bisnis itu harus dapat dipercayai 

f. Etika bisnis itu membutuhkan perencanaan bisnis 

g. Etika bisnis itu diterapkan secara internal dan eksternal 

h. Etika bisnis itu membutuhkan keuntungan 

i. Etika bisnis itu berdasarkan nilai 

j. Etika bisnis itu dimulai dari pimpinan
123

   

 

8. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang 

Pada hakikatnya seorang bayi belum memiliki pengertian akan apa yang diharapkan oleh 

kelompok sosial dimana ia hidup. Ketika manusia di lahirkan ia belum mempunyai kemampuan 

untuk menilai dan memilih perilaku yang dapat membahayakan atau tidak. Seiring berjalan 

interaksinya dengan kehidupan sosial lah yang membentuk perilaku yang sesuai bagi diri dan 

lingkungannya. Faktor-faktor tersebut yaitu : 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pedagang, yang diantaranya ialah:  

a) Takaran Timbangan  

Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak 

boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan 

ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. 

b) Kualitas barang/produk  

Kualitas barang/produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas 

produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang 

digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal 

yang penting yang harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang 

dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  

c) Keramahan  

secara bahasa ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Dalam pengertian serupa 

ramah juga dimaknai sebagai baik hati dan menarik budi bahasanya atau suka bergaul dan 
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menyenangkan dalam pergaulan, baik ucapannya maupun perilakunya dihadapan orang 

lain.  

d) Penepatan Janji  

Seseorang akan dipercaya karena kebenaran ucapannya. Seorang pembeli akan percaya 

kepada pembeli apabila pedagang mampu merealisasikan apa yang beliau ucapkan. Salah 

satunya dengan menepati janji. Penjual yang memiliki integritas yang tinggi berarti ia 

mampu memenuhi janji-janji yang diucapkannya kepada pelanggan. Ia tidak over-

promised under-delivered terhadap janji-janjinya.  

e) Pelayanan  
Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain 

seperti tamu atau pembeli. Melayani pembeli secara baik adalah sebuah keharusan agar 

pelanggan merasa puas. Seorang penjual perlu mendengarkan perasaan pembeli. Biarkan 

pelanggan berbicara dan dengarkanlah dengan saksama. Jangan sekali-kali menginterupsi 

pembicaraannya. 

f)  Empati Pada Pelanggan  

yaitu perhatian secara individual yang diberikan pedagang kepada pelanggan seperti 

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha pedagang 

untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya.  

g) Persaingnan Sesama Pedagang  

Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antar pelaku bisnis yang secara 

independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik 

dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula, agar para konsumen membelanjakan 

atau membeli suatu barang dagangan kepada penjual.  

h) Pembukuan Transaksi  

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 

yang ditutup dengan laporan keuangan atau neraca dan laporan laba maupun rugi. 

Sebagai pedagang diharuskan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan. 

Adapun Faktor-faktor lainnya yaitu,: 

 

a. Faktor personal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu  

b. Faktor situasional, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia sehingga dapat 

mengakibatkan seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan karakteristik kelompok 

yang diikuti. 

c. Faktor stimulasi yang mendorong dan meneguhkan perilaku seseorang.
124

 

 

C. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan analisis pengetahuan etika bisnis Islam terhadap perilaku 

pedagang muslim dalam perspektif ekonomi Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya 

dan memiliki hasil penelitian yang beragam. Penjelasan secara singkat sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Rasyid, dengan judul “Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional 

Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. Hasil penelitian ini menemukan 

bahwa para pedagang di pasar tradisional sentra antasari Banjarmasin sebagian telah menerapkan 

etika bisnis islam ketika mereka berdagang, hal ini bisa dilihat bahwa mereka tidak menyembunyikan 

cacat barang dan adil dalam timbangan, mereka tidak memaksa pembeli untuk membeli dan tidak 

melarang pedagang lain untuk berjualan yang sama walaupun berdampingan.
125

 

Desy Astrid Anindya, dengan judul “Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha 

Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada 

pengaruh etika bisnis Islam terhadap keuntungan usaha pada wirausaha di desa delitua. Kesimpulan 
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dari hasil penelitian ini ialah setiap pedagang muslim harus menjalankan kegiatan ekonominya 

berdasarkan syariah yaitu aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya.
126

 

Siti Nur Azizaturrohmah, dengan judul “Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim 

Pasar Wonokromo Surabaya”. Pemahaman etika yang telah disebutkan oleh informan sesuai dengan 

pernyataan Titus yang menyatakan bahwa pada intinya etika adalah pengkajian moralitas, apakah 

benar dan apakah salah dalam hubungan antar manusia.
127

 

Diah Sulistiani, dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Etika Bisnis Islami dan Religius Terhadap 

Perilaku Pedagang Muslim”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial hanya 

pengetahuan etika bisnis islam yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku pedagang muslim.
128

 

Adapun distersi penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada tujuan yang akan 

dicapai yakni untuk mengetahui pengetahuan serta penerapan etika bisnis Islam oleh para pedagang 

di pasar tugu Bandar Lampung dengan menggunakan indikator norma-norma etika bisnis Islam 

terhadap perilaku pedagang, sedangkan perbedaan disertasi penelitian ini tempat penelitan berbeda 

wilayah. 

  

                                                
126

Desi Astrid Anindya, „Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada 

Wirausaha Di Desa Delitua‟, Jurnal At-Tawassuth Vol. II, No. 2, (2017), h.85. 
127

Siti Nur Azizaturrohmah, „Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar 

Wonokromo Surabaya‟, Jurnal Jesit, 1.4 (2014), h.94 
128

Diah Sulistiyani, „Pengaruh Pengetahuan Etika Bisnis Islami Dan Religiusitas Terhadap Perilaku 

Pelaku Pedagang Muslim‟Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h.56 



38 
 

 
 

 

  



 

39 

BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

 

A. Gambaran Umum Pasar Tugu Bandar Lampung 

1. Sejarah Singkat Pasar Tugu Bandar Lampung 

Pasar Tugu merupakan salah satu pasar yang ada di kota Bandar Lampung tepatnya di jalan 

Hayam Wuruk Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur. Pasar Tugu 

merupakan satu-satunya pasar yang berada di kecamatan Tanjung Karang Timur. Letaknya yang 

strategis membuat peluang bagi para pedagang yang ada di pasar tugu, karena banyaknya 

masyarakat yang datang dari berbagai kelurahan maupun kecamatan berbelanja di pasar tugu. 

Pasar tradisional merupakan pasar rakyat yang tidak dapat dipungkiri lagi masyarakat akan 

selalu berbelanja ke pasar tradisional karena segala kebutuhan ada di pasar dan tidak hanya harga 

yang lebih murah dan dapat melakukan tawar menawar. Begitu pula dengan pasar tugu Bandar 

Lampung. Pasar tugu banyak menjual barang-barang kebutuhan pokok baik sandang maupun 

pangan seperti beras, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, bahkan barang-barang seperti 

sandal, sepatu, pakaian, mainan serta menjual kebutuhan rumah tangga lainnya.
129

 

Awal mula adanya pasar tugu ini, berawal dari adanya para pedagang yang mulai berdagang 

di daerah sekitaran pasar tugu atau bisa disebut pasar tempel. Pedagang-pedagang tersebut ada 

yang berjualan kebutuhan pokok seperti minyak, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan 

kebutuhan lainnya. Pada saat itu pasar tugu secara infrastruktur dan fasilitas tidak memadai dan 

jauh dari kata nyaman. Melihat fenomena tersebut, pemerintah melakukan sebuah kebijakan yaitu 

menjadikan lokasi tersebut menjadi sebuah pasar tradisional yang bernama Pasar Tugu Bandar 

Lampung. Pasar tugu itu sendiri diberi nama tersebut karena dahulu di daerah sekitaran pasar 

tugu terdapat sebuah tugu yang kemudian masyarakat tersebut memanggil pasar itu dengan 

sebutan pasar tugu sampai saat ini pasar tersebut terkenal luas dengan nama pasar tugu. 

Pasar Tugu merupakan pasar Inpres yang sudah ada sejak tahun 1970-an yang mana sudah 

dilakukan beberapa kali perombakan. Perombakan pertama terjadi pada tahun 1973 mulai 

dibangun pasar agar dapat membuat nyaman para pedagang yang berjualan dan para konsumen 

yang akan berbelanja. Karena keadaan pasar yang tidak membaik, kemudian mengalami 

perombakan kembali pada tahun 1978. Perombakan tersebut tidak memiliki perubahan dan 

akhirnya pada tahun 1990 pemerintah membangun kembali pasar tugu dengan bangunan 

permanen. Pembangunan tersebut selesai dan mulai beroperasi pada tahun 1991 yang diresmikan 

oleh Walikota Bandar lampung saat itu yaitu Bapak H. Nurdin Muhayat.
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Sejak itu pembangunan pasar tugu mulai teratur baik secara infrastruktur maupun fasilitas 

yang ada seperti mushola, tempat parkir, toilet, kantor UPT pasar hingga pos satpam. Adanya 

pembangunan tersebut membuat para pedagang merasa nyaman, sehingga membuat pendapatan 

mereka meningkat. Hal ini disebabkan oleh jumlah konsumen yang datang pun ikut meningkat, 

karena kepuasan konsumen dalam berbelanja di pasar ini. Bangunan tersebut sampai saat ini 

belum ada perombakan kembali.
131

 

Seiring berjalannya waktu keadaan tata ruang pasar yang mulai kurang membaik dan  pasar 

yang mulai terlihat kumuh membuat konsumen menjadi berkurang. kemudian pada lantai dua dan 

lantai tiga pedagang mulai meninggalkan tempat berdagangnya Karena kondisi infrastruktur yang 

mulai memburuk dan konsumen yang tidak berminat berbelanja di lantai atas dengan alasan lelah 

menaiki tangga. Pada lantai dasar kegiatan jual beli tetap berlangsung yang mana pedagang 

sebagian besar berjualan pakaian, sepatu, kosmetik dan perhiasan.  

Adapun di lingkungan belakang pasar banyak penjual sayur-sayuran, ikan dan daging, 

sedangkan di halaman depan pasar terdapat penjual buah-buahan daan jajanan pasar sehingga 

lahan parkir menjadi sempit. Semakin banyaknya jumlah pedagang tetapi tidak didukung dengan 

tempat yang memadai membuat tata ruang pasar menjadi tidak baik. 

Dengan keadaan seperti ini pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta membangun 

gedung baru yang berada di belakang gedung utama pasar tugu. Pembangunan ini dilakukan 
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untuk menampung banyaknya jumlah pedagang dengan memberikan fasilitas tempat yang lebih 

nyaman. Pemerintah daerah bekerja sama dengan PT. Prabu Artha sebagai pgun pihak swasta 

yang membangun pasar tugu. Pembangunan mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan mulai 

beroperasi pada tahun 2015. 

Pembangunan yang telah selesai berjalan dengan baik walaupun membutuhkan waktu yang 

lama dan memiliki tata ruang yang baik serta fasilitas tempat berdagang yang memadai yaitu 

pada lantai basement dengan jumlah kios 76 dan los 272 berupa meja keramik dengan ukuran 

1x1,5 meter. Pada lantai dasar bangunan baru tersebut berjumlah 151 kios dengan ukuran 2x3 

meter. 

Pedagang yang berada di lapak memiliki jam operasi yang lebih panjang dibanding pedagang 

yang berada didalam bangunan permanen. Para pedagang yang berada di lapak buka dari pukul 

empat pagi hingga pukul empat sore (04.00-16.00 wib), sedangkan para pedagang di dalam 

bangunan permanen buka pada pukul lima pagi sampai pukul tiga sore (05.00-15.00 wib). 

Jam buka pasar ini dipengaruhi oleh keberadaan konsumen. Konsumen pada pedagang lapak 

sebagian besar adalah juga merupakan pedagang-pedagang kecil, dimana barang yang mereka 

beli akan dijual kembali, sehingga mereka akan berbelanja pada jam yang lebih pagi, sedangkan 

konsumen pada pedagang yang berada dibangunan permanen sebagian besar adalah konsumen 

yang berbelanja untuk kebutuhan pribadi, sehingga mereka pun akan berbelanja pada waktu yang 

lebih siang. Hal inilah yang menyebabkan pedagang yang berada di lapak buka lebih awal 

dibandingkan pedagang yang ada di dalam bangunan permanen.
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2. Keadaan Demografi Pasar Tugu Bandar Lampung 

Secara geografis letak pasar tugu berada di kecamatan Tanjung Karang Timur, kelurahan 

Tanjung Agung. Luas wilayah kecamatan tanjung karang timur adalah 2.131 Ha, awalnya 

meliputi 11 kelurahan yang kemudian setelah adanya pemekaran dan penyesuaian jumlah 

kecamatan dan kelurahan dikota Bandar Lampung. Kecamatan tanjung karang timur hanya 

menyisakan 5 kelurahan saja yaitu, kelurahan Kota Baru, Tanjung Agung, Kebon Jeruk, Sawah 

Lama, dan Sawah Brebes. Jumlah penduduk di kecamatan tanjung karang timur berjumlah 35. 

703 jiwa, sedangkan luas wilayah kelurahan tanjung agung adalah 27 Ha dengan jumlah 

penduduk  di kelurahan tanjung agung berjumlah 4.463 jiwa.  

Jarak pasar tradisional tugu dari ibu kota atau pusat kota Bandar Lampung berjarak 2,7 Km. 

Adapun jarak pasar tugu dengan beberapa pasar tradisional lainnya yang ada di kota Bandar 

Lampung adalah sebagai berikut: 

a. Jarak pasar tugu dengan pasar bawah adalah 2,1 Km (8-9 menit). 

b. Jarak pasar tugu dengan pasar bambu kuning adalah 2,2 Km (8-10 menit). 

c. Jarak pasar tugu dengan pasar gintung adalah 2,8 Km (10-15 menit). 

d. Jarak pasar tugu dengan pasar smep adalah 2,5 Km (10-15 menit). 

Adapun jarak pasar tugu dengan beberapa pasar modern (Minimarket dan pasar Swalayan) di 

kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

a. Jarak pasar tugu dengan pasar swalayan  Chandra departemen store karang adalah 1,00 Km 

(7 menit), 

b. Jarak pasar tugu dengan minimarket alfamart adalah 0,04 Km (2 menit). 

c. Jarak pasar tugu dengan minimarket indomaret adalah 0,08 Km (3 menit). 

d. Jarak pasar tugu dengan pasar swalayan toko surya adalah 0,04 Km (2 menit). 

Adapun batas-batas daerah di wilayah kecamatan tanjung karang timur adalah: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Way Halim. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Enggal. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Kedamaian.
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3. Struktur Organisasi UPT Pasar Tugu Bandar Lampung 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor UPT pasar tugu Bandar Lampung jumlah 

pegawainya yaitu berjumlah 11 orang yang dimana 5 orang PNS dan 6 orang lainnya 

honor. 
Struktur Organisasi UPT Pasar Tugu 

 

 
Sumber: Kantor UPT Pasar Tugu Bandar Lampung 
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4. Sarana Dan Prasarana Pasar Tugu Bandar Lampung 

 

Tabel 3.1 

Jenis Bangunan Dan Dagangan 

Lantai Basement Jenis Dagangan 

 

Kios 

 

Pakaian, sandal sepatu, sayur-sayuran, 

bumbu, sembako, ikan daging dan 

lainnya. 

 

Los 

Sayur-sayuran, buah-buahan, 

klontongan, jasa, rempah-rempah 

dan lainnya. 

Sumber: Data Pedagang Pasar Tugu Bandar Lampung 2020 (primer diolah).
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Tabel 3.2 

Fasilitas Pasar Tradisional Tugu 

No.  Fasilitas  Jumlah Unit Keterangan 

1. Toilet (wc umum) 2 Unit Lantai 

basement 

dan lantai 

bangunan 

atas 

2. Kios 130 Unit Yang berada 

dibanguna

n lama dan 

bangunan 

baru 

3. Los 150 Unit Yang ada 

dibanguna

n 

basement 

4. Kantor UPT pasa tugu 1 Unit Lantai dua 

bangunan 

lama 

5. Mushola 1 Unit Lantai dua 

bangunan 

lama 

6. Pos Satpam 1 Unit Lantai bawah 

7. Tempat Pembuangan 

Sementara 

1 Unit Lantai bawah 

8. Parkir  Lantai 

bawah
135

 

Sumber: Kantor UPT Pasar Tugu Bandar Lampung 2020. 

 

B. Deskripsi Data Penelitian  

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntutan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan 

individu atau lembaga, kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup antar kelompok atau 

masyarakat dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistematika islam ada 
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sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai buruk dan bernilai baik.
136

 Lokasi 

penelitian ini dilakukan di pasar tugu Bandar Lampung. Waktu penelitian ini pada tanggal 25 Mei -27 

Mei,  2020 dilakukan pada pagi hari saat para pedagang menggelar dagangannya. 

1. Data Responden Pedagang Pasar Tugu Bandar Lampung 

Pengumpulan data responden dilakukan dengan pedagang pada tanggal 25-27 Mei 2020 

pukul 08:00-12.00. Dengan jumlah partisipan sebanyak 50 partisipan berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan peneliti.  

 

Tabel 3.3 

Data Responden 

No Nama Responden Status Responden 

1 Ibu Nurwati (Toko Elis) Pedagang Pakaian 

2 Ibu Erna Pedagang Logam Mulia 

3 Ibu Baiduri Jasa Jahit/Sol Sepatu 

4 Bapak Nurdin Pedagang Sembako 

5 Ibu Lindaria Pedagang Klontongan 

6 Ibu Susi Pedagang Sayuran 

7 Bapak Panji Pedagang Ikan/Ayam 

8 Bapak Dadang Pedagang Daging 

9 Bapak Rian Pedagang Buah-buahan 

10 Pak Bustomi Pedagang Sepatu  

11 Pak Ahmad Alparis Pedagang Emas  

12 Anis Sarwani Pedagang Emas  

13 Erna Pedagang Perak  

14 Khadijah Pedagang pakaian 

15 Alexander Pedagang Emas 

16 Ibu Anis Pedagang Pakaian  

17 Rizal Pedagang Tekstil  

18 Ernita Pedagang Sepatu  

19 Meliyana Pedagang Emas 

20 Hi. Ismail Pedagang Pakaian 

21 Fatmawati Darwis Pedagang Jilbab 

22 Ibu Elis Pedagang Pakaian  

23 Pak Edi Pedagang Pakaian 
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24 Eli Pedagang Pakaian  

25 Bustomi Pedagang Sepatu  

26 Bustamar Pedagang Pakaian 

27 Hj. Kusniah Pedagang Pakaian 

28 Ernawati Pedagang sembako 

29 Herda Pedagang Alat Tulis 

30 Ibu Tanem Pedagang Rempah-rempah 

31 Ibu Meliyana Konsumen Pakaian (1) 

32 Ibu Nuraini Konsumen Pakaian (2) 

33 Ibu Darwati Konsumen Logam Mulia (1) 

34 Ibu Nining Konsumen Logam Mulia (2) 

35 Ibu Astuti Konsumen Jasa Jahit  (1) 

36 Ibu Sunyati Konsumen Jasa Jahit (2) 

37 Bariah Konsumen Klontongan (1) 

38 Sarmini Konsumen Klontongan (2) 

39 Ibu Siti Rohayati Konsumen Sayuran (1) 

40 Ibu Nunung Konsumen Sayuran (2) 

41 Delvia Konsumen Ikan/Ayam (1) 

42 Endang Konsumen Ikan/Ayam (2) 

43 Asuri Konsumen Daging (1) 

44 Juariah Konsumen Daging (2) 

45 Robiah Konsumen Buah (1) 

46 Sumiati Konsumen Buah (2) 

47 Kasmiyati Konsumen Bumbu (1) 

48 Juleha Konsumen Bumbu (2) 

49 Sulastri Konsumen Sembako (1) 

50 Resmayati Konsumen Sembako (2) 

Sumber Data : Observasi Di Pasar Tugu Bandar Lampung. 

 

Diatas ialah nama-nama responden yang telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini sesuai 

status responden yang mana telah dikelompokan oleh peneliti. 
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2. Daftar Pertanyaan Dan Hasil Wawancara 

a. Etika Bisnis Islam  

(Niat yang baik) 

1) Apakah niat yang melatar belakangi pedagang dalam melakukan kegiatan perniagaan? 

Jawaban : seluruh pedagang menyatakan bahwasanya mereka melatarbelakangi kegiatan 

berniaga mereka berangkat dari pengharapan terhadap ridho Allah swt dan kemudian 

juga untuk mencari keuntungan. 

2) Apakah pedagang mengetahui bahwa dalam kegiatannya harus didasarkan pada niat 

mengharap ridha Allah swt? 

Jawaban : para pedagang di pasar tugu mengetahui bahwasanya berdasarkan agama islam 

segala sesuatu yang dilakukan harus mengharap ridha Allah swt.
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(Tidak Melalaikan Kewajiban Kepada Allah) 

1) Apakah anda melaksana kan solat disela waktu melangsungkan kegiatan perniagaan? 

Jawaban : para pedagang di pasar tugu melaksanakan sholat, para pedagang yang melakukan 

kegiatan berdagang hingga pukul 12.00 siang melaksanakan sholat ketika mereka sampai 

dirumah (pedagang ikan, ayam, daging, jasa), pedagang yang berdagang hingga pukul 

15.00 melaksanakan sholat disela kegiatan mereka di mushola yang ada di pasar tugu 

(pedagang pakaian, kelontongan sembako, rempah-rempah), sedangkan pedagang yang 

berdagang hingga malam hari begitu juga. 

2) Apakah pedagang menyisihkan kelebihan pendapatan yang diperolehnya untuk pihak 

yang membutuhkan? 

Jawaban : sebagian penjual (sembako, kelontongan), memang menerima penitipan kotak 

amal dari lembaga-lembaga sosial sehingga mereka bisa menyisihkan sedikit 

pendapatannya. Sedangkan untuk para pedagang lainnya sesekali memberikan sedikit 

pendapatan mereka untuk pengemis dan untuk pembangunan masjid yang 2x dalam 

seminggu keliling meminta bantuan dana ke pasar tugu.
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(Suka Sama Suka Antar Pihak Yang Bersangkutan) 

1) Bagaimana pedagang mencapai kesepakatan harga dengan pembeli? 

Jawaban : beberapa pedagang seperti (pakaian, sayur-sayuran, ikan, ayam, daging), 

melakukan kesepakatan harga melalui tawar-menawar, sedangkan pedagang lainnya 

seperti (sembako, kelontongan, jasa, dan rempah-rempah) melakukan kesepakatan harga 

dengan menetapkan harga pas. 

2) Apakah pedagang melakukan pemaksaan terhadap pembeli untuk membeli dagangannya? 

Jawaban : seluruh pedagang tidak melakukan pemaksaan apapun terhadap pembeli. 

3) Apakah pedagang memperbolehkan pembeli untuk melakukan tawar-menawar atas 

barang dagang yang dibeli? 

Jawaban : sebagian pedagang memperbolehkan, sebagian pedagang tidak. 

 

(Dilandasi Akhlak Dan Mental Yang Baik) 

1) Bagaimana pedagang menanggapi pembeli yang tidak jadi membeli barang 

dagangannya? 

Jawaban : para pedagang menyatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang sudah lumrah di 

pasar jadi para pedagang biasa saja menanggapinya. 

2) Bagaimana pedagang menanggapi pembeli yang lebih tertarik dengan barang dagangan 

sejenis yang dijual oleh pedagang yang lainnya? 
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Jawaban : para pedagang pasar tugu sudah biasa menanggapi hal ini bagi mereka rejeki 

sudah diatur sama Allah swt. 

 

 

 

(Tidak Mau Melakukan Kecurangan) 

1) Apakah yang dilakukan pedagang terhadap kondisi barang yang dijual? 

Jawaban : para pedagang pakaian tidak menjual barang yang sudah cacat kondisinya, 

sedangkan pedagang sayur-sayuran, buah-buahan, tetap menjual dengan harga yang lebih 

murah dari harga yang biasanya, dan pedagang sembako beserta kelontongan tidak 

menjual barang dagangan yang sudah tidak layak. 

2) Bagaimana tindakan yang dilakukan pedagang terhadap barang milik pembeli yang 

tertinggal? 

Jawaban : semua penjual di pasar tugu sering menemukan hal seperti ini, dan  tindakan yang 

mereka lakukan ialah menyimpan barang tersebut sampai pemilik barang tersebut 

kembali lagi.
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(Objek Usaha Harus Halal) 

1) Bagaimana ketentuan barang dagang yang boleh dan tidak boleh dijual oleh pedagang? 

Jawaban : masing-masing para pedagang mempunyai ketentuan seperti pedagang sayur-

sayuran, buah-buahan, ikan, ayam, daging jika barang dagangan tersebut sudah layu, 

busuk, atau sisa kemarin pedagang tidak menjualnya tetapi kalau barang tersebut masih 

layak dijual harga murah. Sedangkan pedagang lainnya tidak ada ketentuan tersendiri. 

2) Bagaimana tanggapan penjual mengenai barang dagangan yang menghasilkan 

keuntungan yang besar namun barang dagangan tersebut dilarang untuk dijual baik secara 

agama ataupun hukum?  

Jawaban : para pedagang pasar tugu menyatakan bahwasanya menghasilkan 

keuntungankecil lebih baik daripada untung besar namun dosa menjual barang haram dan 

merugikan.
140
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b. Perilaku Pedagang  

(Berlaku Jujur / Shidiq) 

1) Apakah pedagang pernah mengurangi takaran/timbangan dalam menjual barang 

dagangan ? 

Jawaban : ada beberapa pembeli menyatakan bahwasanya ada pedagang yang kadang suka 

main curang, namun pembeli lainnya belum pernah menemukan pedagang seperti ini. 

2) Apakah pedagang menjaga barang konsumen yang tertinggal ketika berbelanja ? 

Jawaban : seluruh pembeli menyatakan iya dijaga dan dikembalikan. 

3) Apakah pedagang menyembunyikan kecacatan barang yang akan dijual? 

Jawaban : sebagian pembeli mengatakan pedagang menyembunyikan kecacatan barang yang 

mereka dagang, dan sebagian pembeli lainnya belum pernah menemukan kejadian seperti 

ini.
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(Amanah) 

1) Apakah pedagang memenuhi barang pesanan sesuai kesepakatan ? 

Jawaban : seluruh pembeli mengatakan iya 

2) Apakah pedagang bisa dipercaya atas deskripsi barang dagangannya? 

Jawaban : pedagang buah-buahan yang kerap kali mendeskripsikan barang dagangannya 

tidak sesuai dengan pernyataan. 

 

(Tidak Melakukan Penipuan/Tadlis) 

1) Apakah pedagang pernah melakukan penipuan mengenai harga rata-rata barang yang 

akan dijual ketika membeli dari pemasok atau menjual lagi kepada pembeli ? 

Jawaban : beberapa pedagang melakukan hal tersebut diantaranya adalah pedagang buah dan 

sayuran serta pakaian yang sering melakukan sumpah palsu tentang harga asal beli dan 

harga jualnya. 

2) Apakah pedagang menetapkan harga sesuai dengan kualitas barang dagang tersebut ? 

Jawaban : sebagian pembeli mengatakan iya para pedagang menetapkan seperti pedagang 

sembako, jasa, sedangkan sebagian pembeli lainnya menyatakan tidak seperti pedagang 

buah, sayur, ikan, ayam, daging.
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(Menepati Janji) 

1) Apakah penjual menepati pesanan sesuai kualitas dan waktu yang telah disepakati dengan 

pembeli? 

Jawaban : semua pembeli mengatakan iya, para pedagang menepati janjinya. 

2) Apakah penjual menerima barang dagang yang dikembalikan sesuai kesepakatan awal 

dengan pembeli? 

Jawaban : sebagian pembeli menyatakan iya, namun beberapa pembeli lainnya mengatakan 

para pedagang tidak menerima barang yang dikembalikan dengan sesuai kesepakatan 

awal dengan alasan barang tersebut bukan dari tokonya. 
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BAB IV  

ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Analisis Data Penelitian  

1. Analisis pengetahuan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang muslim di pasar tugu bandar 

lampung 

Penelitian terkait pengetahuan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang muslim di Pasar 

Tugu Bandar Lampung dilakukan dengan mewawancarai 50 responden yang terdiri dari 30 

pedagang muslim dan 20 konsumen. Hal - hal yang menyangkut penelitian terkait pengetahuan 

etika bisnis islam sendiri meliputi niat yang baik, tidak melalaikan kewajiban kepada Allah, suka 

sama suka antar pihak yang bersangkutan, dilandasi akhlak dan mental yang baik, tidak mau 

melakukan kecurangan, dan objek usaha harus halal. Poin-poin tersebut merupakan etika dalam 

berbisnis sesuai dengan syariat islam.  

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh terkait pengetahuan pedagang terhadap etika bisnis 

islam yang pertama yakni tentang niat yang baik. Berdasarkan jawaban para pedagang muslim 

yang diwawancarai saat penelitian menunjukkan bahwa seluruh pedagang telah menanamkan niat 

awal yang baik ketika berjualan. Para pedagang muslim di Pasar Tugu Bandar Lampung 

mengawali kegiatan berdagangnya dengan mengharapkan ridho Allah SWT sehingga niat mereka 

sudah baik sejak awal. Hal yang melatarbelakangi para pedagang muslim dalam berjualan 

berdasarkan wawancara adalah dengan niat untuk memperoleh ridho Allah SWT dan kemudian 

mencari keuntungan.  

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan 

diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan  

senantiasa dalam keadaan teranncam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan 

timbangannya itu. Karena menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara 

terbaik dalam melakukan transaksi dalam bisnis. “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu 

menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya”. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan 

mendapatkan siksa neraka. Dengan demikian seluruh ayat tersebut menekankan pada pentingnya 

kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi bisnis (perdagangan) 

seingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.  

Selain itu pedagang harus menjauhi penipuan, sebab orang yang menipu itu dapat keluar dari 

lingkungan umat islam. Pedagang seharusnya menunjukkan cacat barang yang dijualnya, jika ia 

menyembunyikan cacat barang yang ia jual maka ia dapat dikategorikan sebagai penipu, 

sedangkan penipuan itu diaramkan.         

Menurut pandangan Islam, produksi adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki 

kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai syariat 

islam, kebahagiaan dunia dan akirat.  Dalam islam kegiatan produksi pada hakekatnya adalah 

ibadah. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi namun juga memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat dengan tidak mengabaikan lingkungan sosialnya. Dengan 

demikian masalah barang apa yang harus diproduksi (what), berapa jumlahnya (how much), 

bagaimana memproduksi (how), untuk siapa produksi tersebut (for whom), dan yang lainnya 

yang merupakan pertanyaan umum dalam teori produksi tentu saja merujuk pada motifasi-

motifasi islam dalam produksi. 

Dalam islam sendiri niat sangatlah penting segala kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan 

hendaknya didasari dengan niat mengharap ridho Allah SWT. Suatu bisnis didirikan sejak awal 

dengan niat yang bertujuan baik dan tidak sedikitpun dengan niat yang tujuannya buruk. Dengan 

demikian sudah seharusnya setiap pedagang muslim menerapkan niat untuk mengharap ridho 

Allah SWT dalam berdagang. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan terhadap para 

pedagang muslim di Pasar Tugu Bandar Lampung mereka telah memiliki pengetahuan bahwa 

dalam kegiatannya harus didasari dengan niatan yang mengharap ridho Allah SWT. Sebagaimana 

teori dalam ekonomi islam terkait etika dalam berbisnis terdapat hal yang harus diperhatikan 

diantaranya adalah memiliki niat yang baik. Niat yang baik memiliki indikator bahwa niat 

tersebut semata-mata kerana mengharapkan ridho Allah SWT. Jadi, niat seseorang dikatakan baik 

apabila lurus hanya karena Allah SWT.  Dalam islam hakikat amal perbuatan telah digariskan 

agar berorientasi pada pencapaian ridha Allah SWT. Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur‟an 

surah Al-Mulk pada ayat 2. Ayat tersebut mensyaratkan agar terdapat niat yang ikhlas dan cara 
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yang harus sesuai dengan hukum syariat islam. Apabila dalam perbuatan seorang manusia 

memenuhi kedua syarat tersebut maka amal itu tergolong ahsanul amal. 

 

ثَ ٱَخهََق  نَِّز٘ٱ ٕۡ ًَ ةَ ٱَٔ  ۡن  ٕ َٕ ِنَٛۡبهُ  ۡنَحَٛ ُْ َٔ َٗلۚۡ  ًَ ٍُ َع ُكۡى أَُُّٚكۡى أَۡحَس ۡنغَفُٕسُ ٱ ۡنعَِضٚضُ ٱَٕ  
Artinya : yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang 

lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 
 

Niat mempengaruhi keberlangsungan usaha, apabila melakukan usaha dengan niat yang 

salah, maka otomatis usaha tersebut akan bertujuan ke arah yang salah pula. Sebaliknya jika 

usaha dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh maka arah usahanya akan bertujuan ke arah 

yang baik. Sebagaimana Islam menuangkannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang 

diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Umar Radhiyallahuanhu sebagai berikut :  

 
Artinya : “Sesungguhnya usaha-usaha itu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang 

akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan… (HR. Bukhari dan Muslim) 

Berdasarkan pada hadits tersebut maka dengan selalu memegang prinsip terhadap niat dan 

itikad yang baik dalam melaksanakan bisnis hasil yang diperoleh akan sesuai dengan yang 

diniatkan serta dikerjakan, sehingga membawa keberhasilan yang maksimal. Niat dalam hal ini 

bukan hanya sekadar untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan juga menuju kepada 

harapan yang mulia yaitu memperoleh ridho Allah SWT. 

Niat sangat menentukkan terhadap nilai suatu kerja, maka niat harus betul-betul tulus dan 

ihklas.  Maksudnya niat bekerja harus didasari karena Allah. Bila niat ditujukan karena Allah, 

maka akan memiliki dimensi ibadah yang tentunya akan mendapat imbalan pahala dari Allah swt 

disamping imbalan materi sebagai hasil kerjanya. Dalam kaitan dengan niat yang baik ini ada 

sabda Rasulullah saw: sesungguhnya seluruh amal (pekerjaan) itu tergantung  pada niatnya (HR. 

Bukhari-muslim). Maksudnya niat itu adalah kunci dalam bekerja dan berusaha. 

Selanjutnya, pengetahuan etika bisnis islam yang berkaitan dengan tidak melalaikan 

kewajiban kepada Allah yang ditafsirkan dalam bentuk melaksanakan sholat disela waktu 

kegiatan berdagang berlangsung dan menyisihkan sebagian kelebihan penghasilan yang diperoleh 

kepada pihak yang membutuhkan. Para pedagang baik yang berdagang dari pagi hari sampai 

dengan siang hari maupun yang berdagang hingga sore dan malam hari mereka sadar untuk  

melaksanakan sholat ketika waktu sholat telah tiba. Pelaksanaan sholat dilakukan sesuai dengan 

posisi mereka ketika adzan berkumandang, sebagian pedagang melaksanakan sholat dirumah jika 

sudah selesai berjualan dan jika masih berada di pasar mereka melaksanakan sholat di mushola 

yang ada. Para pedagang yang berjualan hingga pukul 12.00 WIB siang melaksanakan sholat 

ketika mereka sampai di rumah seperti pedagang ikan, ayam, daging dan jasa. Sedangkan 

pedagang lainnya yang berjualan hingga pukul 15.00 WIB yakni pedagang pakaian, kelontongan 

sembako, dan rempah-rempah melaksanakan sholat di mushola yang ada di pasar Tugu Bandar 

Lampung disela kegiatan berdagang.  

Adapun terkait menyisihkan sebagian pendapatan mereka yang berlebih dilakukan dengan 

memberikannya kepada kotak amal yang tersedia dari lembaga-lembaga sosial dan memberikan 

kepada pengemis yang berkeliling serta untuk pembangunan masjid. Berdasarkan wawancara 

sebagai penjual sembako dan kelontongan mereka menerima penitipan kotak amal dari lembaga-

lembaga sosial sehingga dengan begitu para pedagang dapat dengan mudah menyisihkan 

sebagian penghasilannya. Selain itu pedagang yang lainnya menyisihkan pendapatan mereka 

dengan memberikan kepada pengemis atau untuk pembangunan masjid yang berkeliling 

sebanyak 2 x dalam seminggu untuk meminta bantuan dana.  

Berdasarkan teori ekonomi islam sendiri terkait etika pedagang untuk tidak melalaikan 

kewajibannya kepada Allah SWT merupakan suatu ketaqwaan. Ketakwaan merupakan standar 

etika perilaku dalam berbisnis yang membawa para pedagang muslim kepada kesejahteraan dunia 

dan akhirat. Bentuk ketakwaan pedagang muslim adalah dengan selalu mengingat Allah SWT 

dalam kegiatan berdagangnya, dengan demikian seorang pedagang yang selalu mengingat Allah 
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SWT akan senantiasa menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong dan menipu 

pembeli. Adapun indikator terkait seorang hamba yang tidak melalaikan kewajiban kepada Allah 

sendiri adalah 1) Melaksanakan shalat 5 waktu dengan tepat waktu, dalam hal ini pedagang yang 

di teliti telah melaksanakan sholat sebagai bentuk dari tidak melalaikan kewajibannya kepada 

Allah SWT; 2) Membayar zakat, bagi seorang muslim membayar zakat penghasilan yang mereka 

peroleh hukumnya wajib sehingga harus menyisihkan sebagian harta penghasilan yang diperoleh 

karena didalamnya terdapat hak orang lain yang membutuhkan, jumlah zakat yang dibayarkan 

harus disesuaikan dengan jumlah penghasilan para pedagang.  

Sebagai mahluk tuhan yang diberikan kesempurnaan ciptaan, manusia mempunyai 

seperangkat kewajiban kepada Allah swt dalam bentuk ibadah, sehingga setiap pekerjaan yang 

dilakukan manusia tidak sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Hal tersebut sejalan dengan 

seruan Allah dalam (Q.S Al-Jumuah:9) yang menegaskan betapa pentingnya pelaksanaan sholat 

jumat dibanding aktivitas usaha. 

 

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh  produsen dan konsumen salah satunya ialah 

kegiatan distribusi, mengenai distribusi dengan pengertian penyaluran harta kekayaan atau hak 

milik untuk orang atau organisasi yang membutuhkan, berkaitan dengan distribusi ini, sistem 

kapitalisme menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dan kekurangan dalam suatu 

negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi 

penduduk untuk mengambil hasil produksi sebanyak yang mereka produksi untuk negara.  

Sistem ekonomi yang berbasis islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus 

berdasarkan dua sendi yaitu: sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah 

kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti 

pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk 

berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun.   

Kegiatan jual beli atau perdagangan haruslah berlangsung dengan rasa suka sama suka antara 

pedagang dan pembeli. Data hasil wawancara pada penelitian ni terkait suka sama suka antar 

pihak yang bersangkutan menunjukkan bahwa para pedagang muslim telah memiliki pengetahuan 

terkait hal ini sehingga mereka mencapai kesepakatan harga dengan pembeli melalui tawar 

menawar ataupun menetapkan harga pas sejak awal. Sehingga terdapat pedagang yang 

membolehkan pembeli melakukan tawar menawar dan sebagian yang lainnya tidak. Beberapa 

pedagang seperti pedagang pakaian, sayur-sayuran, ikan, ayam, dan daging melakukan harga 

melalui tawar menawar, sedangkan pedagang lainnya seperti sembako, kelontongan, jasa dan 

rempah-rempah melakukan kesepakatan harga dengan menetapkan harga pas sejak awal. Dalam 

berjualan seluruh pedagang juga tidak melakukan pemaksaan terhadap pembeli, jadi para pembeli 

melakukan pembelian berdasarkan apa yang mereka kehendaki.  

Dalam ekonomi islam salah satu dasar praktik perdagangan adalah suka sama suka. 

Rasulullah SAW., sangat menganjurkan pebisnis untuk berlaku suka sama suka dalam aktivitas 

perdagangannya. Sebaliknya cara yang batil (diperoleh dengan jalan yang tidak sah) sangat 

dilarang dalam segala usaha bisnis lebih khususnya aktivitas perdagangan yang dilaksanakan oleh 

para pedagang di pasar. Hal ini dikarenakan sesuatu yang diperoleh dengan cara batil akan 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan juga bagi kelangsungan bisnis itu sendiri. Seorang 

pembeli yang merasa tertipu tidak akan menyukai perbuatan pedagang tersebut dan menyebabkan 

enggannya mereka dalam melakukan pembelian kembali kepada pedagang tersebut, sehingga 

menyebabkan turunnya penjualan pedagang. Indikator jual beli yang didasarkan atas rasa suka 

sama suka yakni adanya kesepakatan antara pembeli dan pedagang, tidak ada unsur paksaan 

ketika membeli. Kesepakatan antara pembeli dan pedagang dapat dilakukan dengan tawar 

menawar. Dalam penelitian ini para pedagang di pasar tugu Bandar Lampung telah menerapkan 

prinsip suka sama suka dalam transaksi jual beli. 

  Etika suka sama suka ini merupakan satu isyarat bahwa betapa pentingnya hubungan yang 

harmonis antara pedagang dengan pembeli, antara produsen dengan konsumen, antara buruh 

dengan majikan dan antara bawahan dengan atasan karena kedua belah pihak itu saling 

membutuhkan. Dalam etika ini tersirat adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam arti 

yan luas. Yang intinya tidak mengorbankan hak dan kepentingan orang lain. 

Seorang pedagang atau pelaku bisnis hendaknya memiliki akhlak dan mental yang baik. 

Pengetahuan terkait etika bisnis islam yang satu ini telah dimiliki oleh para pedagang muslim di 
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Pasar Tugu Bandar Lampung. Hal ini terbukti bahwa jika ada pembeli yang tidak jadi melakukan 

pembelian berdasarkan wawancara maka pedagang menyikapinya dengan biasa saja karena hal 

tersebut memang sudah lumrah di Pasar. Kemudian terkait pembeli yang lebih tertarik terhadap 

barang dagangan sejenis yang dijual pedagang lain mereka sudah terbiasa akan hal itu dan mereka 

juga memiliki pemahaman bahwasanya rezeki sudah diatur oleh Allah SWT.  

Dalam ekonomi islam dikenal adanya istilah azam. Azam merupakan kemauan keras untuk 

terus maju. Seorang pedagang yang berhasil biasanya selain karena memiliki modal harus juga 

diikuti dengan kemauan yang keras untuk selalu berusaha dan tidak pernah lelah untuk berusaha. 

Selain itu juga dalam berbisnis diperlukan ketekunan meskipun kerap menghadapi halangan dan 

rintangan baik yang berasal dari pembeli atau dari aspek lainya. Setiap usaha memerlukan 

ketekunan dan kesabaran, hal ini diajarkan dalam ilmu akhlak dan termasuk dalam rangkaian 

akhlak muamalah. Jika bisnis tidak dihadapi dengan tekun dan sabar maka bisnis tersebut akan 

menghadapi kemunduran. Mental seorang pelaku bisnis yang baik adalah cerdas secara 

emosional, niat dan tekad yang kuat, memiliki disiplin yang tinggi, memiliki kemauan keras, 

percaya akan kemampuan diri, pantang menyerah, kreatif dan inovatif, serta ikhlas dan bersyukur. 

Dengan memiliki semua indikator tersebut maka apabila ada pembeli yang tidak jadi membeli 

ataupun malah lebih tertarik pada penjual lainnya seorang pedagang sudah siap dan menerima hal 

tersebut, demikianlah apa yang telah dilakukan oleh pedagang muslim di pasar tugu dalam 

bersikap. Para pedagang telah memiliki mental yang kuat.  

Pengetahuan etika bisnis islam yang selanjutnya yaitu terkait tindakan kecurangan. Para 

pedagang muslim telah mengetahui bahwasanya tindakan jual beli harus dilakukan dengan 

transparan. Barang - barang yang sudah cacat tidak dijual oleh pedagang pakaian dan peralatan. 

Sedangkan untuk pedagang sayur dan buah menjual murah barang yang sudah tidak segar. 

Termasuk para pedagang sembako dan toko kelontongan tidak menjual barang yang tidak layak. 

Selain itu, menanggapi barang pembeli yang tertinggal para pedagang sering kali menemukan 

fenomena ini dan menyikapinya dengan menyimpan barang tersebut hingga pembeli kembali lagi 

untuk mencarinya.  

Setiap aktivitas atau pekerjaan yang islami  harus dilandasi oleh ahklak yang mulia, karena 

itu para pekerja atau pegawai, pedagang ataupun pekerjaan lainnya harus mempunyai akhlak dan 

sikap mental yang baik. Hal ini dapat dianalogikan dari sabda Rasulullah saw: pedagang yang 

jujur, benar lagi muslim kelak dihari kiamat akan bersama-sama para syuhada. 

Indikator kecurangan dalam jual beli sendiri yakni terletak pada 1) tidak menyampaikan 

kondisi barang yang dijual dengan sebenar-benarnya; 2) mengurangi jumlah, takaran, timbangan 

dari yang seharusnya. Dalam ekonomi islam, kecurangan ketika jual beli sangat merugikan bagi 

pembeli. Islam melarang pedagang menjual barang yang cacat sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW yang artinya “janganlah kalian banyak bersumpah dalam berdagang sebab cara seperti itu 

melariskan dagangan lalu menghilang kan keberkahannya”. Dengan demikian menutup-nutupi 

barang yang cacat dan bersumpah terhadapnya adalah hal yang dilarang dan termasuk kecurangan 

dalam jual beli. Dalam Islam ajaran Al-Qur‟an mengatakan apabila barang yang dijual memiliki 

kecacatan maka dapat diterapkan khiyar, yang mana apabila pembeli setuju maka khiyar tersebut 

berlaku. Etika tersebut haruslah diterapkan dalam jual beli agar aktivitas jual beli senantiasa 

sejalan dengan Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah. 

Pengetahuan lainnya terkait etika bisnis islam yakni mengenai barang atau objek usaha yang 

dijual. Kehalalan objek usaha dalam islam merupakan hal yang penting. Sehingga sangat perlu 

diketahui oleh pedagang-pedagang muslim. Siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang 

atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu. Menurut 

pandangan Islam, produksi adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik 

material dan moralitas seabgai sarana untuk mencapai tujuan hidup syariat Islam, kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Perusahaan tidak boleh hanya mementingkan keuntungan pribadi namun juga 

memberikan kemaslahatan masyarakat dengan tidak mengabaikan lingkungan sosialnya. 

Misalnya memperoduksi minuman keras, narkotika dan barang yang diharamkan dalam islam. 

Para pedagang muslim di Pasar Tugu Bandar Lampung berusaha sebaik mungkin dalam 

menyajikan barang dagangannya, yakni semua barang yang dijual dipastikan layak. Para 

pedagang memiliki ketentuan masing - masing dalam menentukan barang dagangan mereka. 

Seperti pedagang sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, ayam, dan daging jika barang dagangan 

tersebut sudah layu, busuk, atau sisa kemarin pedagang tidak menjualnya lagi tetapi jika 



53 
 

 
 

memungkinkan barang tersebut dijual dengan harga murah maka mereka akan menjualnya 

dengan kesepakatan antara pembeli. Sedangkan untuk pedagang lainnya tidak memiliki ketentuan 

sendiri terkait barang dagangannya, yang terpenting mereka menjual barang yang halal. Atas 

dasar hal tersebut mereka juga memilih lebih baik memiliki untung yang sedikit asalkan barang 

halal daripada memiliki untung yang besar tetapi menjual barang yang haram.  

Dalam ekonomi islam kehalalan suatu barang dagangan menjadi hal yang penting dan sudah 

jelas aturannya. Halal dilihat dari segi barang yang dijual yakni pedagang muslim tidak boleh 

menjual barang yang haram seperti Khamar, majalah porno, nomor undian dan lain-lain. Hasil 

dari penjualan barang-barang tersebut haram dan kotor. Di Pasar Tugu Bandar Lampung tidak 

ditemukan pedagang muslim yang menjual barang-barang sejenis itu. Adapun indikator suatu 

barang yang dijual halal haruslah mencakup 1) Halal : bebas dari kontaminasi barang - barang 

haram seperti daging babi dan alkohol, 2) Halal : pembebasan konsumen dari keraguan, 3) Halal : 

produk bersih dan suci, dimana bersih dimaknai terbebas dari unsur-unsur yang mengandung 

najis dan suci berarti terbebas dari kontaminasi barang haram, 4) Halal : tanggung jawab sosial 

industri terhadap lingkungan, 5) Halal : makna informatif yang merujuk pada segmen konsumen 

tertentu untuk melepaskan keraguan terhadap produk yang dihasilkan. 

Halal disini dari segi agama, artinya tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang oleh 

agama, misalnya memperjual belikan barang  yang diharamkan oleh agama seperti, minuman 

keras. Selain itu dilarang  pula mengusahakan sesuatu yang  lebih banyak mendatangkan 

mudharat, melainkan harus usaha atau pekerjaan yang mendatangkan banyak manfaat bagi 

dirinya dan masyarakat banyak 

Islam mencela sikap dan sifat yang hanya memperhatikan kepentingan individu tanpa 

memperdulikan keadaan sekitarnya. Dalam pada itu islam mendorong sifat dan sikap kepemilikan 

yang dapat meningkatkan kemanfaatan suatu barang. Kebijakan ekonomi melalui instrumen 

moneter dan fiskal merupakan alat untuk mendorong peningkatan produksi dan distribusi barang 

dan jasa bagi kebutuhan masyarakat. Konsumsi juga merupakan kegiatan yang memakai atau 

menggunakan suatu produk barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat ole produsen. 

Konsumsi merupakan bagian aktifitas ekonomi selain produksi dan distribusi konsumsi akan 

terjadi jika manusia memiliki uang (harta). Harta dari segi hak-haknya terbagi menjadi tiga yaitu, 

harta milik Allah, harta milik pribadi dan harta milik umum. Perbuatan untuk memanfaatkan atau 

menkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam islam, 

karena kenikmatan yang diciptakan Allah untuk manusia adalah ketaatan kepadanya sebagaimana 

tercantum dalam Al-Quran :  (Dan makanlah barang-barang yang penuh nikmat didalamnya surga 

sesuai dengan kehendakmu), dan yang menyuruh semua umat manusia: (wahai umat manusia, 

makanlah apa yang ada di bumi dengan cara yang sah dan baik).  Karena itu, orang mukmin 

berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-perintah nya dan memuaskan dirinya 

sendiri dengan barang-barang dan anugerah yang dicipta Allah untuk umat manusia.   

Tujuan konsumsi islam sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah  

sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan 

pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia 

mendapatkan pahala.   

 

 

2. Analisis penerapan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang muslim di pasar tugu bandar 

lampung 

Selain meneliti terkait pengetahuan pedagang penelitian ini juga dilakukan dengan meneliti 

penerapan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang muslim di Pasar Tugu Bandar Lampung. 

Etika bisnis islam yang diterapkan oleh pedagang muslim dapat ditilik dari perilaku mereka 

ketika melangsungkan perdagangan. Perilaku - perilaku yang mencirikan etika bisnis islam 

adalah berlaku jujur atau shiddiq, amanah, tidak melakukan penipuan atau tadlis, dan menepati 

janji. Semua perilaku ini dilakukan dengan wawancara beberapa sampel konsumen yang 

berbelanja di Pasar Tugu Bandar Lampung.  

Perilaku yang pertama yakni jujur atau shiddiq, perilaku ini sangatlah penting untuk dimiliki 

setiap orang tidak terkecuali pedagang muslim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan 

mewawancarai beberapa pembeli (konsumen), terkait penerapan sikap jujur dilihat dari perilaku 

pedagang yang tidak pernah mengurangi timbangan atau takaran dalam menjual barang dagangan 
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menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pedagang yang kadangkala suka bermain curang 

terhadap timbangan. Hal ini sangat tidak diperbolehkan dalam etika bisnis islam sebagaimana 

ayat Al-Qur‟an surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 sebagai berikut : 

 ٍَ ِفٛ َطفِّ ًُ ۡه ٞم نِّ ۡٚ ُْىۡ  َٔ إِرَا َكانُٕ ٍَ ٱ َٔ ٌَ  نَُّاِط ٱَعهَٗ  ۡكخَانُٕاْ ٱإِرَا  نَِّزٚ ُْۡى ُٚۡخِسُشٔ َصَُٕ َّٔ ٌَ  أَٔ  فُٕ ٕۡ َٚۡسخَ  
Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila 

menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (Q.S Al-Muthaffifin :1-3) 

 

 Sedangkan terkait barang pembeli yang tertinggal ketika berbelanja biasanya dijaga dan 

dikembalikan. Selanjutnya terkait kecacatan barang yang dijual berdasarkan wawancara dengan 

pembeli pedagang terdapat pedagang yang menyembunyikan kecacatan barang yang dijual dan 

sebagian pembeli lainnya merasa belum pernah menemukan pedagang yang seperti itu. Dengan 

demikian, perlu adanya peningkatan kesadaran untuk berperilaku jujur bagi pedagang - pedagang 

yang ada di Pasar Tugu Bandar Lampung. Berperilaku jujur dalam berdagang sendiri telah 

diterangkan dengan sangat jelas dan tegas dalam Al-quran sebagaimana pada QS. Al-An‟am ayat 

152, berdasarkan ayat tersebut hendaklah menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. 

Penipuan dalam perdagangan merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu tidak 

sepatutnya seorang pedagang bersikap kurang peduli dengan kualitas barang yang 

diperdagangkannya. Hal  ini tentu saja dapat dikiaskan kepada pedagang sendiri, bagaimana 

apabila ditipu oleh pedagang lain, tentu saja ia tidak menerimnya. Islam sangat melarang 

pemalsuan dan penipuan karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat 

menimbulkan permusuhan dan percekcokan.    

 

Jadi, masih ada pedagang muslim di Pasar Tugu Bandar Lampung yang tidak menerapkan 

etika bisnis islam. Mengacu pada perilaku Rasulullah SAW indikator sikap pedagang jujur yaitu 

1) menyampaikan kondisi barang dengan nyata sesuai keadaan yang sebenarnya, 2) 

mengutamakan kualitas barang yang dijual dengan tidak meletakkan barang yang busuk atau 

jelek, 3) menjaga barang milik konsumen dengan mengembalikannya apabila ada yang tertinggal. 

Kejujuran mencakup integritas yang mutlak dalam mengelola sebuah bisnis, terlebih untuk 

menjaga interaksi antar pelaku bisnis dengan mitra bisnisnya. Dasar yang harus dimiliki oleh 

pelaku bisnis adalah kejujuran, ketika dasarnya saja tidak dimiliki atau hilang maka tidak ada 

pula kepercayaan dari mitra bisnisnya, dalam hal ini kepercayaan pembeli kepada pedagang akan 

hilang. Jujur merupakan sifat yang sangat terpuji dan ruh keimanan, merupakan ciri utama orang 

mukmin bahkan ciri para nabi. Dengan kata lain kejujuran harus ditegakkan oleh para pedagang 

muslim, tanpa kejujuran sebuah bisnis tidaklah berarti apa-apa. Sebagaimana sebuah hadis yang 

diriwayatkan imam Bukhari berikut ini :  

 
Artinya : “Sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan 

mengantarkan kepada surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah 

sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kamu sekalian dusta, karena dusta itu akan 

mengantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan mengantarkan ke dalam neraka. 

Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta”. (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

   

Penerapan etika yang selanjutnya yakni amanah. Dilihat dari sikap pedagang yang memenuhi 

barang pesanan sesuai dengan kesepakatan, seluruh pedagang di pasar tugu dapat dipercaya 

terkait ini. Selain itu juga pedagang di pasar tugu amanah dalam memberikan deskripsi barang 

dagangannya. Sehingga, penerapan etika bisnis islam yang satu ini sudah baik diterapkan 

pedagang muslim di Pasar Tugu Bandar Lampung. Amanah sendiri memiliki nilai dasar yakni 

terpercaya, bisa memegang amanah, tidak mau nyeleweng, selalu mempertahankan prinsip berdiri 

di atas kebenaran. Sedangkan dari nilai bisnisnya amanah yakni adanya kepercayaan, 

bertanggung jawab, transparan, tepat waktu, dan memberikan yang terbaik.  
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Berbuat adil dan tidak berbuat curang atau berbuat zhalim dalam berdagang adalah sangat 

dianjurkan dalam agama islam. Nabi muhammad saw, diutus merupakan untuk membangun rasa 

keadilan. Adil merupakan tindakan yang arus ada dalam diri kita khususnya bagi para pedagang 

dalam melakukan bisnisnya. Adil yang dimaksud adalah para pedagang harus memenuhi hak-hak 

para pembeli, melayani, menghormati serta menghargai  pembeli harus dilakukan oleh setiap 

pedagang. 

Rasulullah menyatakan bahwa hara dipasar itu ditentukan ole Allah. Ini berarti bahwa hara 

dipasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun.  

 “Anas meriwayatkan bahwa harga melambung pada masa rasulullah  saw. Masyarakat 

kemudian mengajukan usulan kepada rasulullah “Ya Rasulullah hendaklah engkau menetapkan 

harga” Rasulullah menjawab “sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, 

melapangkan, dan memberikan rizki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah 

dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun 

harta”.     

Dalam hadis tersebut Rasulullah tidak menetukan harga. Hal ini menunjukan bahwa 

ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Rekayasa harga dapat 

terjadi ketika ada seseorang yang menjadi penghubung antara pedagang yang dari pedesaan, 

kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk pasar sehingga para pedagang desa belum 

tahu harga dipasar yang sebenarnya. Kemudian pedagang desa tadi menjualnya dikota dengan 

mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang 

pedesaan. Praktik seperti ini dilarang oleh rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan 

terhadap pedagang pedesaan tersebut. Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan kecuali 

ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan, dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang 

.     
 

Sikap amanah dapat dilihat dari beberapa indikator berikut yaitu memenuhi barang sesuai 

dengan kesepakatan, menyampaikan deskripsi barang dengan benar tidak ada unsur yang 

melebih-lebihkan. Amanah merupakan perilaku moral terpuji. Karenanya setiap mukmin dalam 

melaksana kan jual beli harus senantiasa menjaga amanah yang dipikulnya. Dengan artian apabila 

seorang pedagang dikenai tanggung jawab untuk mengelola bisnis maka konsekuensinya adalah 

memelihara amanah dan menjaganya. Orang - orang yang amanah dijamin mendapatkan 

kehormatan dunia, dan kehormatan akhirat. Sebaliknya , apabila  dalam berbisnis tidak amanah 

maka akan berdampak rugi terhadap bisnis itu sendiri dan lebih jauh lagi disebut sebagai seorang 

yang munafik. Perilaku amanah adalah dengan mengembalikan setiap hak pemiliknya baik 

sedikit ataupun banyak yang mana selanjutnya disebut jujur. Hal ini telah disebutkan dalam Al-

Qur‟an Surah An-Nisa ayat 58 berikut ini : 

ٍَ ٱنَُّاِط أَ   ۡٛ خُى بَ ًۡ إِرَا َحَك َٔ ا  َٓ ِه ْۡ َٰٓ أَ  ٗ ِج إِنَ  َُ اْ ٱِۡلََي  َ َٚۡأُيُشُكۡى أٌَ حَُؤدُّٔ ٌَّ ٱّللَّ ٌَّ إِ ٕاْ بِٱۡنعَۡذِلۚۡ إِ ًُ ٌ حَۡحُك

ا بَِصٛٗشا ٛعَُۢ ًِ ٌَ َس َ َكا ٌَّ ٱّللَّ ٰٓۦَۗٓ إِ ِّ ا َِٚعُظُكى بِ ًَّ َ َِِع  ٱّللَّ
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (Q.S An-Nisa : 58) 

 

Perilaku penting lainnya adalah dengan tidak melakukan penipuan terhadap konsumen. 

indikator sikap yang menunjukkan penipuan terhadap konsumen adalah memberikan harga yang 

tidak sesuai barang, memberikan sumpah palsu terkait barang dagangan agar menarik minat 

pembeli. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pedagang seperti pedagang sayur, 

buah dan pakaian pernah melakukan penipuan mengenai harga rata-rata barang yang akan dijual 

ketika membeli dari pemasok atau menjual lagi kepada pembeli. Hal tersebut yakni dengan 

melakukan sumpah palsu tentang harga asal beli dan harga jualnya. Selain itu, beberapa pedagang 

seperti pedagang buah, sayur, ayam, ikan, dan daging menetapkan harga yang tidak sesuai dengan 

kualitas barang dagangannya. Akan tetapi pedagang lainnya seperti pedagang sembako dan jasa 

menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas barang. Pedagang muslim harusnya memiliki 

sikap tabliq (komunikatif) artinya pedagang harus siap berkomunikasi serta dapat menyampaikan 

sesuatu dengan apa adanya, tidak menipu kualitas barang. Sanggup memaparkan penjelasan 

terkait keadaan barang yang sesungguhnya. 
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Berbagai bentuk penawaran (promosi) yang dilarang tersebut dapat dikelompokan sebagai 

berikut: penawaran dan pengakuan (testimoni), iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan seperti 

yang diiklankan di televisi seringkali memberi keterangan palsu, eksploitasi wanita, produk-

produk, kosmetika, perawatan tubuh, maupun produk lainnya. Model promosi seperti ini dapat 

dikatagorikan melanggar akhlak, islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur tata cara hidup 

manusia, setiap bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lain. demikian pula pada 

proses jual beli harus dikaitkan dengan etika islam sebagai bagian utama, jika pengusaha ingin 

mendapatkan rezeki yang barokah, dengan profesi sebagai  pedagang tentu ingin dinaikkan 

derajatnya setara dengan para nabi, maka ia harus mengikuti syariah islam secara menyeluruh 

termasuk etika jual beli. 

Terkait hal ini Rasulullah SAW selalu memperingatkan para pedagang bahwa tidak 

mengobral janji dengan bersumpah palsu agar barang dagangannya laris terjual. Para pedagang 

yang melakukan ini akan menerima akibat yang menimpa dirinya. Sehingga masih diperlukan 

peningkatan kesadaran pedagang muslim di Pasar Tugu untuk menerapkan perilaku tidak menipu. 

Penerapan perilaku yang tidak kalah penting lainnya adalah menepati janji. indikator perilaku 

ini dilihat dari pesanan yang diantar tepat waktu dan pengembalian barang dagangan sesuai 

kesepakatan. Menepati janji seperti pesanan yang sesuai dengan kualitas serta waktu yang telah 

dijanjikan diperoleh data bahwa setiap pedagang menepati janji dalam hal ini. Sedangkan terkait 

menepati janji dalam pengembalian barang sesuai kesepakatan awal masih terdapat beberapa 

pedagang yang tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan awal. Berdasarkan etika bisnis 

islam seorang pedagang harus menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun sesama 

penjual. Janji yang harus ditepati para pedagang kepada pembeli seperti tepat waktu pengiriman, 

menyerahkan barang yang kualitasnya sesuai, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau 

spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, garansi dan juga sebagainya. Sedangkan janji 

yang harus ditepati  kepada sesama para pedagang misalnya pembayaran dengan jumlah dan 

waktu yang tepat. Dalam hal ini pedagang muslim di pasar tugu masih ada yang tidak 

menerapkan etika bisnis islam. 

Berdasarkan perilaku pedagang muslim di pasar tugu Bandar Lampung dibagi menjadi empat 

kajian pembahasan  diantaranya adalah bagaimana perilaku cara berdagang mereka yang berbeda 

beda tempat, seperti pedagang buah memilih berdagang dipinggir jalan dan menawarkan barang 

dagangannya dengan cara menyusun dagangannya rapih dan menawarkan pelanggan baik yang 

berkendara maupun berjalan kaki, bagaimana sikap mereka berdagang. Dari sikap pedagang 

muslim dipasar tugu sama halnya seperti para pedagang pada umumnya: yaitu, terdapat berbagai 

macam karakter ada yang ramah, ada yang tidak peduli, ada yang cemberut, dan ada pula yang 

supel didalam melayani konsumennya. Hal tersebut disebabkan karena faktor internal yaitu 

karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat bawaan, tingkat kecerdasan, tingkat 

emosional dan sebagainya berdasarkan teori perilaku tersebut, disamping itu sikap berdagang 

yang ditunjukkan oleh para pedagang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan keadaan pasar.  

bagaimana strategi mereka berdagang, didalam strategi berdagang para pedagang telah memilih 

ttempat yang strategis dalam usaanya disamping itu mereka berusaa melakukan pelayanan serama 

mungkin terhadap calon pembelinya. Kerja sama antar pedagang pun dilakukan mereka misalnya 

seperti ada pembeli yang bertanya dimana tempat berjualan sepatu pedagang lainnya tidak segan 

untuk memberitahu. dan bagaimana para pedagang muslim dipasar tugu melakukan akad dalam 

transaksi jual-belinya. Akad yang terjadi didalam transaksi para pedagang sama seperti halnya 

yang terjadi pada jual beli pada umumnya, yaitu ketika seorang pembeli sudah menginginkan 

akan barang yang dibelinya maka serah terima antara uang dari pembeli dan barang dari penjual 

akan terjadi perpindahan tempat. Akad model tersebut dipengaruhi oleh faktor kebiasaan 

lingkungan yang ada.   

Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan 

oleh agama mempunyai nilai ibadah. Akan tetapi pedagang muslim di pasar tugu Bandar 

lampung tidak semuanya menerapkan perilaku yang telah diajarkan Rasulullah saw saat 

berbisnis.  

Ajaran agama Islam dalam perilaku ekonomi manusia dan bisnis semakin perlu untuk 

ditegaskan penerapannya bukan karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi 

karena ajaran moral ini sangat sering tidak dipatuhi oleh manusia saat ini. Dengan perkataan lain 

penyimpangan demi penyimpangan dalam Islam jelas merupakan sumber berbagai permasalahan 
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ekonomi nasional. Manusia dalam hubungannya dengan bisnis dalam rangka menjalankan suatu 

usaha adalah satu hal yang sangat penting ialah etika. Etika memegang peranan yang sangat 

penting dalam mencapai tujuan usaha. 

 Kurangnya pemahaman dari warga masyarakat terhadap etika bisnis menurut kaidah dan tata 

cara Islam baik itu dalam tatanan skala usaha besar, skala menengah maupun dalam skala usaha 

kecil adalah suatu hal yang tidak dapat ditutupi. Hal ini jelas terlihat dari sedikitnya bahkan tidak 

terlihatnya penerapan etika Islam dalam menjalankan usahanya. Bentuk konkritnya dapat dilihat 

dari ulah pengusaha itu sendiri dalam kesehariannya dalam berusaha untuk mendapatkan maksud 

dan tujuannya menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam aturan Islam mengenai 

kaidah berusaha yang menghalalkan semua cara, padahal dalam ajaran Islam ada iman dan moral 

yang harus dipedomi. 

 

B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pedagang muslim di Pasar Tugu Bandar 

Lampung ditemukan bahwa pengetahuan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang muslim 

sudah baik. Para pedagang muslim sudah memiliki pengetahuan terkait etika bisnis dalam islam. 

Pengetahuan etika bisnis islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu niat yang baik, tidak 

melalaikan kewajiban kepada Allah, suka sama suka antar pihak yang bersangkutan, dilandasi 

akhlak dan mental yang baik, tidak mau melakukan kecurangan, dan objek usahanya haruslah halal.  

 

Adapun terkait penerapan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang muslim yang ada di 

Pasar Tugu Bandar Lampung menunjukkan bahwa masih adanya pedagang muslim yang tidak 

menerapkan etika bisnis islam dalam melaksanakan perniagaannya. Perilaku pedagang muslim 

sendiri meliputi berlaku jujur/shiddiq, amanah, tidak melakukan penipuan, dan menepati janji. 

Pedagang muslim yang tidak menerapkan etika bisnis islam dalam perilaku berdagangnya ditemui 

dalam beberapa sikap yaitu curang dan mengurangi timbangan, menyembunyikan kecacatan barang 

yang dijual, mendeskripsikan barang berlebihan, melakukan sumpah palsu terkait harga dan asal 

barang, menetapkan harga tidak sesuai kualitas, serta tidak menepati janji dengan mengingkari 

kesepakatan awal.  
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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Demikianlah sebagian etika bisnis dalam perspektif Islam yang diramu dari sumber ajaran Islam, 

baik yang bersumber dari al-Qur‟an maupun Sunnah. Berdasarkan hal diatas jelas digambarkan agar 

manusia jangan tamak dalam mencari harta ( melalui kegiatan perniagaan / bisnis ) hendaknya 

memperhatikan pula nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai di masyarakat. Jadikan selalu keridhaan 

Allah swt dalam mencari harta sebagai tujuan utama. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pedagang muslim di Pasar Tugu Bandar 

Lampung didapatkan kesimpulan sebagai berikut :  

1. Terkait pengetahuan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang muslim sudah baik. Para 

pedagang muslim sudah memiliki pengetahuan terkait etika bisnis dalam islam. Ditinjau dari 

pengetahuan terkait niat yang baik, tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah, suka sama suka 

antara pihak yang bersangkutan, dilandasi akhlak dan mental yang baik, tidak mau melakukan 

kecurangan, objek usaha haruslah halal.  

2. Terkait penerapan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang muslim yang ada di Pasar Tugu 

Bandar Lampung menunjukkan bahwa masih adanya pedagang muslim yang tidak menerapkan 

etika bisnis islam dalam melaksanakan perniagaannya, yakni dalam hal perilaku jujur, amanah, 

tadlis, dan menepati janji.  

  

B. Saran  

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi pedagang muslim  

Bagi para pedagang muslim agar kiranya dalam berjualan menerapkan perilaku-perilaku yang 

sejalan dengan etika bisnis islam bukan hanya menjadi pengetahuan saja tetapi dapat diterapkan 

dalam kegiatan jual beli.  

 

2. Bagi konsumen 

Bagi para konsumen yang melaksanakan transaksi di pasar tradisional agar kiranya lebih 

berhati-hati dan teliti dalam membeli barang yang dijual. Konsumen dapat menanyakan produk 

kepada pembeli dan juga memeriksa produk secara langsung dan menyeluruh.  

 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini agar kiranya dapat dilakukan penelitian lanjutan yang mampu 

menggali lebih detail lagi terkait perilaku pedagang muslim yang ada di Pasar Tugu Bandar 

Lampung misalnya dengan menggali faktor yang menyebabkan penyimpangan perilaku pedagang 

dari etika bisnis islam.  
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