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Abstract 

 
Trading or buying and selling are some of the business 

activities that cause transactions between sellers and buyers for certain 

goods. Islam as the perfect religion teaches how to transact correctly, 

this principle is known as Islamic business ethics. Although Islam 

regulates the ethics of doing business with fellow humans, it is 

undeniable that many people who are Muslim often dismiss it. 

This research is based on a problem that is related to buying 

and selling transactions carried out by traders. Several factors possibly 

be the cause of the community not implementing the buying and 

selling mechanism. According to Islamic law, the factor indicators in 

trading and the principles of Islamic business ethics such as the 

principle of tawhid, balance, free will, responsibility, and ihsan. 

Therefore, it is important to study further the buying and selling 

mechanism carried out by the community. According to this study, the 

author aims to analyze the application of Islamic business ethics in 

buying and selling to traders at the Simpur Center in Bandar 

Lampung, considering that a market is a place for sellers and buyers 

who are directly involved in the transaction. 

This study using a qualitative research method from the field 

research locations, namely descriptive qualitative in nature in purpose 

to obtain a complete picture of the study. The data collection 

techniques used were observation, interview, and documentation. The 

result shows traders and buyers at Simpur Center Bandar Lampung is 

not all traders have applied Islamic business ethics in buying and 

selling well because there are still some traders who violate business 

ethics in transactions, some traders only emphasize high profits, 

ignore the quality of the retail, and ignore correct ethics. This is 

contrary to the rules of Islamic business ethics according to the 

Shari‟a. 
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ABSTRAK 

 

Perdagangan atau jual beli merupakan salah satu kegiatan 

bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan 

pembeli mengenai suatu barang tertentu. Islam sebagai agama yang 

sempurna mengajarkan bagaimana cara bertransaksi yang benar, 

aturan tersebut dikenal dengan etika bisnis Islam. Walaupun Islam 

mengatur etika berbisnis antar sesama manusia, namun tidak 

dipungkiri banyak masyarakat yang notabene beragama islampun 

sering mengabaikan.  

Penelitian ini di latar belakangi oleh suatu permasalahan yaitu 

berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang. 

Ada beberapa faktor yang menurut penulis menjadi penyebab 

masyarakat tidak melaksanakan mekanisme jual beli sesuai dengan 

syariat Islam. Berdasarkan hukum Islam, factor indicator dalam 

berdagang dan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip 

tauhid,keseimbangan, kehendak bebas,tanggung jawab dan ihsan. 

Oleh kerenanya penting kiranya untuk mengkaji lebih jauh tentang 

mekanisme jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. Berkaitan 

dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam 

mengenai penerapan etika bisnis islam dalam jual beli pada pedagang 

di Simpur Center Bandar Lampung, mengingat pasar merupakan 

tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung yang 

didalamnya.  

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif digunakan dengan 

cara menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian lapangan. 

Penelitian ini bersifat deskripstif kualitatif yaitu penelitian yang 

bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 

lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian analisis melalui wawancara, dokumentasi dan 

observasi dengan para pedagang dan pembeli di Simpur Center 

Bandar Lampung menyatakan bahwa para pedagang belum semua nya 

menerapkan etika bisnis islam dalam jual beli karena masih ada 

beberapa pedagang yang melanggar etika bisnis dalam bertransaksi, 

beberapa pedagang hanya mementingkan profit yang tinggi dan 

mengabaikan manfaat dari barang yang dijual serta mengabaikan etika 

yang benar. Hal ini bertolak belakang dengan aturan etika bisnis islam 

yang sesuai dengan syariat.  

 

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Pedagang, Jual Beli 
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MOTTO 

 

                          

             
Artinya: " Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 

Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari 

rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam 

dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang 

tidak akan merugil.”(Q.S Fatir : 29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal penulis akan menguraikan istilah-

istilah dalam judul agar mempermudah pembaca untuk memahami 

dan  tidak ada kesalah pahaman bagi pembaca. maka penulis 

merasa perlu untuk menjelaskan beberapa uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 

dengan tujuan proposal ini. Adapun judul judul proposal yang 

dimaksud adalah “ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS 

ISLAM DALAM JUAL BELI PADA PEDAGANG DI 

SIMPUR CENTER BANDAR LAMPUNG. Untuk itu perlu di 

uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai 

berikut : 

1. Analisis  adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan 

fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya dan 

sebagainya).
1
 

2. Penerapan adalah sebuah tindakan baik yang dilaksanakan oleh 

individu maupun secara berkelompok dengan maksud untuk 

mengetahui tujuan yang telah dirumuskan.
2
 

3. Etika Bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk 

mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang 

selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan 

produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang 

berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari 

kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan 

standart untuk prilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh 

tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis islam 

                                                           
1Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, 

edisi 1, (Jakarta:Modern English Press), hal61. 
2 Pius A Partanto  & M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer Aekola, 

(Surabaya:Arkola,2017),hal  30. 
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merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan 

dengan kegiatan bisnis suata usaha.
3
 

4. Jual Beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda 

atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara 

kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan 

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 

keterangan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.
4
 

5. Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan 

berdagang barangbarang kebutuhan sehari-hari. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Bisnis merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang yang 

saling menguntungkan dan memberi manfaat.Bisnis berlangsung 

karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang 

internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan 

standar hidup, dan lain sebagianya.
5
Bisnis juga dapat diartikan 

suatu urusan  atau  kegiatan  dagang,  industri  atau keuangan  

yang  dihubungkan  dengan  produksi atau  pertukaran  barang  

atau  jasa  dengan menempatkan  uang  dari  para  enterpreneur 

dalam resiko tertentu dengan usaha tertentudengan motif untuk 

mendapatkan keuntungan. Jadi, bisnis dilakukan dengan tujuan 

untuk mendapatkan keuntungan (profit). 

  

Mempertahankan kelangsungan hidup, pertumbuhan social, 

dan tanggung jawab sosial. Seiring majunya perkembangan 

zaman, Internet merupakan lompatan teknologi, yang telah 

merubah cara pandang batas terhadap bisnis lokal maupun global, 

dimana model bisnis era global saat ini menggunakan sistem 

dengan cara yang tidak perlu untuk bertatap muka secara 

langsung, cukup hanya dengan melakukan transfer data via 

internet saja. Yang mana kedua belah pihak antara penjual dan 

                                                           
3 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 

24. 
4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT.Raja Gravindo 

Persada,2008),hal 68. 
5 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta & Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng, 2007),hal 37. 



3 

 

 

 

pembeli dapat menembus batas Sistem Pemasaran dan Bisnis-

Online dengan menggunakan Sentral Shop.Sentral Shop 

merupakan sebuah rancangan Web Ecommerce Smart (WES) dan 

sekaligus sebagai Bussiness Intelligent yang sangat stabil untuk 

digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan 

mengontrol bisnis.
6
 

 

Dalam ekonomi Islam bisnis tidak hanya berorientasi pada 

maksimalisasi laba seperti halnya pada kaum kapitalis yang 

berprinsip dengan biaya rendah dapat menghasilkan keuntungan 

yang besar,melainkan bisnis Islami lebih mengedepankan manfaat 

dari suatu produk serta keberkahan dalam memperoleh 

keuntungan. Akan tetapi, kenyataan yang ada sekarang banyak 

terjadi pergeseran etika dalam berbisnis, misalnya banyak pelaku 

bisnis yang terlibat dalam transaksi riba, mengambil keuntungan 

yang tidak wajar, mengurangi timbangan atau takaran, gharar, 

penipuan, penimbunan, skandal, korupsi, kolusi, dan ijon. Hal 

tersebut menandakan merosotnya kejujuran, etika, rasa solidaritas 

serta tanggung jawab, sehingga terjadilah persaingan yang tidak 

sehat diantara para pelaku bisnis.
7
Rasullah SAW mengutuk orang-

orang yang terlibat dalam riba baik yang memakan,mewakili 

dalam transaksi riba,menulis atau menjadi saksinya. Nabi berkata 

mereka itu sama(dosanya).  

 

Bentuk-bentuk transaksi diatas hendaknya menjadi perhatian 

serius dari para pelaku bisnis muslim. Berbicara  tentang  

perdagangan, akan berbicara tentang etika bisnis,  prinsip-prinsip  

etika  didalam  bisnis  dapat  dikelompokkan  ke  dalam tiga  

kelompok,  yaitu  sebagai  berikut  : 

1. Prinsip  manfaat 

2. Prinsip  hak  asasi 

3. Prinsip  keadilan.  

 

                                                           
6www.kanalinfo.web.id ask permissions 
7 Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Akademi Manajemen 

Perusahaan YKPN, 2004),hal 41. 
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Sementara itu, di sisi lain etika dan nilai bisnis adalah dua 

hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam lingkungan bisnis 

yang semakin kompetitif ini. Dengan memiliki etika dan nilai-

nilai bisnis, maka bisnis yang dijalankan tidak hanya 

menghasilkan keuntungan secara materi, namun juga non materi 

sebagai upaya mendapatkan citra positif, kepercayaan, dan 

keberlangsungan bisnis itu sendiri. 

 

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar 

(standard of conduct) yang memimpin individu dalam mengambil 

keputusan sedangkan bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau 

uang yang saling menguntungkan atau menberikan 

manfaat.
8
Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, 

kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan 

akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang 

boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi 

pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku 

orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran dan hadis sebagai 

sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, 

termasuk dalam bisnis. 

  

Dalam konteks Islam semua aktifitas harus mengacu pada 

Al qur an dan hadist ataupun Ijtihad para ulama. begitu juga 

dalam hal bisnis maka harus mengacu pada hukum hukum dasar 

tersebut. Bisnis Islam dikendalikan oleh halal dan haram baik 

dari cara memperolehnya atau pemanfaatannya.Sesuai dengan 

firman Allah dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 275 yang 

berbunyi: 

        .            

                               

                            

                                                           
8Ika Yunia Fauzia,  Etika Bisnis Dalam  Islam , (Cet, II. Jakarta:Kencana 

Prenadamedia Group, 2014),hal 3. 
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Artinya:”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli 

itu sama dengan riba, padahal Allah Telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 

riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu 

(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya.Riba itu ada dua macam: 

nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih 

yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba 

fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang 

yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena 

orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, 

seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan 

padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat 

Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi 

dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.Maksudnya: 

orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya 

seperti orang kemasukan syaitan.riba yang sudah 

diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak 

dikembalikan.
9
 

 

Jika dikaitkan dengan etika jual beli berarti gejala-gejala 

yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan dalam suatu 

aktifitas jual-beli yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. 

Bagi seorang muslim sikap mental maju pada hakikatnya 

merupakan konsekuensi dari tauhid dan buah dari 

                                                           
9 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung : 

Diponegoro, 2011),hal 34. 
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kemuslimannya dalam seluruh aktivitas kesehariannya. Oleh 

karena itu penerapan etika bisnis Islam dalam  berdagang 

sangatlah penting, karena dalam suatu organisasi bisnis 

khususnya perdagangan pastilah memerlukan pelaku-pelaku  

yang jujur, adil dan objektif, tidak curang, tidak khianat serta 

dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya, sehingga 

keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan 

keberuntungan sepihak melainkan keduanya dalam hal ini yaitu 

antara penjual dan pembeli saling membutuhkan. 

 

Etika Islam adalah doktrin etis yangberdasarkan ajaran-

ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Alquran dan Sunah 

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 yang tidak baik atau 

tindakan asusila dan mana tindakan atau perbuatan yang disebut 

bermoral atau sesuai dengan arturan agama atau perlakuan yang 

patut dan dianjurkan untuk dilakukan sebagai sifat terpuji. 

 

Konsep etika bisnis dalam islam mempunyai titik tekan 

yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. 

Perbedaan itu muncul karena pijakan dan dasar berpikir masing-

masing berbeda. Etika bisnis islam didasarkan pada Al-Qur‟an 

dan Hadis, pemikiran para ulama dalam bentuk Ijma‟ataupun 

qiyas dan pengalaman bisnis di kalangan umat islam. Sedangkan 

bisnis konvensional berdasarkan pada hasil pemikiran para filsuf 

dan keadaan masyarakat yang memaksa dibuatnya aturan-aturan 

moralitas dalam bidang bisnis. 

 

Islam tidak hanya mengatur tentang cara beribadah, lebih 

dari pada itu Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup 

manusia dengan sempurna, baik dari kehidupan individu dan 

masyarakat, baik aspek rasio, materi maupun spiritual yang 

didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Salah satu segi yang 
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diatur dalam Islam adalah dari muamalah atau perdagangan.Dari 

hal-hal di atas dapat dikatakan sebagai  muslim, individu maupun 

kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis,  diberi kebebasan 

untuk berdagang dan berbisnis.  Namun hal ini didasarkan 

dengan keimanan dan etika (akhlak) yang diajarkan oleh Islam 

sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan 

modalnya atau membelanjakan hartanya. Ia harus melakukan 

kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai 

kejujuran, keadilan, dan kebenaran, serta kemanfaatan bagi 

usahanya.  

Secara normative,persaingan berbisnis harusa tetap 

memperhatikan nilai-nilai etika dan norma-norma hokum,seperti 

aktivitas berbisnis yang tidak merugikan orang lain sangat 

dianjurkan. Al-qur‟an bahkan mengecam orang-orang yang 

melakukan kecurangan ketika bertransaksi. Allah menjelaskan 

dalam Al-qur‟an surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi: 

                          

              

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. Yang dimaksud dengan orang-

orang yang curang di sini ialah orang-orang yang 

curang dalam menakar dan menimbang”. 

 

Dalam dunia bisnis memiliki keinginan untuk memperoleh 

keuntungan merupakan suatu hal yang wajar, akan tetapi hak 

pembeli harus tetap dihormati, dalam artian penjual harus 

bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli dan tetap 

menerapkan etika bisnis dalam jual beli yang baik.
10

Dengan kata 

lain, maka prinsip penerapan etika bisnis islam dalam jual beli 

                                                           
10Muhammad Djakfar, Agama, Etika dan Ekonomi, (Malang : UIN-Malang 

Press, Cet. Ke-1, 2007),hal  31. 
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mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan 

kegiatan ekonomi baik itu seorang  pebisnis atau pedagang yang 

melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di Simpur 

Center dalam bertransaksi jual beli, Simpur Center Bandar 

Lampung memiliki jumlah toko sebanyak 400 toko. 

 

Di bawah ini adalah jumlah pedagang yang ada di Simpur 

Center Bandar Lampung: 

 

Tabel 1 

Jumlah Pedagang di Simpur Center Bandar Lampung(persen) 

No Jenis Usaha 
Jumlah Toko 

(persen) 

1 Baju 35% 

2 Sepatu & Sendal 10% 

3 Hijab 5% 

4 Jam Tangan 10% 

5 Hp 20% 

6 Laptop 10% 

7 FoodCourtd 10% 

Sumber Data : Data Primer Diolah 20 Desember 2020 

 

Berdasarkan  tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada jenis 

usaha baju merupakan satu-satunya jenis usaha yang paling 

banyak dijual di Simpur Center Bandar Lampung sebesar 

35%,jenis usaha hp sebesar 20%,jenis usaha sepatu&sandal,jam 

tangan,laptop dan foodcourt sebesar 10%,  dan jenis usaha hijab 

hanya 5%, dilansir dari dokumen resmi Manajer Simpur Center 

Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan Observasi sementara yang dilakukan penulis 

selaku konsumen pada pedagang di Simpur Center melihat bahwa 

para pedagang tidak menepati janji yang dibuat dengan 

pembeli.Selain itu, ada pedagang ketika melayani pembeli tidak 

bersikap ramah atau murah hati dengan ditandai pelayanan 

dengan raut wajah yang kurang bersahabat. 
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Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan beberapa 

kasus yang terjadi saat pelaksanaan transaksi yang terjadi di 

Simpur Center Bandar Lampung, diantaranya : 

a. “Seminggu yang lalu saya membeli hijab di Simpur 

Center. Saat membeli tidak saya periksa hijab nya  

secara teliti. Sesampainya di rumah saya bongkar dan 

periksa hijab yang saya beli,tiba-tiba saya lihat ada 

robekan di ujung hijabnya yang tidak terlihat saat saya 

membeli di toko nya.” Ujar nia seorang pembeli.
11

 

b. Widia seorang pembeli yang mengalami hal serupa, 

waktu itu widia membeli mic Bluetoothdi Simpur Center 

dengan harga Rp.50.000,- , pada saat di test di toko 

laptop tempai dia membeli mic tersebut mic nya hidup 

namun setibanya di rumah, saat widia ingin bernyanyi 

dengan menggunakan mic tersebut tiba-tiba mic nya 

mati dan tidak bisa di cas. Ternyata charger yang 

diberikan penjual kepada widia rusak dan tidak bisa 

digunakan dan penjual tidak memberi tahu akan hal 

tersebut. 
12

 

  

Menelaah pentingnya penerapan etika bisnis islam dalam 

bertransaksi pada pedagang dan pembeli di Simpur Center.Peneliti 

memilih Simpur Center Bandar Lampung sebagai objek penelitian 

alasannya karena penulis melihat adanya perilaku pedagang yang 

tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam etika bisnis 

Islam. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ANALISIS 

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI 

PADA PEDAGANG DI SIMPUR CENTER BANDAR 

LAMPUNG. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

                                                           
11 Nia, “Pembeli di Simpur Center”, wawancara, 14 Januari ,2021. 
12Widia, “Pembeli di Simpur Center”, wawancara, 14 Januari,2021. 
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Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan 

mengingat luasnya pembahasan yang akan dilakukan dan jumlah 

pedagang yang terlalu banyak maka penelitihanya mengambil 

beberapa jumlah pedagang yang memiliki kriteria untuk dijadikan 

objek penelitian dan peneliti perlu membatasi masalah yang akan 

diteliti yaitu meneliti penerapan etika bisnis islam dalam jual beli 

pada pedagang di Simpur Center Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan  

sebelumnya maka masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana mekanisme jual beli yang dilakukan para pedagang 

di Simpur Center Bandar Lampung? 

2. Apakah mekanisme yang diterapkan para pedagang di Simpur 

Center Bandar Lampung dalam melakukan jual beli sudah 

sesuai dengan perspektif ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli yang dilakukan pada 

pedagang di Simpur Center Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui apakah mekanisme yang diterapkan 

pedagang di Simpur Center Bandar Lampung dalam 

melakukan jual beli sudah sesuai dengan perspektif ekonomi 

islam. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, referensi atau 

tambahan literartur, dan wawasan mengenai penerapan etika 

bisnis islam dalam jual beli. Selain itu, penelitian ini 

memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemikiran dalam 

khasanah ilmu ekonomi khususnya Ekonomi Islam. 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan,memperdalam ilmu pengetahuan dan 
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mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan 

ilmu, khususnya ilmu Ekonomi Islam sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menerapkan dan 

menggunakan teori yang didapat dibangku kuliah dengan 

kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu Untuk 

menambah  

c. Wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai 

penerapan etika bisnis islam dalam jual beli  serta 

menambah pengalaman dalam penelitian. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam 

penerapan etika bisnis islam dalam jual beli pada 

pedagang. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada 

umumnya terkait dengan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai penerapan etika bisnis islam dalam jual beli pada 

pelaku pedagang. 

 

G. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Penelian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil yang 

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti terdahulu dapat 

berfungsi sebagai bahan acuan penelitian sekarang atau yang akan 

dilakukan, karena penelitian terdahulu dapat mempermudah 

peneliti selanjutnya. Dalam beberapa penelitian sebelumnya 

terdapat beberapa skripsi yang topiknya sama, namun terdapat 

persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Dan hal ini 

dapat kita lihat dari penjelasan dibawah ini: 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ifdholul Maghfur, 

Maulidatul K, Muhammad Fahmul Iltiham,dalam jurnal nya 

dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang 

Untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan di Pasar Nongkojajar 

Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan”. Penelitian ini membahas 
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tentang observasi yang diperoleh dari pedagang dan karyawan di 

Pasar Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuran apabila 

dilihat dari lima Prinsip etika bisnis secara umum yang dijadikan 

tolak ukur, penerapan etika bisnis secara umum sudah diterapkan 

dengan baik oleh pedagang dan karyawan namun masih belum 

akad antara penjual dan pembeli saat melakukan transaksi jual 

beli. Jadi pada masih belum sepenuhnya menerapka etika Bisnis 

Islam.
13

 Persamaan penelitian pada jurnal dengan penelitian ini 

adalah meneliti bagaimana penerapan etika bisnis islam pada 

pedagang. Perbedaan penelitian pada jurnal dengan penelitian ini 

adalah penelitian ini hanya terfokus pada jual beli pedagang 

sedangkan penelitian jurnal lebih terfokus untuk meningkatkan 

loyalitas pelanggan 

 

Sidqi Amalia Izzati dalam skripsi nya dengan judul 

“Penerapan Etika Bisnis Islam di Boombu Hot Resto Tegal”.Hasil 

penelitian nya yaitu bahwa etika bisnis yang dilakukan oleh 

Boombu Hot Resto pada umumnya telah sesuai dengan etika 

bisnis yang diajarkan dalam Islam yang meliputi tidak 

melipatgandakan harga dalam jual beli, jujur dalam takaran, 

berkomunikasi dengan ramah, memiliki visi misi yang tidak 

bertentangan dengan syariat Islam, menjalin silaturrahmi, tidak 

melupakan ibadah, bekerja keras serta produk yang dijual tidak 

termasuk produk yang dilarang dalam Islam.
14

 Persamaan 

penelitian Sidqi dengan penelitian ini adalah variable X penerapan 

etika bisnis islam. Perbedaan penelitian Sidqi dengan penelitian 

ini adalah varibel Y pedagang di Simpur Center Bandar Lampung. 

 

Tri Ramadhan Aji Saputradalam penelitian ini dengan 

judul” Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Produksi 

Pada Sektor Agribisnis (Studi kasus pada pengusaha sirup sari 

                                                           
13Ifdholul Maghfur dkk, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang 

Untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan di Pasar Nongkojajar Kecamatan Tutur 

Kabupaten Pasuruan”, Vol.1.,no. 2, (2 Juli 2019) ,Jurnal Mu‟allim. 
14Sidqi Amalia Izzati,“ Penerapan Etika Bisnis Islam di Boombu Hot Resto 

Tegal”, (Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo 

Semarang 2015) 
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buah markisa Al-Hidayah Kelurahan Tamaona, Kecamatan 

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa)” . Hasil penelitian ini membahas 

tentang Penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi 

pada sektor agribisnis, studi kasus pada pengusaha sirup sari buah 

markisa IKM Al-Hidayah Kelurahan Tamaona, Kecamatan 

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa telah menerapkan etika bisnis 

yang sesuai dalam syari‟at Islam, mulai dari sebelum berproduksi 

hingga produk yang diolah siap untuk dikonsumsi. Peneliti 

mengambil kesimpulan akhir berdasarkan kesesuaian prinsip-

prinsip dan kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam yang semata-

mata tidak hanya memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih 

penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat.Bisnis 

sirup sari buah markisa yang digeluti oleh ibu Fatmawati dapat 

dijadikan sebagai contoh dalam pengaplikasian etika bisnis Islam 

khususnya pada kegiatan produksi.
15

Persamaan penelitian Tri 

dengan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana 

penerapan etika bisnis islam dan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Tri adalah penelitian ini lebih terfokus pada jual beli 

pedagang baju sedangkan penelitian Tri terfokus pada sector 

agribisnis. 

 

Parmujianto,dalam jurnal nya dengan judul”Penerapan 

Etika Bisnis Islam Pada Usaha Swalayan (Studi di Kompontren 

Al-Yasini Mart)”.Peneliti membahas penelitian nya yaitu 

Penerapan Etika bisnis Islam yang ada di Swalayan AlYasini Mart 

(AM) sudah sesuai dengan kaidah-kaidah etika bisnis Islam yang 

dibenarkan oleh ajaran Islam. Swalayan Al-Yasini Mart (AM) 

dalam memenuhi target bisnis selalu mengedepankan layanan 

yang prima, agar para konsumen/ pelanggan tetap merasa nyaman 

dan puat dalam memanfaatkan produk-produk yang dimiliki 

                                                           
15 Tri Ramadhan Aji Saputra, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam 

Kegiatan Produksi Pada Sektor Agribisnis (Studi kasus pada pengusaha sirup sari 

buah markisa Al-Hidayah Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten 

Gowa)”, (Skripsi, Makasar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin 

Makassar 2015) 
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AM.
16

 Persamaan penelitian Parmujianto dengan penelitian ini 

adalah menggunakan variable X yaitu penerapan etika bisnis 

islam. Perbedaan penelitian Parmujianto dengan penelitian ini 

adalah variable Y penelitian ini adalah pada pedagang. 

 

Heri Irawan, dalam tesis nya yang berjudul “Penerapan 

Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral 

Sinjai”.  Hasil penelitian nya yaitu tidak dapat pungkiri pula 

bahwa masih terdapat dari beberapa pedagang yang enggan 

menerapkan etika bisnis Islam,.Dengan Asumsi bahwa mereka 

sudah terbiasa dengan sistem perdagangan yang, hanya 

mementingkan profit atau kentungan dunia semata dan tidak 

memikirkan keberkahan atau kentungan akherat dalam 

berbisnis.karena terkait dengan sikap kejujuran memang sulit 

untuk diterapkan dengan alasan mereka kwatir barang 

dagangannya rusak dan tidak laku. Selain empat hal yang menjadi 

kunci sukses Nabi Muhammad saw., sebagai seorang pedagang 

yaitu: sifat siddiq, tabliq, amanah, dan fat}onah, peneliti juga 

menambahkan sikap Saja‟a (berani) masuk kedalam kunci sukses 

yang sangat penting untuk dimiliki bagi seorang pelaku bisnis 

agar bisnisnya dapat lebih dinamis dan berkembang.
17

 Persamaan 

penelitian Heri dengan penelitian ini adalah menggunakan varibel 

X penerapan etika bisnis islam. Perbedaan penelitian Heri dengan 

penelitian ini adalah varibel Y pedagang di Simpur Center Bandar 

Lampung. 

 

Perbedaan  penelitian ini dengan beberapa penelitian 

terdahulu adalah penelitian ini lebih terfokus untuk  membahas 

bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam jual beli sebagai 

objek penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul 

                                                           
16Parmujianto,“ Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Swalayan (Studi 

di Kompontren Al-Yasini Mart)”, vol. 1, no. 2, (2020), LAN TABUR: JURNAL 

EKONOMI SYARI‟AH. 
17 Heri Irawan, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di 

Pasar Sentral Sinjai”, (Skripsi, Makasar : Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN 

Alauddin , 2017) 
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“Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Pada 

Pedagang di Simpur Center Bandar Lampung”. 

 

H. Metode Penelitian 

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka 

dalam usaha menyusun skripsi ini digunakan cara berfikir dalam 

rangka membahas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan 

agar penelitian ini dapat terlaksana secara obyektif ilmiah dan 

mencapai hasil yang optimal. Untuk itu dapat diperhatikan 

beberapa hal berikut: 

 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis penelitian  

Untuk jenis penelitian ini,peneliti menggunakan jenis 

penelitian kasus dan penelitian lapangan( Field Research). 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

lingkungan sesuatu unit social, individu, kelompok, 

lembaga, atau masyarakat.
18

Penelitian lapangan dilakukan 

dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan yang berkenaan dengan pelaku usaha jual beli 

pada pedagang di Simpur Center Bandar Lampung. 

 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu 

penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu 

keadaan objek gejala kebiasaan kemudian di analisis 

dengan kritis. Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk 

pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial 

tertentu. 

 

Maka dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

                                                           
18Cholid narbuko Dan Abu Achmad, metodologi penelitian, cet 12 ( Jakarta 

: Bumi aksara,2012),hal 47. 
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adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-

masing variable, baik satu variable maupun lebih sifatnya 

independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan 

dengan variable lain.
19

 

 

Adapun analisis data yang dilakukan peneliti yaitu melalui 

pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan 

berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari 

lapangan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara 

dan catatan akhir penelitian yang menggambarkan lebih lanjut 

mengenai bagiamanakah penerapan etika bisnis islam dalam jual 

beli pada pedagang di Simpur Center Bandar Lampung. 

 

c. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Simpur Center 

Bandar Lampung.  

 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data dalam bentuk variabel atau 

kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik pelaku 

yang dilakuka oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam 

hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti.
20

hal ini, data 

primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pedagang 

dan pembeli yang di wawancarai secara langsung di 

Simpur Center Bandar Lampung.  

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi 

diluar dari penelitian sendiri walaupun yang 

                                                           
19 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Edisi 4 

(Jakarta: Erlangga, 2013),hal 12. 
20Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2013),hal 22. 
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dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber 

yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, 

dokumen, maupun arsip serta seluruh data yang 

berhubungan dengan penelitian.
21

 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
22

Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua pedagang yang melakukan 

transaksi pada pembeli di Simpur Center Bandar 

Lampung. 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Teknik sampling merupakan 

teknik penggambaran sampel. 

 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak oleh 

peneliti dari 7 jenis usaha yang dijadikan objek. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa populasi 

dan digunakan sebagai objek penelitian. Penelitan ini 

menggunakan sampel secara acak(random sampling),sampel 

secara acak (random sampling) adalah metode penentuan sampel 

yang dilakukan secara acak, dimana setiap anggota populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.Jadi 

                                                           
21 Moh Pabundu Tika, Metode Risert Bisnis, ( Jakarta: Bumi Aksara, 

2006),hal 64. 
22 Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)”, (Bandung : 

Alfabeta, 2015),hal 115. 
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dari data populasi yang ada maka peneliti akan mengambil 

sampel 100 sampel dari jumlah populasi yang ada. Yaitu jumlah 

keseluruhan pedagang di Simpur Center yang berjumlah 400 x 

25% = 100 orang  pedagang dan pembeli yang dijadikan sampel 

oleh peneliti. Penentuan sampel akan dijabarkan pada tabel 

dibawah ini. 

 

Tabel 2 

Jumlah Populasi dan Sampel 

No Jenis Usaha Jumlah Pedagang Jumlah 

pembeli 

Populasi Sampel(25%) Sampel(25%) 

1 Baju 140 35 orang 35 orang 

2 Sepatu & Sendal 40 10 orang 10 orang 

3 Hijab 20 5 orang 5 orang 

4 Jam Tangan 40 10 orang 10 orang 

5 Hp 80 20 orang 20 orang 

6 Laptop 40 10 orang 10 orang 

7 FoodCourt 40 10 orang 10 orang 

 Jumlah 400 100 100 

Sumber Data : Data Primer Diolah 13 Januari 2021 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 100 orang pedagang yang terdiri 

dari 7 jenis usaha dan 100 orang pembeli dari 7 jenis usaha. 

Terdapat 140 populasi atau 35 orang pedagang dan pembeli pada 

jenis usaha baju,  40 populasi atau 10 orang pedagang dan 

pembeli pada jenis usaha sepatu dan sandal, 20 pupulasi atau 5 

orang  pedagang dan pembeli pada toko hijab, 40 populasi atau 10 

orang  pedagang dan pembeli pada toko jam tangan, 80 populasi 

atau 20 orang pedagang dan pembeli pada toko hp, 40 populasi 

atau 10 orang  pedagang dan pembeli pada toko laptop, dan 40 

populasi atau 10 orang pedagang dan pembeli pada jenis usaha 

foodcourt. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 



19 

 

 

 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan 

penulis secara langsung mengenai peristiwa yang ada, 

yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilanjutkan 

dengan suatu pencatatan secara sistematis terhadap 

semua gejala yang akan diteliti. Observasi yang peneliti 

lakukan yaitu dengan menggunakan observasi partisipasi 

aktif. Partisipasi aktif adalah peneliti datang ke lokasi 

penelitian, dan ikut terlibat dalam aktivitas (jual beli) 

yang dilakukan oleh objek yang diamati.Observasi 

dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang 

terkait dengan transaksi jual beli yang dilakukan 

pedagang baju di Simpur Center Bandar Lampung. 

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh data dengan 

memberikan atau atau keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara 

pewawancara dengan penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview.Wawancara 

merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan 

individual menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek 

penelitian. Metode ini digunakan untuk mendukung 

akurasi dan juga digunakan unutuk memperluas 

cakrawala peneliti tentang data-data.Dalam penelitian ini 

penulis mewawancarai pedagang dan pembelibaju di 

Simpur Center Bandar Lampung. 

 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.
23

 Dalam hal ini 

data-data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan 

                                                           
23Prof. DR. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis(Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D),  (Bandung: Alfabeta, 2012),hal 422. 
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tersebut di peroleh dari buku-buku dan dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian penulis. 

 

5. Teknik pengolahan data 

a. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan 

rinci.
24

 Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah 

data akan semakin banyak, kompeks dan rumit. Untuk itu 

perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi 

data.Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. 

 

Data yang diperoleh merupakan data terkait transaksi 

jual beli pada pedagangbaju di Simpur Center yang 

memanfaatkan kemasifan internet, kemudian di 

sederhanakan dan disajikan dengan memilih data yang 

relevan, selanjutnya mengarahkan data pada pemecahan 

masalah dan memilih data yang dapat menjawab 

permasalahan penelitian. 

 

b. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat 

dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart,  

poctogram dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, 

maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi.
25

 

 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan yang dikemukakan pada awal di dukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulisan 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang kredibel, karena seperi telah 

dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian 

                                                           
24Ibid, 431 
25Ibid, 434. 
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kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan. 
26

 

 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, 

membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data 

dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat 

sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti 

untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan 

penelitian.
27

Data dalam penelitian kualitatif diperoleh  dengan 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, 

data dari buku, data dari web,data dari arsip), dan dilakukan 

secara terus-menerus. 

 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dimana mendiskripsikan atau menggambarkan 

tentang masalah yang ada, kemudian menganalisisnya dan 

dilalukan sebelum memasuki lapanagan.Analsisis data ini 

menjadi salah satu pegangan dalam penelitian.Metode ini 

digunakan peneliti untuk mendeskripsikan menggambarkan 

dan menjelaskan secara jelas tentang prilaku pedagang baju di 

Simpur Center Bandar Lampung.Data hasil analisis 

menggunakan angka-angka, dan dideskripsikan berdasarkan 

data hasil wawancara dan observasi yang diyakini 

kevalidannya. Setelah itu data yang diperoleh dari wawancara 

dan observasi dirangkum, dipilih halhal yang pokok serta 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data 

disajikan dan langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik 

kesimpulan. 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah berdasarkan metode analisis yang menggunakan 

cara berfikir induktif yakni cara berfikir yang berlandaskan 

                                                           
26Ibid, 438. 
27Anwar Hidayat, “Penjelasan Analisis Data dan Rancangan Analisis 

Data”(On-line),(15 Oktober 2012), https://www.statistikian.com/2012/10/rancangan-

analisa-data.html  
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pada pengetahuan-pengetahuan yang khusus fakta-fakta yang 

unik dan merangkai fakta-fakta yang khusus itu terjadi 

menjadi suatu pemecahan masalah yang bersifat umum. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh 

mengenai penalitian ini maka sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah :  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 BAB II LANDASAN TEORI  

      Bab ini berisi tentang teori umum penerapan etika bisnis islam 

dalam jual beli pada pedagang yang terdiri dari pengertian etika 

bisnis,teori etika bisnis,pengertian etika bisnis islam, Prinsip-

prinsip dan fungus etika bisnis islam, pengertian jual beli, rukun 

dan syarat jual beli, pengertian pedagang, mekanisme jual beli 

dalam berdagang dan mekanisme jual beli pada masa rasulullah. 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek dan hasil 

penelitian, 

 

BAB IV ANALISIS DATA  

Bab ini berisi tentang analisis data penelitian.  

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

 

 LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  TEORI 

 

 

A. Etika Bisnis 

1. Pengertian Etika Bisnis 

Dalam dunia bisnis pernyataan etika (etika bisnis) 

merupakan wujud dan penerapan serangkaian prinsip-prinsip 

etika normative ke dalam perilaku bisnis. Dalam hal ini,etika 

bisnis berperan sebagai pedoman dalam menentukan benar 

tidaknya suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya. Tindakan etis dalam dunia bisnis 

sering berasal dari praktik kehidupan sehari-hari sehingga 

bisnis tidak dapat menetapkan sendiri benar salah nya suatu 

tindakan tanpa berpijak pada norma kehidupan.
28

 

 

Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional 

mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan 

terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik 

secara pribadi maupun kelompok. Etika merupakan aturan 

yang mengikat secara moral hubungan manusia yang dapat 

dituangkan dalam aturan hukum, pedoman maupun etika 

professional.Dapat disimpulkan etika adalah ilmu atau 

pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik 

untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (Ethitcs is the 

science of good and bad). Etika yang baik itu mencangkup: 

a. Kejujuran (Honesty) mengatakan dan berbuat yang 

benar, menjunjung tinggi kebenaran.  

b. Ketetapan (Reliability) janjinya selalu tepat, tepat 

menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat. 

c. Loyalitas, setia kepada janjinya sendiri, setia kepada 

siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada 

organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, 

bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangganya. 

                                                           
28Tri Hendr SP,Etika Bisnis Modern, (Yogyakarta:Stimykpn,2015),hal 4. 

24 
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d. Disiplin, tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat 

kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang 

telah ditetapkan. Standar baik dan buruk menurut ajaran 

Islam berbeda dengan ukuran-ukuran lainnya.  

 

Untuk menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, 

dalam islam juga harus diperhatikan kriteria (bagaimana cara 

melakukan perbuatan itu). Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat Az-Zalzalah  ayat 7 dan 8 yang berbunyi: 

                       

         

Artinya:”Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.Dan 

barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya 

pula.” (Q.S.Az-Zalzalah:7-8) 

 

Jika dikaitkan dengan islam Allah SWT menegaskan bahwa 

tak satu pun perbuatan manusia,meski sekecil atom lepas dari 

perhatian dan pengawasan Allah SWT. Perbuatan baik,sekecil 

apapun pasti akan mendapat balasan. Demikian juga perbuatan 

jelek pasti akan mendapat balasan. Balasan bisa diterima di dunia 

ini dan bisa pula di akhirat kelak. 

 

Secara etimologis, bisnis berarti keadaan di mana seseorang 

atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan membuat 

keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan, 

tergantung skupnya – penggunaan singular kata bisnis dapat 

merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, 

ekonomis dan bertujuan mencari laba atau keuntungan.Dalam kata 

lain etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk 

mengontrol dan memeriksa pengaturan moral dan etika 

perusahaan. Ia juga mendalami seberapa baik atau buruk badan 

usaha membahas masalah-masalah moral dan etika dan 
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menunjukkan apa yang salah dalam proses alami mereka. Ini 

mencakup semua aspek bisnis dari produksi untuk administrasi, 

keuangan dan pemasaran. Hal ini juga berlaku untuk berbagai 

industri dan dapat deskriptif atau normatif dalam disiplin. Etika 

bisnis dapat dikatakan sebagai seperangkat aturan moral yang 

berkaitan dengan baik dan buruk,benar dan salah,bohong dan jujur. 

Etika bisnis harus dijunjung tinggi agar bisnis itu membuahkan 

hasil yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam 

bisnis itu.
29

 

 

2. Teori Etika Bisnis 

Pelaku usaha dapat memperoleh ilmu etika melalui teori 

etika, selain pengalaman dan informasi moral yang diterima 

dari berbagai sumber. Teori-teori etika itu antara lain: 

a. Etika Deontologi Menurut teori ini beberapa prinsip 

moral itu bersifat mengikat bagaimanapun akibatnya. 

Etika ini menekankan kewajiban manusia untuk 

bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan 

dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan 

baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan 

itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Teori ini 

menekankan kewajiban sebagai tolak ukur bagi penilaian 

baik atau buruknya perbuatan manusia, dengan 

mengabaikan dorongan lain seperti rasa cinta atau belas 

kasihan.  

 

b. Etika Teologi Teori ini mengukur baik buruknya suatu 

tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan 

tindakan itu, atau berdasarkan konsekuensi yang 

ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik 

jika tujuannya mencapai sesuatu yang baik atau jika 

konsekuensi yang ditimbulkannya baik dan berguna. 

Apabila kita akan memutuskan apa yang benar, kita tidak 

hanya melihat konsekuensi keputusan tersebut dari sudut 

                                                           
29Kwik Kian Gie, Etika Bisnis Cina:Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di 

Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1996 M),hal 59. 
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pandang kepentingan kita sendiri. Tantangan yang sering 

dihadapi dalam penggunaan teori ini adalah kesulitan 

dalam mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan 

dalam mengevaluasi semua kemungkinan konsekuensi 

dari keputusan yang diambil. 

 

c. Etika Hak Etika hak memberi bekal kepada pebisnis 

untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan dan 

kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk 

dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Hak 

seseorang sebagai manusia tidak dapat dikorbankan oleh 

orang lain atau statusnya. Etika hak mempunyai sifat 

dasar dan asasi (human rights), sehingga etika hak 

tersebut merupakan hak yang : 

1) Tidak dapat dicabut atau direbut karena sudah ada 

sejak manusia itu ada.  

2) Tidak tergantung dari perstujuan orang 

3) Merupakan bagian dari eksistensi manusia di dunia.  

 

d. Etika Keutamaan Etika ini lebih mengutamakan 

pembangunan karakter moral pada diri setiap orang.  

Nilai moral bukan muncul dalam bentuk adanya aturan 

berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk 

teladan moral yang nyata dipraktekkan oleh tokoh-tokoh 

tertentu dalam masyarakat. Keuntungan teori ini bahwa 

para pengambil keputusan dapat dengan mudah 

mencocokkan dengan standar etika komunitas tertentu 

untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah tanpa ia 

harus menentukan kriteria telebih dahulu (dengan asumsi 

telah ada kode prilaku). 

e. Teori Ekonomi Liberal yaitu menyatakan bahwa 

kemunculan pandangan dalam kepemimpinan liberal-

profesional pada korporasi kita yang paling terkemukaa 

ialah menentukan strategi masa depan yang harus 

mempertimbangkan standar moral dan etis yang selalu 

meningkat. Pernyataan ini melibatkan moral dan etika 
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dalam dunia ekonomi sebagai strategi perusahaan 

(corporate strategy). 

 

3. Indikator Etika Bisnis  

Dari berbagai pandangan tentang etika bisnis, beberapa 

indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah 

seseorang dan suatu perusahaan telah melaksanakan etika 

bisnis dalam kegiatan usahanya antara lain adalah : 

a. Indikator etika bisnis menurut ekonomi  

Apabila perusahaan atau pelaku bisnis telah melakukan 

pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam 

secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain.  

 

b. Indikator etika bisnis menurut hukum 

Berdasarkan indikatpr hukum seseorang atau suatu 

perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis 

apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan 

telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam 

menjalankan kegiatan bisnisnya.
30

 

 

c. Indikator etika berdasarkan ajaran agama 

Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam 

pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-

nilai ajaran agama yang dianutnya.  

 

d. Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu  

Apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan 

tidak mengorbankan integritas pribadinya. 

 

B. Etika Bisnis Perspektif Islam 

1. Definisi Etika Bisnis Islam  

Etika bisnis islam merupakan suatu kombinasi bisnis 

dengan nilai etika ditambah dengan nilai spriritual (agama). 

Etika bisnis digunakan untauk mengendalikan persaingan 

bisnis agar tidak menjauhi norma-norma yang ada.Persaingan 

                                                           
30 Erni R. Ernawan, Busines Ethics, (Bandung : Alfabeta, 2011),hal 12-14. 
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bisnis dapat dinilai etis apabila memenuhi seluruh norma-

norma yang ada. Etika bisnis juga dapat digunakan bagi para 

pelaku bisnis agar dapat berfikir,apakah dalam melasanakan 

bisnisnya mengganggu kegiatan bisnis yang lain atau tidak.
31

 

 

Etika bisnis dalam Islam memposisikan pengertian dan 

maksud bisnis sebagai usaha setiap individu manusia untuk 

mencari ridha Allah SWT. Bisnis tidak hanya mempunyai 

tujuan untuk jangka pendek seperti mendapatkan keuntungan 

secara individu tetapi juga untuk jangka panjang yaitu 

tanggung jawab secara pribadi dan sosial di kalangan 

masyarakat dan Allah SWT. 

 

Etika bisnis islam adalah landasan normatif yang 

bersumber dari ajaran islam yaitu Al-quran dan as-Sunnah 

Nabi Muhammad Saw,sebagai acuan dari para pelaku bisnis 

untuk menjalankan bisnis secara alami. Islam memberikan 

kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan bisnis, 

namun dalam islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi 

etika normative yang harus ditaati ketika seorang muslim 

sedang menjalankan usahanya
32

yaitu:  

a. Proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan 

suatu tugas wajib 

b. Rezeki yang dicari haruslah rezeki yang halal 

c. Bersikap jujur dalam menjalankan usaha 

d. Semua proses yang dilakukan dalam rangka mncari 

rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT 

e. Bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai 

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup 

f. Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk 

berprestasi secara fair dan sehat. 

2. Prinsip-Prinsip dan Fungsi Etika Bisnis Islam 

                                                           
31 Rafik Issa Beekum, ,Etika Bisnis Islam, cet 1,(Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar,2004),hal 32. 
32Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN,2004),hal 

38. 
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a. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam 

Prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan bisnis:  

1) Unity (Tauhid)  

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah 

swt telah menetapkan batas-batas tertentu atas 

perilaku manusia sebagai khalifah, untuk 

memberikan manfaat pada individu tanpa 

mengorbankan hak-hak individu lainnya, dan 

hubungan horizontal dengan kehidupan sesama 

manusia dan alam secara keseluruhan untuk menuju 

tujuan akhir yang sama.  

 

2) Equilibrium (Keseimbangan) 

Perilaku yang adil akan mendekatkan diri 

kepada ketakwaan, karena itu dalam bisnis, Islam 

melarang menipu, walaupun hanya sekedar 

membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan 

keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat memberikan 

gangguan pada mekanisme pasar atau adanya 

informasi penting mengenai transaksi yang tidak 

diketahui oleh salah satu pihak.Islam mengajarkan 

agar penganutnya berlaku adil dan senantiasa berbuat 

kebajikan. 

 

3) Free will (Kehendak bebas)  

Kebebasan merupakan hal yang penting dalam 

etika bisnis Islam, akan tetapi jangan sampai 

kebebasan ini mengganggu atau merugikan 

kepentingan bersama atau orang lain. Islam 

membolehkan umatnya untuk berinovasi dalam 

muamalah khususnya dalam kegiatan bisnis, akan 

tetapi Islam tidak memperbolehkan umatnya untuk 

melakukan hal-hal yang diharamkan oleh dalil.  

 

4) Responsibility (Tanggung jawab) 
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Penerimaan pada prinsip tanggung jawab 

individu ini berarti setiap orang akan diadili secara 

personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara 

pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-

perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon 

ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan 

yang baik. 

 

5) Benevolence (Ihsan)  

Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik 

yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang 

lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang 

mengharuskan perbuatan tersebut atau beribadah dan 

berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak 

mampu, maka yakinlah Allah melihat. Dalam agama 

Islam, etika bisnis Islam harus sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar yang ada dalam al-Qur‟an dan Hadits. 

Dalam buku “Etika Bisnisi”menjelaskan secara 

terperinci beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islami 

sebagai berikut:
33

 

 

a) Jujur dalam takaran (quantity)  

Jujur dalam takaran menjadi sangat penting 

untuk diperhatikan karena dalam al-Qur‟an sudah 

dijelaskan: “Celakalah bagi orang-orang yang 

curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima 

takaran dari orang lain minta untuk dipenuhi dan 

apabila mereka menakar atau menimbang untuk 

orang lain mereka mengurangi. Allah berfirman 

dalam Al-qur‟an surat Al-Maidah ayat 8 yang 

berbunyi: 

                                                           
33Muhammad Jakfar, Etika Bisnis, (Depok: Penebar Plus, 2012),hal 49. 
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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 sesuatu 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”(Q.S. Al-Maidah :8) 

 

Kepercayaan adalah sangat mendasar 

dalam kegiatan bisnis.Menjadi orang yang 

menegakkan kebenaran adalah dengan cara yang 

jujur dan adil, Dalam menjalankan suatu bisnis, 

untuk membangun kerangka kepercayaan maka 

seorang pedagang harus mampu berbuat jujur 

atau adil baik kepada dirinya sendiri maupun 

terhadap orang lain. Kejujuran salah satunya 

dapat direalisasikan dalam praktek penggunaan 

timbangan yang tidak membedakan antara 

kepentingan pribadi maupun orang lain. Dengan 

adanya sikap jujur itu kepercayaan pembeli 

kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.  
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b) Menjual barang yang baik mutunya 

Salah satu kecurangan dalam perdagangan 

adalah mengabaikan tanggungjawab dalam hal 

mutu suatu barang. Menyembunyikan mutu sama 

halnya dengan berbuat curang atau berbohong. 

Sedangkan kebohongan akan menyebabkan 

ketidaktentraman, sebaliknya kejujuran akan 

melahirkan ketenangan. 

 

 

c) Dilarang menggunakan sumpah (al-qasm) 

Dalam Islam, perbuatan yang menggunakan 

sumpah seperti dalam perdagangan bahwa 

pedagang menggunakan dengan mudah 

menggunakan sumpah dengan maksud untuk 

meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya 

benar-benar mempunyai kualitas dengan harapan 

agar orang-orang terdorong untuk membeli tidak 

dibenarkan karena juga akan menghilangkan 

keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw 

:”Dari Abu Hurairah r.a, saya mendengar 

Rasulullah saw. bersabda: “Sumpah itu 

melariskan dagangan, tetapi menghapuskan 

keberkahan”(HR.Abu Dawud) 

 

Nabi Muhammad SAW melarang seseorang 

melakukan sumpah palsu dalam segala hal, 

termasuk dalam bisnis. Orang yang melakukan 

sumpah palsu pada dasarnya telah berbuat dosa 

besar sebagaimana halnya dosa-dosa besar yang 

lain seperti menyekutukan Allah,durhaka kepada 

kedua orang tua,berzina,membunuh dan 

sebagainya.  

 

d) Longgar dan bermurah hati  
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Dalam transaksi terjadi kontak antara 

penjual dan pembeli.Sehingga penjual diharapkan 

bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap 

pembeli. Apabila penjual melayani pembeli 

dengan senyuman maka akan dapat menyejukkan 

hati pembeli dan pembeli akan merasa senang. 

Dan bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya 

mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan 

dapat menambah keuntungan bisnis ke depannya. 

Sebaliknya apabila penjual melayani pembeli 

dengan bersikap kurang ramah maka pembeli 

akan merasa kecewa dan tidak ingin kembali lagi. 

Allah berfirman dalam al-qur‟an surat Al-Imran 

ayat 159 yang berbunyi: 

                   

                    

                       

              
Artinya:”Maka berkat rahmat Allah engkau 

(Muhammad) berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya engkau 

bersikap keras dan berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekitarmu.Karena itu, maafkanlah 

mereka dan mohonkanlah ampunan 

untuk mereka, dan bermusyawarahlah 

dengan mereka dalam urusan 

itu.Kemudian, apabila engkau telah 

membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-

orang yang bertawakkal. (Q.S Ali 

Imran: 159) 
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e) Membangun hubungan baik antar kolega  

Dalam kaitan dengan bisnis, sering 

melakukan silaturrahmi antar kolega akan dapat 

mengembangkan bisnis yang sedang dijalankan. 

Karena bisa jadi dengan silaturrahmi yang 

dilakukan tersebut dapat memperluas jaringan 

yang bisa dibangun, semakin banyak 

mendapatkan informasi dan dukungan yang 

diperoleh dari berbagai kalangan. 

 

f) Menetapkan harga dengan transparan 

Menetapkan harga dengan wajar dan terbuka 

diperlukan dalam urusan perdagangan agar tidak 

terjerumus ke dalam riba. Allah berfirman dalam 

Al-qur‟an surat Ali Imron Ayat 130 yang 

berbunyi: 

                

                  

Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu 

kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan. Peliharalah dirimu dari 

api neraka, yang disediakan untuk 

orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron 

[3]: 130). 

 

Dari ayat di atas Allah SWT menjelaskan 

melarang manusia memakan harta sesamanya 

dengan cara bathil yaitu tidak sesuai dengan 

hukum syar‟i seperti riba, judi dan hal 

serupa lainnya yang penuh dengan tipu daya.  

 

  Ada beberapa prinsip-prinsip etika bisnis  yang 

dijelaskan oleh Al-qur‟an diantaranya: 



36 

 

 

 

a. melarang bisnis yang dilaku kan dengan proses 

kebatilan, Bisnis harus didasari kerelaan dan keterbukaan 

antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan. 

Orang yang berbuat batil termasuk perbuatan aniaya, 

melanggar hak dan berdosa besar sedangkan Orang yang 

menghindarinya akan selamat dan mendapat kemuliaan. 

b. Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba. 

c. Kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui 

zakat dan sedekah, Pengembangan harta tidak akan terwujud 

kecuali melalui interaksi antar sesama dalam berbagai 

bentuknya.  

d. Melarang pengurangan hak atas suatu barang atau 

komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran 

atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman sehingga 

dalam praktek bisnis, timbangan harus disempurnakan.  

e. Menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik 

ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak 

menyetujui kerusakan dan ketidakadilan. Keenam, pelaku 

bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya 

sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain. 

   

Rasululah Saw memberikan petunjuk mengenai etika 

bisnis yang sangat banyak, di antaranya ialah:  

a) Kesadaran tentang pentingnya kegiatan sosial dalam 

bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar 

mengejar keuntunganyang maksimal, seperti yang diajarkan 

pada ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap 

ta‟awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial 

kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung 

dalam materi semata, tetapi juga didasari kesadaran memberi 

kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.  

b) Ramah-tamah . Seorang palaku bisnis, harus bersikap 

ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad saw 

mengatakan, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan 

toleran dalam berbisnis. ”  
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c) Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga 

tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. 

Sabda Nabi Muhammad, “Janganlah kalian melakukan bisnis 

najas (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual 

untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, 

tetapi agar menarik orang lain untuk membeli)”.  

d) Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang 

membeli kepadanya.  

e) Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah menumpuk dan 

menyimpan barang dalam waktu tertentu, dengan tujuan agar 

harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun 

diperoleh. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam 

itu.  

f) Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam 

perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-

benar diutamakan. Firman Allah: “Celakalah bagi orang yang 

curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang 

lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar 

atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. 

g) Bisnis tidak boleh menggangu kegiatan ibadah kepada 

Allah. Firman Allah, “Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis 

lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat dan 

membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari 

itu, hati dan penglihatan menjadi goncang”.  

h) Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi bahaya 

(mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan 

individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis 

senjata di saat terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh 

menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen 

minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi 

miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena 

dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga 

dan diperhatikan secara cermat.  

i) Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. 
34

 

                                                           
34 Sri Nawatmi, “ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM” Jurnal 

Fokus Ekonomi (FE), Vol. 9, No.1, (2010):, hal 56. 
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 Prinsip bisnis modern seperti tujuan pelanggan dan kepuasan 

konsumen (custumer satisfaction), pelayanan yang unggul (service 

excellence) kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat 

dan kompetitif, semuanya telah menjadi gambaran pribadi dan etika 

bisnis Rasulullah saw. Oleh karena itu agar menjadi pebisnis yang 

sukses dunia maupun akherat maka ikutilah apa yang dicontohkan 

oleh Nabi Muhammad saw. 

 

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam Dalam hukum islam 

berdasarkan Al-Qur‟an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para 

ahli fiqih. Prinsip-prinsip etika bisnis yang baik mencangkup :  

 

1) Prinsip kejujuran  

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai 

yang paling mendasar dan mendukung keberhasilan kinerja 

perusahaan. kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola 

dengan prinsip. Baik terhadap karyawan, konsumen, para 

pemasok dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan 

bisnis ini.Perilaku jujur akan meningkatkan kepercayaan 

pembeli terhadap penjual.  

 

2) Prinsip ketepatan  

Prinsip ketetapan mengirimkan barang yang sesuai 

dengan pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, 

mengemas barang sesuai dengan kemauan pembeli.  

 

3) Prinsip loyalitas  

Prinsip loyalitas adalah salah satu hal penting dalam 

menjalankan sebuah bisnis.  

4) Prinsip kedisiplinan  

Prinsip kedisiplinan merupakan suatu sikap dan 

perilaku seseorang yang menunjkkan ketaatan, kepatuhan, 

kesetian, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan 

perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang 

berlaku. 
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3. Fungsi Etika Bisnis Islam 

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang 

diemban oleh etika bisnis Islami.
35

Dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk 

menyelaraskan dan menyerasikan berbagai 

kepentingan dalam dunia bisnis.  

2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk 

senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi 

masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. 

Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu 

pemahaman serta cara pandang baru tentang 

bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai 

moralitas dan spiritualitas, yang kemudian 

terangkum dalam suatu bentuk bernama etika 

bisnis.  

3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa 

berperan memberikan satu solusi terhadap 

berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian 

jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis 

yang beretika harus benarbenar merujuk pada 

sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. 

 

4. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 

Menurut Quraish Shihabsecara normatif, Al Qur‟an 

relatif lebih banyak memberikan prinsip-prinsip mengenai 

bisnis yang bertumpu pada kerangka penanganan bisnis 

sebagai pelaku ekonomi dengan tanpa membedakan 

kelas.Dalam mengajak dan mengamalkan tuntutan-

tuntutannya, Al-Qur‟an seringkali menggunakan istilah-

istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual beli, 

sewa menyewa, utang-piutang, dan lain sebagainya. Al-

                                                           
35Erly Juliyani, “Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam” Jurnal Ummul Qura, 

Vol. VII, no. 1, (2016):, hal 66. 
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Qur‟an merupakan wahyu yang diturunkan dengan berbagai 

tujuan. Di antara tujuan tersebut adalah untuk membasmi 

kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit dan 

penderitaan hidup lainnya, serta pemerasan manusia atas 

manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan 

agama. Selain tiu, Al-Qur‟an juga merupakan sumber ajaran 

agama Islam yang menyangkut semua dimensi kehidupan 

manusia. Dengan tujuan dan eksistensinya, Al-Qur‟an 

merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai dan 

normanorma yang mengatur aktivitas-aktivitas manusia 

termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.
36

 

 

Dengan demikian, diharapkan etika bisnis 

menurut Al-Qur‟an melalui kajian yang mendalamdapat 

menghasilkan atau memberikan konstribusi positif bagi 

pengembangan etika bisnis Islam yang bersih dan sehat. 

Al-Qur‟an dalam mengajak manusia untuk mempercayai 

dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala 

aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah 

yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual beli, sewa 

menyewa, untung rugi, dan sebagainya. Dalam konteks 

ini, Allah Swt. dalam firman-Nya, Al-Qur‟an surat At-

Taubah ayat (111) yang berbunyi: 

                    

                      

                       

                  

               

                                                           
36Muhammad, Faurori R. Lukman, Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis, 

(Jakarta : Diniyah, 2002),hal 4. 
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Artinya:” Sesungguhnya Allah Telah membeli dari 

orang-orang mukmin diri dan harta mereka 

dengan memberikan surga untuk mereka. 

mereka berperang pada jalan Allah; lalu 

mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah 

menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam 

Taurat, Injil dan Al Quran.dan siapakah yang 

lebih menepati janjinya (selain) daripada 

Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli 

yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah 

kemenangan yang besar.”(Q.S.At-

Taubah:111) 

 

Ayat di atas, memberikan penjelasan bahwa 

mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas 

kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan 

semata, dilayani (ditantang) oleh Al-Qur‟an dengan 

menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian 

dan penipuan. Dengan demikinan, prinsip dasar yang 

ditekankan Al-Qur‟an adalah kerja dan kerja keras. 

Pandangan Islam mengenai tentang etika bisnis harus 

berlandaskan pada tiga tema kunci utama yang juga 

merupakan pedoman bagi semua kegiatan umat Islam. 

Ketiga tema kunci utama itu adalah Iman, Islam, dan 

Taqwa. Dengan menggunakan etika bisnis islam yang 

benar dan sesuai syariat islam dalam  perdagangan 

diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim 

akan maju dan berkembang pesat dan selalu  mendapat 

berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. 

 

C. Transaksi Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta atas 

dasar suka sama suka. Pendapat lain mendefinisikan jual beli 

yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang 

dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 

yang lain atas dasar saling merelakan. Ibnu Qudamah 

mengatakan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah, 
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“Pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan memiliki 

dan memberikan kepemilikan.” 

 

Di dalam salah satu hadist Rasulullah SAW 

dijelaskan: 

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya. Apakah 

profesi yang paling baik?Rasulullah menjawab:” 

Usaha tangan manusia tersendiri dan setiap jual beli 

yang yang diberkati”. (H.R. Al-Barzar dan Al-Hakim) 

Para ulama fiqh ber‟ijma bahwa hukum dari jual beli 

adalah mubah(boleh). Karena manusia sebagai makhluk social 

yang saling membutuhkan satu sama lain,Oleh karena 

itu,hikmah dari jual beli itu sendiri dapat mrmbantu manusia 

untuk kelangsungan hidupnya, Dan manusia tidak bisa hidup 

tanpa saling membantu sesamanya. Akan tetapi imam al-

syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari 

mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. 

Dari defenisi yang telah diungkapkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu  proses 

pertukaran barang antara pembeli dengan penjual atas dasar 

suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur‟an dan al- hadits, 

sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisaa‟: 161 yang 

berbunyi: 

                       

                    

Artinya:” dan disebabkan mereka memakan riba, padahal 

sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, 

dan karena mereka memakan harta benda orang 

dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan 

untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu 

siksa yang pedih.” (Q.S.An-nisa:161). 
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Ayat diatas menjelaskan tentang dasar hukum jual beli 

yang baik bagi pedagang dan menghindari riba.Dan hadist  Nabi 

yang berasal dari Ruf‟ah bin Rafi‟ menurut riwayat al-Bazar 

yang disahkan oleh al-Hakim yang artinya “Sesungguhnya Nabi 

Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang 

paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan  

tangannya dan jual beli yang mabrur”. 

Berdasarkan hadist diatas dijelaskan bahwa jual beli itu 

boleh namun harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli 

dalam islam. 

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun Jual Beli 

Rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan 

membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari 

penjual).Yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah 

kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan 

transaksi jual beli.
38

Akan tetapi, jumhur ulama 

menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:
39

 

 

1) Akad (ijab qobul) 

Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan 

yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan 

menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang 

disyariatkan sehingga tampak akibatnya.  

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara 

lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, 

tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat 

menggambarkan kehendak untuk berakad, baik 

secara lisan, tulisan maupun sebatas isyarat. 

 

2) Orang yang berakad (subjek) 

                                                           
38Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,  

(Jakarta: Kencana, 2012),hal 70-71. 
39 Jaih Mubarok, Hasanudin, Fiqh Muamalah Maliyah (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2017),hal 10. 
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Dua pihak terdiri dari bai‟(penjual) dan mustari 

(pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang 

melakukan akad dalam jual beli. 

 

3) Ma ‟kud Alaih (objek)  

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma‟qud 

alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang 

menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang 

yang di- jadikan sebagai objek jual beli ini harus 

memenuhi syarat- syarat sebagai berikut: 

 

a) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang 

diperjual belikan bukanlah benda yang 

dikualifikasikan kedalam benda najis atau 

termasuk barang yang digolongkan diharamkan. 

b) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang 

yang diperjual belikan harus ada manfaatnya 

sehingga tidak boleh memperjual belikan 

barangbarang yang tidak bermanfaat. 

c) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya 

bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli 

atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang 

tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik 

sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli 

barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik 

atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik 

dipandang sebagai perjanjian yang batal. 

d) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang 

diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan 

pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, 

sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi 

kekecewaan diantara kedua belah pihak. 

e) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya 

adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang 

yang belum ditangan (tidak berada dalam 

kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa 
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jadi barang sudah rusak atau tidak dapat 

diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.  

f) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan 

barang haruslah dapat diserah terimakan. Jual beli 

barang tidak dapat diserah terimakan, karena 

apabila barang tersebut tidak dapat diserah 

terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan 

atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu 

pihak.  

 

4) Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar 

pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi 

syarat. 

 

b. Syarat Jual Beli 

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual 

beli adalah sebagai berikut :  

1) Terkait dengan subyek aqad (Aqid)
40

 

Subyek akad (aqid) yaitu penjual dan pembeli 

yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang yang 

melakukan akad, adapun syarat- syarat bagi orang 

yang melakukan akad yaitu:  

a) Berakal, Pelaku, baik penjual dan pembeli tidak 

terkecoh, maka dari itu pelaku harus merupakan 

orang yang berakal. Orang gila dalam hal ini tidak 

sah jual belinya. 

b) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini di 

dasarkan pada prinsip- prinsip kerelaan (suka 

sama suka) antara penjual dan pembeli yang di 

dalamnya tersirat makna bebas melakukan 

transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan 

tekanan  

c) Baligh, Anak kecil tidak sah jual belinya, namun 

bagi sebagian ulama memperbolehkan bagi anak 

                                                           
40Masjupri,Daras Fiqih Muamalah, edisi 1, (Surakarta: FSEI Publishing, 

2013),hal 107. 
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yang belum berumur tapi sudah mengerti tentang 

tata cara dari jual beli.  

d) Tidak mubazir,Perbuatan mubazir merupakan 

perbuatan yang dilarang dalam Islam, maka dari 

itu barang yang dibeli oleh seseorang tersebut 

tidaklah barang yang disia-siakan.  

 

2) Terkait dengan Shigat 

Shigatul„aqd adalah pernyataan kehendak dan 

terdiri atas ijab dan qabul adapun syarat-syaratnya 

adalah sebagai berikut: 

a) Adanya persesuaian ijabb dan qabul yang 

menandai adanya persesuaian kehendak sehingga 

terwujud kata sepakat.  

b) Persesuaian kehendak atau kata sepakat itu 

dicapai dalam satu majelis yang sama, dengan 

kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan 

majelis.  

 

3) Terkait dengan Ma‟qud „alaih Ma‟qud „alaih adalah 

obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan 

di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum 

tertentu. Ma‟qud alaih bisa berupa asset-aset 

financial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun 

aset non financial, seperti wanita dalam akad 

pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti 

halnya dalam akad ijarah (sewa). Maqud alaih harus 

memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 

a) Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah 

untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan 

uang sebagai alat tukar. 

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi 

manusia. Oleh karena itu, bangkai, babi dan 

benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi 

obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak 
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bermanfaat bagi manusia dalam pandangan 

syara‟.  

c) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi 

pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk 

mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini 

yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu 

sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang 

telah disepakati bersama. 

d) Barang yang dimiliki, barang yang boleh 

diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. 

Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu 

barang adalah pemilik sah barang tersebut atau 

telah mendapat izin dari pemilik sah barang 

tersebut.  

e) Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui 

oleh pihak penjual maupun pembeli. Mengetahui, 

maksudnya adalah barang yang diperjual belikan 

dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan 

jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan 

harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan 

diantara kedua belah pihak. Maka tidaklah sah 

suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah 

satu pihak. 

 

4) Terkait dengan nilai tukar pengganti barang ada tiga 

syarat yaitu: 

a) Bisa menyimpan nilai (store of value) 

b) Bisa menilai atau menghargakan suatu barang 

(unit of account)  

c) Bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange)  

 

c. Macam-macam Jual Beli  

Macam–macam jual beli (bisnis) dalam Islam 

dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca 

mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di 

perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum 
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Islam di bagi menjadi dua macam, yaitujual beli (bisnis) 

yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal 

menurut hukum Islam. Jual beli (bisnis) yang dapat 

dibatalkan menurut hukum Islam yaitu: 

1) jual beli barang yang di haramkan 

2) Jual beli dengan perantara (al–wasilat) melalui 

perantara artinya memesan barang dengan akad jual 

membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi 

tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama‟ 

memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu 

agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.  

3) Jual beli anak binatang yang masih berada di perut 

induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di 

bolehkan. 

4) Jual beli muhaqallah / baqallah tanah, sawah dan 

kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih 

diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal 

ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak 

rilaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, 

termasuk kategori jual beli gharar.  

5) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah–buahan 

yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena 

masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu 

jatuh tertiup angin sebelum diambil oleh pembelinya 

atau busuk dan lain sebaginya.  

6) Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh 

menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang 

yang menyentuh kain tersebut harus membeli.  

7) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara 

lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan 

barang harga yang paling besar itu yang akan 

mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan 

adanya penipuan.  

8) Jual beli muzaabanah, yaitu menjual barang yang 

basah dan yang kering, maksudnya barang yang 
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diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak 

adanya keseimbangan barang. 

 

Jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi 

tiga macam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam 

Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu 

“Jual beli ada tiga macam yaitu : 1) Jual beli barang yang 

kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat–sfat nya 

dalam janji dan 3) Jual beli benda yang tidak ada”.  

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada 

waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan 

penjual ada yang di perjual belikan ada di depan mata. 

Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini 

dibolehkan. Sedangakan jual beli yang barangnya belum 

ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang 

dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, 

dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi 

orangorang tertentu yang mempunyai keahlian dalam 

menaksir, maka diperbolehkan. 

 

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat 

macam yaitu: 

(a) Bai‟ al-muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan 

barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti 

menjual hewan dengan gandum. 

(b) Ba‟i al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang 

lain secara tangguh atau menjual barang dengan 

saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau 

rupiah. 

(c) Ba‟i al-sharf, yaitu menjualbelikan saman (alat 

pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dirham, 

dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang 

berlaku secara umum. 

(d) Ba‟i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan 

bukan berfungsi sebagai mabi‟ melainkan berupa dain 

(tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai 
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saman, bisa jadi berupa „ain bisa jadi berupa dain 

namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. 

Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku 

sebagai „ain.
41

 

 

Jual-beli juga merupakan sarana untuk memiliki sesuatu dan 

tentu dalam operasionalnya terdapat adab-adab yang wajib untuk 

diperhatikan, antara lain: 

a. Tidak Menjual Sesuatu yang Haram.  

b. Tidak Melakukan Sistem Perdagangan Terlarang.  

c. Tidak Terlalu Banyak Mengambil Untung. 

d. Tidak Membiasakan Bersumpah ketika Menjual Dagangan  

e. Tidak Berbohong Ketika Berdagang. 

f. Penjual Harus melebihkan Timbangan.  

g. Pemaaf, Mempermudah, dan Lemah Lembut dalam Berjual 

Beli.  

h. Menjauhkan sebab-sebab munculnya permusuhan dan 

dendam 

i. Penjual dan Pembeli Boleh Menentukan Pilihan Selama 

Mereka Belum Berpisah kecuali Jual Beli Khiyaar. 

j. Tidak Boleh menimbun atau memonopoli Barang Dagangan 

Tertentu.
42

 

 

D. Pedagang 

1. Pengertian Pedagang 

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata”dagang” 

berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan 

membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan 

kata “perdagangan” diartikan sebagai perihal 

berdagang,urusan berdagang yaitu segala sesuatu yang 

berhubungan dengan dagang. Pedagang adalah suatu lembaga 

                                                           
41 Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002),hal 141. 
42 Nurfitriani, “pengaruh etika bisnis islam terhadap sistem jual beli di pasar 

pa‟baeng-baeng makassar” Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial 

Budaya Islam), Vol. 2, No.2, (2017) 
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atau individu yang melakukan usaha kegiatan menjual barang 

kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi (non bisnis). 

 

2. Perilaku Pedagang  

Perilaku adalah suatu sifat yang ada dalam diri 

kita.Prilaku manusia sederhananya di dorong oleh motif 

tertentu.Prilaku adalah segala tindakan atau perbuatan 

manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari 

maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, 

cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu 

yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.
44

 

 

Jadi prilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau 

reaksi pedagang terhadap rasangan atau lingkungan yang ada 

di sekitar.Prilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang 

dimiliki oleh setiap orang pedangan, untuk menangkap reaksi 

yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang 

telah terjadi sekarang. Banyaknya prilaku pedangang, 

mengakibatkan juga banyaknya tanggapan tentang apa yang 

terjadi. Prilaku pedangan juga akan mempengaruhi harga yang 

ada pada pasar, terkait dengan apa yang telah disajikan oleh 

pemerintah atau issue yang telah berkembang.  

 

Di dalam aktivitas perdagangan terdapat hal yang 

seharusnya menjadi penting untukdiperhatikan, yaitu tentang 

perilaku atau etika berdagang khususnya etika perdagangan 

dalam Islam. Perilaku dalam hal ini yaitu tentang bagaimana 

tata cara berdagang yang telah diajarkan oleh syariah Islam. 

Perdagangan masuk ke dalam sistem kebudayaan, sedangkan 

etika Islam masuk ke dalam sistem keagamaan. Pemakaian 

teori ditunjukan pada hubungan sistem kebudayaan dengan 

sistem keagamaan yang ada pada masyarakat pedagang. 

Sebagaimana Talcott Parson menerangkan seluruh pengertian 

perilaku manusia (sistem tindakan) merupakan sistem yang 

                                                           
44Heri Purwanto, Pengantar Prilaku Manusia Untuk Keperawatan, (Jakarta 

: Kedokteran EGC, 1999),hal 34. 
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hidup, sehingga terdapat sistem-sistem yang saling tergantung 

yaitu sistem kebudayaan, sistem sosial,sistem kepribadian dan 

sistem organisme perilaku. 

E. Mekanisme Jual Beli Dalam Berdagang 

1. Etika Melayani Pembeli dan Menawarkan Barang-barang 

Yang Berkualitas 

Sikap melayani merupakan sikap utama seorang 

pedagang. Tanpa sikap melayani, yang melekat dalam 

kepribadiannya. Melekat dalam sikap ini adalah sikap sopan, 

santun, dan rendah hati.Orang yang beriman diperintahkan 

untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat bertransaksi 

dengan pembeli. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang 

dan sukses manakala ditunjang dengan adannya pelayanan 

terbaik. Misalnya dengan keramahan, senyuman kepada para 

konsumen akan semakin baik bisnisnya.Suatu pelayanan yang 

diberikan akan berkualitas jika setiap pedagang telah dibekali 

dasar-dasar pelayanan. Berikut ini akan dijelaskan dasar-dasar 

pelayanan yang harus dipahami dan dimengerti dalam 

berdagang, yaitu: 

 

a. Percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyum 

Dalam melayani seorang pedagang tidak ragu-ragu, yakni 

percaya diri yang tinggi. Dan harus bersikap akrab seolah-

olah sudah kenal lama, dalam melayani harus murah 

senyum dan raut muka yang menarik, serta tidak dibuat-

buat.  

b. Tenang sopan, hormat serta tekun mendengarkan setiap 

pembicaraan, usahakan pada saat melayani pedagang 

harus dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, sopan 

santun dalam bersikap. Kemudian tunjukkan sikap 

menghormati konsumen, tekun mendengarkan sekaligus 

berusaha memahami keinginannya. 

c. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, Dalam 

berkomunikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia 

yang benar atau bahasa daerah yang benar pula. Suara 

yang digunakan harus dijelaskan dalam arti mudah 



53 

 

 

 

dipahami dan jangan menggunakan istilah-istilah yang 

sulit dipahami oleh konsumen 

d. Jangan menyela atau memotong pembicaraan pada saat 

konsumen sedang berbicara usahakan jangan memotong 

menyala pembicaraan. Kemudian hindari kalimat yang 

bersifat teguran atau sindiran yang dapat menyinggung 

perasaan.  

e. Mampu meyakini konsumen serta memberikan kepuasan 

Setiap layanan yang diberikan harus mampu meyakinkan 

dengan argumen-argumen yang masuk akal tentang 

produk yang dijual. 

 

1) Penetapan Harga 

Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa 

yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan 

membeli untuk mencapai kepuasan dan 

manfaat.Semakin tinggi manfaat yang dirasakan 

seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin 

tinggi nilai tukar dari barang atau jasa 

tersebut.Misalnya harga suatu barang, sewa rumah, 

biaya kuliah, jasa dokter termasuk kedalam kategori 

harga. Semua itu merupakan nilai yang harus 

dibayarkan atas benda atau apa yang telah di lakukan. 

Teori harga atau price theory adalah teori yang 

menjelaskan bagaimana harga barang di pasar 

terbentuk.Pada dasarnya harga suatu barang 

ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran 

atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan 

penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyka 

factor.Kekuatan permintaan dan penawaran 

membentuk harga.
46

 

 

Harga adalah salah satu unsur bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-

                                                           
46Supriadi Muslimin,” Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam)”, 

vol. 2, no. 1, (2020),hal 3, https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1. 
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unsur lainnya yang menghasilkan biaya.Harga adalah 

salah unsur bauran pemasaran yang paling mudah 

disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi 

membutuhkan lebih banyak waktu.Harga juga 

mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan 

perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan 

mereknya.
47

 

 

Dalam Islam harga dikenal dengan harga yang 

adil, hal ini juga disebut mendapat perhatian banyak 

pemikir dunia termasuk dunia barat.Penulis Jerman 

Rudolf Kaulla menyatakan konsep tentang justum 

pretium (harga yang adil), mula-mula konsep ini 

dilaksanakan di Roma dengan latar belakang 

pentingnya menerapkan atau menempatkan aturan 

khsusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus 

yang dihadapi hakim, dimana dengan tatanan itu dia 

menetapkan nilai-nilai dari sebuah barang dagangan 

atau jasa. Pernyataan ini hanya menggambarkan 

sebagian cara harga dibentuk dengan pertimbangan 

etika dan hukum.
48

 

 

Menentukan harga adalah permintaan 

produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran 

produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh 

karena jumlah pembeli adalah banyak, maka 

permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. 

Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, 

duopoly, oligopoly, dan persaingan sempurna. 

Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh 

agama islam selama tidak berlaku zalim terhadap para 

konsumen. Jadi harga ditentukan oleh permintaan 

pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu 

                                                           
47 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran,  Edisi 11 Jilid 2, (Jakarta: 

Gramedia, 2005),hal 139. 
48 M. B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 

2003),hal  288. 
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titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu 

merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para 

penjual yang mana pembeli dan penjual sama-sama 

meridhai.
49

 

 

Apabila harga  produk di pasaran cukup 

tinggi, hal ini menandakan bahwa kualitas produk 

tersebut adalah cukup baik dan merek produk di 

benak konsumen adalah cukup bagus dan 

meyakinkan. Sebaliknya apabila harga suatu produk 

dipasaran rendah, maka ini menandakan bahwa 

kualitas produk tersebut kurang bagus dan kurang 

meyakinkan di benak konsumen.  

 

Jadi harga bisa menjadi tolak ukur bagi 

konsumen mengenai kualitas dan merek dari suatu 

produk. Dapat disimpulkan bahwa harga adalah 

sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli 

barang atau jasa di mana kesepkatan tersebut diridhai 

oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah 

direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik 

lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai 

barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual 

kepada pihak pembeli.Dalam menetapkan harga jual 

dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: 

 

a) Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya 

penjual tidak dapat mengontrol harga yang 

dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh 

mekanisme penawaran dan permintaan dalam 

keadaan seperti ini penjual tidak dapat 

menetapkan harga jualyang diinginkannya. 

b) Penetapan harga jual yang dilakukan oleh 

pemerintah, artinya pemerintah berwenang 

                                                           
49Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani, 

1997),hal 257. 
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menetapkan harga barang atau jasa terutama 

menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak 

dapat menetapkan harga jual barang sesuai 

dengan kehendaknya. 

c) Penetapan harga jual yang ditetapkan sendiri oleh 

perusahaan dimana penjual menetapkan harga dan 

pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. 

Harga ditentukan oleh keputusan dan 

kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan. 

Selain penetapan harga, penjual barang juga 

dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan 

yang berbeda satu sama lain antar penjual maupun 

antar barang yang satu dengan yang lain. Tujuan 

dari penetapan harga yaitu untuk mencapai 

penghasilan atas investasi biasanya sesar 

keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan 

presentasenya dan untuk mencapainya.
50

 

 

2) Dasar Hukum Penetapan Harga  

Para ulama berbeda pendapat mengenai 

hukum tas`ir : pertama, yang mengharamkan secara 

mutlak. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari ulama 

Hanafiyah, Syafi`iyah, dan Hanabilah.
58

 Kedua, yang 

membolehkan, meski tidak membolehkan 

secaramutlak. Ini pendapat sebagian ulama 

Hanafiyah dan Malikiyah
51

 ,dalam surat An-Nisa:29 

                                                           
50Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi 

Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”, vol. 5, no.1, (2016): 

51, Jurnal intelektualita. 
51Yusuf Al-Qardhawi, Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishadi Al-

Islami,hal 426-429. 
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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 dirim, 

Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.larangan membunuh 

diri sendiri mencakup juga larangan 

membunuh orang lain, sebab membunuh 

orang lain berarti membunuh diri sendiri, 

Karena umat merupakan suatu kesatuan. 

 

Beradasarkan ayat diatas dapat artikan bahwa 

transaksi yang baik dalam islam adalah didasari atas 

kerelaan antara penjual dan pembeli, termasuk dalam 

hal penentuan harga. 

 

3) Keadilan Penetapan Harga dalam Jual Beli  

Dasar dari pengembangan ekonomi mikro 

tidak akan pernah lepas dari permasalahan penetapan 

harga yang dilatarbelakangi dari suatu proses 

mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar 

sendiri terbentuk karena adanya perpaduan antara 

teori permintaan dan teori penawaran yang menjadi 

dasar dari pembentukan ilmu ekonomi yang lebih 

luas. Dalam perjalanan perkembangan ekonomi 

Islam, ilmuan muslim telah memberikan perhatian 

khusus terhadap penetapan harga antara lain : 

 

(a) Abu Yusuf  
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Tercatat pada sejarah tokoh muslim pertama 

yang menyinggung tentang mekanisme pasar dan 

harga yang memperhatikan peningkatan dan 

penurunan produksi dalam kaitan nya dengan 

perubahan. Pada saat itu beliau melihat adanya suatu 

fenomena bila terjadi kelangkaan maka harga akan 

naik sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, 

maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. 

Hal ini bila terfikirkan dalam logika kita adalah hal 

yang lumrah ada nya, namun ia  menyangkal pendapat 

umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan 

dan harga, karena dalam kenyataannya tidak selalu 

terjadi. “Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi 

mahal dan kadangkadang makanan sangat sedikit 

tetapi murah” disini ia menjelaskan bahwa harga tidak 

bergantung pada permintaan saja, tetapi juga 

bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh sebab itu, 

peningkatan ataupun penurunan harga tidak selalu 

berhubungan dengan peningkatan atau penurunan 

permintaan.Ia mengatakan bahwa “Tidak ada batasan 

tertentu tentang murah dan mahal yang dapat 

dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya.  

 

(b) Al-Ghazali 

Dalam karyanya kitab Ihya Ulumuddin 

banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk 

kekuatan permintaan dan penawaran dalam 

mempengaruhi harga. Dalam penjelasannya tentang 

proses terbentuknya suatu pasar ia menyatakan, Dapat 

saja petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak 

tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu 

hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun, 

secara alami mereka akan saling memenuhi 

kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang 

kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak 

membutuhkan alat-alat tersebut.Keadaan ini 
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menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami 

pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat 

penyimpanan alat-alat disatu pihak, dan penyimpanan 

hasil pertanian dipihak lain. 
53

 

 

Bentuk kurva permintaan yang berlereng 

negatif dan bentuk kurva penawaran yang berlereng 

positif telah mendapat perhatian yang jelas, meskipun 

tidak dinyatakan secara eksplisit.Ia menyatakan, “jika 

petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, 

maka ia akan menjual barangnya dengan harga 

murah.” Yang lebih menarik, konsep yang sekarang 

kita sebut elastisitas permintaan ternyata telah 

dipahami oleh nya. Hal ini tampak jelas dari 

perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan 

dengan menjual harga yang lebih murah akan 

meningkatkan volume penjualan, dan ini pada 

gilirannya akan meningkatkan keuntungan.  

 

Dalam buku-buku teks ekonomi konvensional 

didapati penjelasan bahwa barang-barang kebutuhan 

pokok misalnya makanan, memiliki kurva permintaan 

yang inelastis.Ia mengatakan, karena makanan adalah 

kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus 

seminimal mungkin didorong oleh motif mencari 

keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui 

pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang 

besar. Keingingan semacam ini seyogyanya dicari 

dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan 

pokok.
54

 

 

(c) Ibnu Taimiyah  

                                                           
53Rosihon Anwar,  Fiqh Muamalah II, (Bandung: Pustaka Setia),hal 34. 
54 Fahd bin Abdurrahman Ar-Rumi, Fiqih islam, (Yogyakarta: Titian Ilahi 

Press), hal 204. 
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Beliau tentu tidak akan membaca buku 

Wealth of Nations, karena beliau hidup lima abad 

sebelum kehadiran Adam Smith, namun masyarakat 

yang beranggapan bahwa peningkatan harga 

disebabkan ketidakadilan dan tindakan melanggar 

hukum yang dilakukan oleh penjual sebagai akibat 

manipulasi pasar.
55

 

 

Pandangan beliau  mengenai mekanisme pasar 

terfokus pada masalah pergerakan harga yang 

tertuang dalam kitab hasil karya nya yaitu AlHisbah 

dan Fatawa. Secara umum, beliau telah menunjukkan 

the beauty of market (keindahan mekanisme pasar 

sebagai mekanisme ekonomi), di samping segala 

kelemahannya, Ia berpendapat bahwa kenaikan harga 

tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan 

(zulm/injustice) dari para pedagang/penjual, 

sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. 

Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil 

interaksi hukum permintaan dan penawaran yang 

terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. 

Dalam Al Hisbahnya, Ibnu Taimiyah membantah 

anggapan ini dengan mengatakan: “Naik dan turunnya 

harga tidak selalu disebabkan oleh adanya 

ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku transaksi.
56

 

 

(d) Ibnu Khaldun  

Pemikiran tentang pasar termuat dalam buku 

AlMuqaddimah. Pada bab “harga-harga di kota-kota” 

(Prices in Towns), ia membagi jenis barang menjadi 

dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. 

Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah 

penduduknya semakin banyak, maka harga barang 

                                                           
55  Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer, 

(Jakarta: Gema Insani, 2001),hal  1 
56Ibid.,hal 144. 
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barang pokok akan menurun sementara harga barang 

mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh 

meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang 

pokok sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan 

oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan 

diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah 

akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup 

yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang 

mewah ini.Secara lebih rinci dijelaskan pengaruh 

persaingan antara konsumen dan meningkatkan biaya 

biaya akibat perpajakan dan pungutan pungutan yang 

mempengaruhi peningkatan harga. Karena terjadi 

peningkatan disposible income dari penduduk seiring 

dengan berkembangnya kota, maka terjadi kenaikan 

proporsi pendapatan yang digunakan untuk 

mengonsumsi barang mewah. Dalam buku tersebut, 

dijelaskan bahwa :
58

 

 

“Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, 

maka hargaharga akan naik.Namun, bila jarak antar 

kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, 

maka akan banyak barang yang diimpor sehingga 

ketersediaan barang-barang akan melimpah dan 

harga-harga akan turun.” Disamping itu, tingkat 

keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya 

perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang 

terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para 

pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan 

motivasi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu 

tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan 

menurunkan tingkat permintan konsumen. Ibnu 

Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam 

pasar bebas, namum ia tidak banyak membahas 

mengenai kebijakan pemerintah untuk mengelola 

harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-

                                                           
58Ibid., 243. 
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faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja 

berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas 

menetang intervensi pemerintah sepanjang pasar 

berjalan dengan bebas dan normal. 

 

F. Mekanisme Jual Beli Pada Masa Rasulullah SAW 

1. Perjalanan Berdagang Rasulullah SAW 

Sejarah panjang dalam hidup Muhammad sebagai 

seorang pebisnis dalam sektor perdagangan memberikan suri 

teladan bagi umat manusia secara umum. Julukan al-aminyang 

disandang beliau merupakan bukti bahwa Muhammad orang 

yang sudah diakui kredibelitasnya di masyarakat Arab sebagai 

sosok yang luar biasa.Muhammad memang pribadi yang 

kompleks,selain predikatnya sebagai orang jujur beliau 

peroleh, ia juga sebagai seorang nabi dan rasul.Predikat 

Muhammad sebagai al-amin,menjadi modal utama dan rahasia 

sukses beliau menjalankan aktifitas dagangnya. Tercatat dalam 

berbagai literatur bahwa sejak kecil Muhammad sudah 

terkondisikan oleh alam dan keadaan keluarga maupun 

masyarakat sebagai seorang pejuang. Berangkat dari 

kepribadian  beliau  maka  lahirlah  tuntunan  atau  teladan  

yang  bisa  dijadikan  masyarakat di zaman sekarang untuk 

sebagai pelajaran.
59

Nabi Muhammad SAW memulai karir 

perdagangannya pada usia 12 tahun dan memulai usahanya 

sendiri pada usia 17 tahun. Beliau terus bekerja sebagai 

pedagang sampai beliau menerima wahyu (berusia sekitar 37 

tahun). Fakta ini menegaskan bahwa umur Nabi Muhammad 

SAW di dunia bisnis adalah 25 tahun lebih lama dari masa 

kerasulan beliau yang berlangsung sekitar 23 tahun.
60

 

 

Saat berusia 25 tahun Nabi Muhammad SAW menikah 

dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW tetap mengelola 

perdagangannya sebagai mitra bisnis Khadijah. Dengan 

                                                           
59Laode Kamaludin dan Aboza  M. Richmuslim, Cerdas  Bisnis  Cara  

Rasulullah,  (Jakarta:  Richmuslim Adikarya Bangsa, 2010), hal164. 
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63 

 

 

 

demikian, beliau termasuk sebagai bussines owner. 

Afzalurrahman mencatat bahwa setelah menikah, Nabi 

Muhammad SAW tetap melanjutkan usaha perdagangannya. 

Pada masa itu, beliau bertindak sebagai mitra dalam usaha 

isterinya. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan bisnis 

ke berbagai pusat perdagangan di seluruh penjuru negerinya 

dan negeri-negeri tetangga. Tidak banyak catatan sejarah yang 

merekam usaha perdagangan dan perjalanan bisnis yang 

dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah menikah. Tetapi, 

sebagaimana dinyatakan lebih lanjut oleh Afzalurrahman, 

terdapat catatan tentang hubungan dagang beliau dengan 

berbagai macam orang. Hal ittu membuktikan bahwa beliau 

tetap menggeluti bidang perdagangan setelah menikah.
61

 

 

Menginjak usia 30-an, Nabi Muhammad SAW menjadi 

seorang investor dan mulai memiliki banyak waktu untuk 

memikirkan kondisi masyarakat. Pada saat itu, Nabi 

Muhammad SAW sudah mencapai apa yang disebut sebagai 

―kebebasan uang (financial freedom) dan waktu. Sejak saat 

itulah beliau mulai sering menyendiri (tahannuts) ke Gua Hira. 

Itu beliau lakukan hingga mendapat wahyu pertama pada usia 

40 tahun. Periode baru dalam hidup Nabi Muhammad SAW 

sebagai seorang Nabi dan Rasul dimulai.
62

 

 

2. Strategi bisnis Rasulullah SAW  

Kesuksesan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang 

pebisnis merupakan satu kesatuan yang utuh dari kemandirian 

dan semangat berwirausaha. Kejujuran, amanah, kecerdasan, 

dan keterampilan, komunikasi dan pelayanan yang baik, 

membangun jaringan dan kemitraan serta keselarasan dalam 

bekerja dan beribadah, menjadi faktor penting dalam 

menggapai kesuksesan sebagai seorang pedagang.
63

Dalam 
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Penerbit Erlangga, 2012),hal 45. 



64 

 

 

 

konteks bisnis, sifat-sifat tersebut menjadi dasar dalam setiap 

aktivitas bisnis beliau yang kemudian menjadi sikap dasar 

manusiawi (fundamental human etichs) yang mendukung 

keberhasilan. 

 

a) Ṣiddīq 

 Ṣiddīq berarti jujur atau benar, dalam menjalankan 

bisnisnya, Nabi Muhammad saw selalu menunjukkan 

kejujuran dan meyakini betul bahwa membohongi para 

pelanggan sama dengan mengkhianati mereka. Mereka akan 

kecewa bahwa tertipu. Akibatnya, mereka tidak akan 

bertransaksi bisnis lagi. Akibatnya, lambat laun bisnis pun 

akan hancur. Dalam manajemen pemasaran modern, karakter 

ṣiddīq sangat menentukan terciptanya layanan informasi 

secara benar. Bahkan, karakter ṣiddīq merupakan dasar yang 

harus menyertai aktivitas bisnis. Dengan jiwa ṣiddīq, hak atau 

kepentingan pelanggan tetap terpenuhi. 

 

b) Amanah 

Amanah berarti dapat dipercaya. Dalam konteks ini, 

amanah adalah tidak mengurangi atau menambah sesuatu dari 

yang seharusnya atau dari yang telah disepakati. Itu bisa 

terjadi antara penjual dan pembeli, penyewa dan yang 

menyewakan dan sebagainya. Setiap seorang yang diberi 

amanah harus benar-benar menjaga dan memegang amanah 

tersebut. Seorang pebisnis haruslah dapat dipercaya, seperti 

yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw dalam 

memegang amanah. Saat menjadi pedagang, Nabi Muhammad 

saw selalu memberikan hak pembeli dan orang-orang yang 

mempercayakan modalnya kepadanya.  

 

Dalam dunia marketing, nilai-nilai amanah sama penting 

kedudukannya dengan nilai-nilai ṣiddīq. Bagi perusahaan, 

pebisnis, dan pekerja, sifat amanah akan membawa 

keuntungan besar. Sebab, ketika mitra bisnis atau para 

pembeli memutuskan untuk membelanjakan uangnya, mereka 
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menganggap pedagang itu dapat dipercaya (amanah). 

Bersikap amanah mutlak diterapkan dalam setiap transaksi 

bisnis atau muamalah. Selain itu, sehebat apa pun strategi 

bauran pemasaran (marketing mix) yang bertumpu pada 4P 

(product, price, place, dan promotion) atau 4C (commodity, 

customer, competition dan change) ditempuh, misalnya tidak 

akan membuahkan sukses tanpa disertai adanya nilai-nilai 

amanah. 

 

c) Fāṭanah  

Fāṭanah berarti cakap atau cerdas. Pebisnis yang cerdas 

mampu memahami peran dan tanggungjawab bisnisnya 

dengan baik. Dia pun mampu menunjukkan kreatifitas dan 

inovasi guna mendukung dan mempercepat keberhasilan. 

Seiring itu, pebisnis yang cerdas mampu memberikan 

sentuhan nilai yang efektif dan efisien dalam melakukan 

kegiatan pemasaran. Di dunia bisnis yang penuh persaingan 

seperti saat ini, kecerdasan dalam berbisnis (kreatifitas dan 

inovasi) sangatlah vital. Jika tidak, sukses dan 

keberlangsungan hidup suatu usaha akan terancam. 

 

d) Tablīgh  

Secara bahasa, tablīgh bisa dimaknai dengan 

menyampaikan. Dalam konteks bisnis, pemahaman tablīgh 

bisa mencakup argumentasi dan komunikasi. Penjual 

hendaknya mampu mengomunikasikan produknya dengan 

strategi yang tepat. Dengan sifat tablīgh, seorang pebisnis 

diharapkan mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan 

produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan 

kejujuran dan kebenaran (transparency and fairness). Dengan 

itu, pelanggan dapat dengan mudah memahami pesan bisnis 

yang disampaikan. Nabi Muhammad saw telah menunjukkan 

dirinya sebagai pedagang yang argumentatif dan komunikatif. 

Sehingga banyak mitra bisnis dan pelanggan merasa senang 

berbisnis dengannya. Lebih dari itu, Nabi Muhammad saw 
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mampu memberi pemahaman kepada mereka perihal bisnis 

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
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G. Kerangka Konseptual 

Supayafmemudahkanfpenelitifdalamfmelaksanakanfpeneliti

anfmengenaifAnalisisfmakafpenelitifmembuatfkerangkafpikirfseba

gaifpanduanfsehinggafpenelitianfinifdapatftercapaifdenganfbaik. 

Kerangka fpikirf dapat fdigambarkan fmelalui fbagan fsebagai 

fberikut: 

 

Gambar 1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 1 di atas maka akan dilakukan 

penelitian untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam 

transaksi jual beli di Simpur Center Bandar Lampung. Dimana 

                                                           
64 Aqil Barqi yahya, “Etika Bisnis (perilaku) Bisnis Rasulullah Muhamad 

SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha” ,Vol. 5, no.1, (2020) : 95., http://journal.um-

surabaya.ac.id/index.php/Maqasid. 
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pada penerapan etika bisnis islam pada masa Rasulullah SAW 

meliputi shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Etika bisnis 

dalam perspektif islam dilihat dari prinsip-prinsip etika bisnis 

islam,yaitu prinsiptauhid, keseimbangan, kehendak 

bebas,tanggung  jawab, dan ihsan. Sedangkan mekanisme jual 

beli dalam etika bisnis islam ditinjau  dari Indikator-indikator 

etika bisnis, dilihat darimekanisme penetapan harga,dasar hokum, 

dan keadilan penetapan harga. 
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