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ABSTRAK 

 

Perdagangan bebas sebagai dampak dari globalisasi 

menyebabkan para pelaku ekonomi jelas akan semakin berpacu agar 

terwujudnya suatu tatanan perekonomian yang saling menguntungkan. 

Namun perlu dipertanyakan bagaimana jadinya jika pelaku bisnis 

dihinggapi kehendak saling menindas agar memperoleh tingkat 

keuntungan yang berlipat ganda. Dengan kondisi seperti ini, ekonomi 

Islam mengajarkan kepada para pelaku ekonomi untuk 

memperhatikan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dan cara-

cara berbisnis dengan benar sehingga tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali 

tentang konsep etika bisnis dalam karya fenomenalnya kitab Ihya 

Ulumuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran 

Imam al-Ghazali mengenai konsep etika  bisnis dalam kitab Ihya’ 

Ulumuddin. Dan untuk mengetahui relevansi pemikiran Imam Al-

Ghazali mengenai konsep etika bisnis dalam kitab Ihya’ Ulumudin 

pada zaman sekarang.  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari Kitab Ihya Ulumuddin dan data sekunder 

diperoleh dari buku, jurnal dan artikel yang mendukung penelitian ini. 

Dalam penelitian ini teknis analisis yang digunakan yaitu teknik 

analisis isi (content analysis) yakni untuk menganalisis pemikiran 

Imam al-Ghazali terkait etika bisnis Islam. Kemudian 

mengumpulkannya secara induktif untuk diambil kesimpulan 

bagaimana konsep etika dalam berbisnis dalam pemikiran Imam Al-

Ghazali pada kitab Ihya Ulumuddin. Semua data yang terkumpul 

dipaparkan secara deskriptif analitis, yaitu menampilkan pemecahan 

masalah yang ada dan dianalisa dengan mendalam. Sekaligus analisis 

kritis sejauh mana urgensi pemikiran Imam Al-Ghazali terkait etika 

dalam bisnis di jaman sekarang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis menurut Imam 

Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin mengutamakan 

etika/moralitas yang baik dalam melakukan transaksi perdagangan 

(bisnis). Etika-etika bisnis menurut al-Ghazali dirangkum dalam tujuh 

poin dan nyaris tidak ada yang tidak relevan dengan dunia bisnis 

modern. 

Kata kunci : Etika Bisnis, Imam al-Ghazali 
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ABSTRACT 

 

Free trade as the impact of globalization leads its practitioners to 

rush towards turning an economic system that would benefit each 

other into a reality. However, the question that should be asked is 

what would happen if the businessmen’s minds is filled with mal 

intentions to double their profit? With this kind of situation, the 

Islamic economy teaches its practitioners to consider some sets of 

rules and prohibitions in doing business and ways to do commerce 

rightfully in Islamic ways so no one will be aggrieved in the process. 

This kind of business and commerce ethics is written in the book Ihya 

Ulumuddin by Imam Al-Ghazali. This research is a means to dive 

deeper into Imam Al-Ghazali’s mind and understand more about his 

concept of business ethics. This is also done to find out about the 

relevance of Imam Ghazali’s ideas to nowadays world. 

This library research is qualitative descriptive in nature. The 

data collection technic used in this research is documentation with 

primary and secondary data as the main sources. The primary source 

is acquired from the book Ihya Ulumuddin and the secondary source 

is acquired from other relevant books, journals, and articles which 

will help this research. The content analysis technic will be employed 

to analyze the mind of Imam Al-Ghazali in his book Ihya Ulumuddin. 

All the collected data will be presented in a descriptive-analytical way 

which will show the existing problem solving and be thoroughly 

analyzed. This includes critical analysis on how far the urgency of 

Imam Al-Ghazali’s ideas is to nowadays business ethics.   

The result of this research shows that business ethics 

according to Al-Ghazali in his book Ihya Ulumuddin focuses on the 

moral ethics of commerce. The set of ethics is summarized into seven 

main points and all of those points are still relevant to modern 

business practice. 

 

Keywords: business ethics, Imam Al-Ghazali 
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MOTTO 

 

                

 

Artinya: 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 

sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu 

untuk dirimu sendiri” 

(QS. Al-Isra’: 7) 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN  

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN    

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b/U/1987 

 

a. Konsonan Tunggal 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Ṡa ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha ر

 Dal D De د

 Ẑal ẑ ر
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Syin Sy es dan ya ػ

 Ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ koma terbalik (di„ ع

atas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ` Apostrof ء

ٖ Ya Y Ye 
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b. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

 
Fathah A A 

 Kasrah I I 

 ُُ  Dhammah U U 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ْ٘  .َ.. fathah dan ya Ai a dan i 

 ْٔ  .َ.. fathah dan wau Au a dan u 

Su‟ila -  َُعئِم 

Kaifa -  َْٛف  َك

Haula 
لَ  - ْٕ َْ 

Kataba  -  ََكتَت 

Fa‟ala -  َفََعم 

Zukira -  َُرِكش 

Yazhabu -  َُْٚزْت 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

huruf 

Nama Huruf 

dan 

tanda 

Nama 

 َٖ   Fathah dan alif atau ya a ... اَ ... 
a dan garis di 

atas 

 ْ٘  .ِ.. Kasrah dan ya Ī 
i dan garis di 

atas 

 ْٔ  .ُ.. Dhammah dan wau Ū 
u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

 

4. Ta‟ Mar uṭah 

Transliterasi untuk ta‟ marbuṭah ada dua: 

a. Ta‟mar uṭah hidup: Ta‟mar uṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah “ t ”. 

b. Ta‟mar uṭah mati: Ta‟mar uṭah yang mati atau mendapat 

harakat sukun, transliterasinya adalah “h” 

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟mar uṭah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah maka ta‟mar uṭah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). 

Contoh: 

Qāla -  َلَبل  Yaqūlu -  ُل ْٕ  َٚمُ

Qīla -  َْٛم  َسَيٗ - Ramā  لِ

rauḍah al-aṭfa l 

rauḍatul aṭfa l 

َضخُ األَ ْطفَبلُ  ْٔ  َس
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi 

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 

بَ   al-ḥajj - انَذجّ    rabbana  - َسثَُّ

لَ  ىَ   nazzala  - ََضَّ  nu‟‟ima - َُعِّ

     al-birr  - انجِشّ 

 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 

atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang 

yang diikuti huruf qamariyah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال , diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan 

sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti  huruf syamsiyah maupun 

huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

 

 

 

 

al-Madīnah al-Munawwarah 

al-Madīnatul Munawwarah 

َسحُ  َّٕ َُ ًُ َُْٚخُ اْن ِذ ًَ  اْن

Ṭalḥah  ْطَْهَذخ 
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Contoh : 

 

 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof 

.Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan 

diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif.  

 

Contoh: 

ُجمُ  ta‟khuz u na - انشَّ  inna - انمَهَىُ     

ِّٛذُ  ‟an-nau - انغَّ ْٚعُ        umirtu - انجَِذ

 akala - انَجََللُ   syai‟un - انشًَّظُ 

 

8. Penyusunan Kata 

Pada dasarnya setiap kata,  aik fi‟il, isim maupun harf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penyusunan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.  

Contoh : 

َ نَُٕٓ ٌَّ َّللاَّ إِ َٔ  ٍَ ْٛ اِصلِ ُْٛش انشَّ َخ  Wa innalla ha lahuwa khair ar-raz   iqīn  

Wa innalla ha lahuwa khairurra  iq  n 

 

 ٌَ َْٛضا ًِ اْن َٔ َْٛم  فُٕا اْنَك ْٔ أَ َٔ  Fa auf al-kaila  a al-mī a n  

Fa auf al-kaila wal mī a n 

 

ْٛمُ  ُْٛى اْنَخهِ ِْ   Ibrah     m al-Khalīlu إِْثَشا

  ra h  mul-Khalīl 

ُيْشَعبَْآ َٔ ِ َيْجَشاَْآ    Bismillahi majreha  wa mursa ha ثِْغِى َّللاَّ

 

ٍِ اْعتَطَبَع  ِْٛذ َي ِ َعهَٗ انَُّبِط ِدجُّ اْنجَ ّلِِلَّ َٔ

َْٛلا  ِّ َعجِ ْٛ  إِنَ

 alilla hi „alan-nasi hijju al- ai‟ti 

manistaṭa ‟a ilaihi sa īla  

ُجمُ   Al-qalamu - انمَهَىُ   Ar-rajulu - انشَّ

ِّٛذُ  ْٚعُ   As-sayyidu - انغَّ  al-badī‟u - انجَِذ

 al-jala lu - انَجََللُ   As-syamsu - انشًَّظُ 
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Walillahi „alan-na si hijjul- ai‟ti 

manistaṭa ‟a ilaihi sa   la  

 

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 

di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

لٌ  ْٕ ٌذ إاِلَّ َسُع ًَّ َيب ُيَذ َٔ   a ma  Muhammadun illa  rasulun 

 

َضَع نِهَُّبِط نَهَِّزٖ  ُٔ ٍْٛذ  َل ثَ َّٔ ٌَّ أَ إِ

ب خَ ُيجَبَسكا  ثِجَكَّ

 nna a  ala  ai‟tin  uḍi‟a linnasi lalla i 

 i akkata mu a rakan 

 

 

 ِّ َِْضَل فِْٛ ٌَ انَِّزٖ أُ ُْٓش َسَيَضب َش

 ٌُ  اْنمُْشآ

Syahru Ramaḍa n al-la ī un ila fi al- 

Qur‟a nu 

Syahru Ramaḍa nal-la ī un ila f  hil- 

Qur‟a nu 

 ٍِ ْٛ جِ ًُ َٔ نَمَْذ َسآُِ ثِبألُفُِك اْن   a laqad ra‟a hu  il-ufuq al-mu īn  a 

laqad ra‟a hu  il-ufuqil-mubīni 

 ٍِ ْٛ ًِ ِ َسةِّ اْنَعبنَ ُذ ّلِلَّ ًْ  lhamdu lillahi ra  il al-„alamīn  اْنَذ

 lhamdu lilla hi ra  ilil-„a lamīn 

 

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. 

 

 

 



xix 
 

Contoh: 

فَْتٌخ لَِشْٚتٌ  َٔ  ِ ٍَ َّللاَّ   Nasrun minalla hi  a fathun qarī ََْصٌش يِّ

 

ب ْٛعا ًِ ِ األَْيُش َج  Lilla hi al-amru jamī‟an Lilla hil-amru jam  ‟an ّلِلَّ

 

 َ َّللاَّ ْٛىٌ َٔ ٍء َعهِ ْٙ  allaha  ikulli syai‟in „alīm   ثُِكمِّ َش

 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini 

perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna memperjelas maksud dari judul 

dan memudahkan pembaca dalam memahami arti judul yang 

dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini. Maka perlu adanya 

uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah 

yang terkait dengan tujuan penulisan skripsi ini. Adapun judul 

skripsi ini adalah: “Analisis Pemikiran Imam Al-Ghazali 

Mengenai Konsep Etika Dalam Bisnis (Studi Pada Kitab 

Ihya’ Ulumuddin)”. Untuk menghindari kekeliruan, kesalahan, 

dan mempermudah dalam memahami isi makna judul skripsi, 

terlebih dahulu di perlukan penegasan terhadap istilah-istilah 

yang terdapat dalam judul sebagai berikut: 

1. Analisis 

Proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang 

berangkat dari dugaan akan kebenarannya; penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya.
1
 

2. Konsep 

Rancangan; rancangan kasar dari sebuah tulisan, surat dan 

sebagainya.
2
  Makna yang ingin disampaikan penulis disini 

rancangan adalah suatu bagan yang akan diteliti.  

3. Pemikiran  

Berasal dari kata pikir yang artinya apa yang ada dalam hati 

akal budi, ingatan.
3
 Sedangkan pemikiran adalah cara atau 

hasil berfikir.
4
 

                                                           
1 Em zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, (Difa 

Publisher, Cetakan Ketiga 2008), h. 58 
2 Umi Chulsum, Wendi Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: 

Kashiko, 2006), h. 390 
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4. Etika dalam Bisnis 

Studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan 

bisnis.
5
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali 

bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis pemikiran 

Imam Al-Ghazali mengenai konsep etika dalam bisnis (Studi 

Pada Kitab Ihya‟ Ulumuddin). 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapaun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan 

pada alasan objektif dan alasan subjektif diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Secara objektif hasil analisis penelitian ini di kembangkan 

lebih lanjut oleh penulis untuk mengetahui konsep etika 

dalam menjalankan bisnis atau usaha yang ditulis dalam 

Kitab Ihya‟ Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, untuk diambil 

kesimpulan serta adanya alternatif yang bisa membantu bagi 

para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tersebut. 

2. Alasan Subjektif 

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca 

tentang konsep etika dalam bisnis menurut Imam Al-

Ghazali dalam Kitab Ihya‟ Ulumudin dimana bisa 

diterapkan dalam menjalankan usaha sehingga terhindar 

dari praktik bisnis yang dilarang dalam agama Islam. 

b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam 

menyusun skripsi ini tersedia di perpustakaan dan juga 

                                                                                                                             
3
 Umi Chulsum, Wendi Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: 

Kashiko, 2006), h. 534 
4 Winardi, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia (Bandung: CV. Mandar maju, 

1998), h. 892 
5 K.Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), h. 35 
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mudah dalam memcari literatur diluar perpustakaan, 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi yang terjadi di zaman sekarang, menghadapkan 

kita dengan berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari 

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu 

sendiri. Suatu problema yang cukup berat dirasakan oleh umat 

Islam dewasa ini khususnya adalah berhadapan dengan sistem 

ekonomi kontemporer yang bebas nilai yakni sistem ekonomi 

sosialis dan kapitalis.  

Sistem ekonomi kontemporer ini bila dihadapkan dengan 

prinsip ekonomi Islam sangatlah bertolak belakang. Kesadaran 

ini muncul karena ternyata sistem ekonomi yang dijalankan 

selama ini tidak menyebabkan kondisi ekonomi global semakin 

membaik khususnya di negara-negara muslim. Kemiskinan justru 

paling banyak dialami oleh negara-negara muslim. Sistem 

ekonomi kapitalis membuat negara-negara muslim yang 

kebanyakan adalah negara sedang berkembang dieksploitasi oleh 

negara maju sehingga menyebaban ketergantungan yang semakin 

tinggi pada negara maju. Kesadaran inilah yang menyebabkan 

munculnya ekonomi syariah sebagai jawaban atas permasalahan 

yang dihadapi negara-negara muslim.
6
 Sebab sistem ekonomi 

Islam mengandung nilai-nilai serta norma ilahiah, yang secara 

keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan 

masyarakat.
7
 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi yang diberi amanah 

oleh Allah SWT untuk menjaga, mengelola, dan memberdayakan 

sumber daya yang ada secara optimal demi kesejahteraan seluruh 

makhluk. Untuk mencapai tujuannya itu, Allah menurunkan kitab 

suci Al-Quran sebagai petunjuk dalam berbagai persoalan seperti 

                                                           
6Sri Nawatmi, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Fokus Ekonomi, Vol. 9 No. 

1 (April 2010), h. 50.  
7Muhammad Najatullah Siddiq, Muslim Economi Thingking, edisi Indonesia 

A.M. Saifuddin, pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: LLPPM, 1996), h. 20.   
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aqidah, syariah, dan akhlak demi kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat. Al-Quran hanya mengandung prinsip umum bagi 

berbagai masalah hukum Islam, terutama hal-hal yang bersifat 

muamalah. 

Adanya perdagangan bebas sebagai dampak dari globalisasi 

ini juga menyebabkan para pelaku ekonomi jelas akan semakin 

berpacu dengan waktu serta negara-negara lainnya agar terwujud 

suatu tatanan perekonomian yang saling menguntungkan. Namun 

perlu dipertanyakan bagaimana jadinya jika pelaku bisnis 

dihinggapi kehendak saling menindas agar memperoleh tingkat 

keuntungan yang berlipat ganda. Dengan kondisi seperti ini, 

ekonomi Islam mengajarkan kepada para pelaku ekonomi untuk 

memperhatikan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dan 

cara-cara berbisnis dengan benar sehingga tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan serta bukan hanya tentang mecari keuntungan 

tetapi keuntungan tersebut harus disisihkan sebagian untuk 

mereka yang membutuhkan. Inilah yang merupakan tantangan 

bagi etika bisnis. 

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus 

dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang 

merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai 

bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. 

Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat 

(diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan 

kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan 

dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada 

akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak 

dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita 

di dunia yang “dibisniskan” (diniatkan sebagi ibadah) untuk 

meraih keuntungan atau pahala akhirat.
8
 

Etika berkaitan dengan norma-norma atau tata cara hidup 

yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang 

dianut serta diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau 

dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi etik atau ethics 

                                                           
8
Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 97.  
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berasal dari bahasa Yunani: “etos” yang berarti adat, kebiasan, 

perilaku atau karakter yang berlaku dalam hubungannya dengan 

suatu kegiatan manusia.
9
 

Oleh sebab itu, menggali serta menerapkan nilai-nilai dasar 

tentang aturan berbisnis yang terdapat dalam al-qur‟an dan hadits 

merupakan suatu keniscayaan untuk senantiasa dilakukan. 

Tokoh-tokoh Muslim yang telah mengungkapkan pemikiran 

tentang konsep etika bisnis diantaranya adalah Abu hanifa (80-

150 H), Harith bin Asad al-Muhasibi (w. 244 H.), Imam al-

Ghazali (450-505 H) dan Ibnu Taimiyyah (661-728 H.). 

Menurut Abu Hanifah bisnis harus dijalankan dengan kehati-

hatian sehingga terhindar dari hal-hal yang merugikan pembeli. 

Abu Hanifah mengedepankan prinsip rasionalitas atau ahlur 

ra‟yi.
10

 Dalam kitab al-Makasib karya Harith bin Asad al-

Muhasibi menjelaskan tata cara memeroleh pendapatan melalui 

perdagangan, industri dan kegiatan ekonomi yang lain. 

Mengambil keuntungan dalam perdagangan itu diperbolehkan, 

hanya saja jangan terlampau tinggi.  

Menurut Harith bin Asad al-Muhasibi salah satu cara 

menaati Allah adalah mencari sautu mata pencaharian untuk 

menegakan hak, dan berhenti langgar batas yang ditentukan oleh 

Allah dalam menjalankan  perdagangan, industri serta kegiatan 

lainnya. Beliau juga menekankan sikap kejujuran pada setiap 

kegiatan ekonomi yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam 

kegiatan ekonomi itu sendiri.
11

  

Etika dan moralitas menurut Ibnu Taimiyyah sangat penting 

karena digunakan sebagai asas pembangunan  sehingga menjadi 

solusi masalah perekonomian yang dihadapi suatu negara. Ibn 

                                                           
9
Sri Sarnityaastuti, Marfuah, dkk, Dasar-Dasar Public Relations(Yogyakarta: 

Teras, 2009), h. 48.  
10Ahmad Dirgahayu Hidayat, Teladan Kehati-hatian Abu Hanifah Dalam 

Berbisnis, dalam islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak diakses Rabu, 02 Februari 2022 pukul 

10.59. 
11 Forshei, Pemikiran Ekonomi Islam (Yahya bin Umar, Ahmad bin Hambal, 

dan Harith bin Asad al-Muhasibi) dalam www.forshei.org diakses pada Selasa, 02 

februari 2022 Pukul 11.37. 

http://www.forshei.org/
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Taimiyah melarang dan hak pemerintah mengatur harga tanpa 

syarat. Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah 

dapat diterapkan dengan adil oleh pemerintah sehingga 

kepentingan penjual dan pembeli terlindungi
12

 dan tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan. 

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Akhlak adalah suatu 

sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia), yang dapat melahirkan 

suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud 

untuk memikirkan (lebih lama). Jika sifat tersebut melahirkan 

suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma 

Agama, dinamakan akhlak yang baik. Tetapi jika melahirkan 

tindakan yang jahat maka dinamakan akhlak yang buruk.  

Dari penjelasan Imam al-Ghazali tersebut menyatakan 

bahwa akhlak atau khuluq itu adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bila 

diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih 

dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar.
13

 

Imam Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang luas dalam 

berbagai bidang, tidak terkecuali tentang ekonomi. Pemikirannya 

dapat ditemukan di beberapa karya beliau diantaranya Ihya‟ 

Ulumddin, Al-Mustafa, Mizan al-Amal, Al Tibr al Masbuk fi 

Nasihat al Muluk dan lain sebagainya. Pembahasan ekonomi 

Imam Ghazali mencakup aspek yang sangat luas, namun secara 

garis besar dapat dikelompokkan menjadi : pertukaran dan 

evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan 

negara dan keuangan publik.
14

 

Kitab Ihya‟ Ulumuddin karya imam Al-ghazali terbagi 

menjadi empat bagian beasar (empat rubu‟) yaitu bagian pertama 

tentang rubu‟ ibadah, bagian kedua rubu‟ tentang adat kebiasaan 

yang membahas pekerjaan sehari-hari, ketiga rubu‟ tentang 

                                                           
12

Amir Salim, Muhadir dkk, Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Harga, Pasar dan 

Hak Milik, Ekonomica Syaria: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi 

Syariah, Vol 6 No 2, Februari 2021, h. 165. 
13

Arifin, Djohar dan Aziz, Abdul. Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Deepublish, 

2013),  h. 2.  
14P3EI, Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) , h. 110   
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perbuatan yang membinasakan (rubu‟ al-muhlikat) dan bagian 

empat rubu‟ tentang perbuatan yang menyelamatkan (rubu‟ al-

munjiyat).
15

  Dalam rubu‟ pekerjaan sehari (rubu‟ bagian kedua) 

terdapat sepuluh bagian diantaranya adalah adab berusaha dan 

mencari penghidupan yang didalamnya banyak menyoroti 

kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang atau diperbolehkan dalam 

pandangan ekonomi Islam.  

Al-Ghazali meletakkan satu pemahaman tentang definisi 

ilmu ekonomi dalam bentuk kesatuan teoritik yang menjurus 

kepada pemahaman bahwa ilmu ekonomi (al-Iqtishad) adalah 

ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi 

kebutuhan (al-Iktisab) yang wajib dituntut (Fardhu Kifayah) 

berlandaskan etika (Syariah) dalam upaya membawa dunia ke 

gerbang kemaslahatan menuju akhirat. Di sini nampak jelas 

bahwa ilmu ekonomi yang dibangun oleh al-Ghazali adalah 

ekonomi bercirikan,   

1. Dimensi Ilahiah yaitu ekonomi yang berasaskan ketuhanan 

(Ilahiah), bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah 

(Akhirat) dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari 

norma dan etika syariah. 

2. Dimensi Insaniah artinya ekonomi al-Ghazali berupaya 

menciptakan kesejahteraan umat (Maslahah).  

Bisnis adalah sebuah kegiatan berorientasi pada profit yang 

memproduksi barang atau jasa untuk menghasilkan barang dan 

jasa yang dibutuhkan masyarakat, yaitu suatu aktivitas yang 

memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat, 

perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas 

tersebut.
16

 

Etika bisnis Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk 

mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya 

tentu melakukan hal yang benar. Kualitas moral kebijaksanaan 

organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam 

                                                           
15Malik Karim Amrullah, Terjemahan Kitab Ihya‟ „Uluddin (Menghidupkan 

Ilmu-ilmu Agama) Cetakan ke-II, (Medan : 1965) h. 32 
16

Ilyas, Yunahar, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: LPPI UMY, 1999),  h.3. 



 

 

   

8 

bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Etika 

bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang 

berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, peran norma dan etika bisnis 

syariah dalam ekonomi Islam sangatlah penting, karena setiap 

orang yang berinteraksi dalam ranah ekonomi diharuskan 

menjaga amanah, dan tidak berbuat dzalim kepada orang lain. 

Sementara perbuatan-perbuatan tersebut tidak akan mungkin 

akan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki akhlak yang 

baik. Adapun alasannya memilih tokoh dan pandangan al-

Ghazali, karena beliau telah berhasil dalam mengawinkan hukum 

Islam (Fiqh) dengan ajaran moral (al-Tashawuf). Di sisi lain 

beliau juga sebagai tokoh filsafat dan teolog. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengangkat tema ini dengan judul: “Analisis 

Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Konsep Etika Dalam 

Bisnis (Studi Pada Kitab Ihya’ Ulumuddin)”. 

 

D. Fokus Penelitian 

Untuk memfokuskan penulisan dan memudahkan analisa, 

maka dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas masalah 

pada konsep etika bisnis Islam Imam Al-Ghazali yang dimuat 

dalam Kitab Ihya‟ Ulumuddin Jilid II. Penulis akan mencoba 

untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali 

untuk kemudian dijadikan suatu konsep untuk sumbangsih 

pemikiran dalam etika saat menjalankan bisnis. Bilamana 

terdapat bahasan penulis membahas aspek di luar konsep diatas, 

hal itu dimaksudkan untuk mempertajam analisis penelitian.   

 

E. Rumusan Masalah 

Untuk menggambarkan lebih jelas tentang masalah 

yang akan diteliti, berikut diajukan beberapa pertanyaan yang 

akan dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pemikiran Imam al-Ghazali mengenai konsep 

etika  bisnis dalam kitab Ihya‟ Ulumuddin? 

2. Bagaimana relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai 

konsep etika bisnis dalam kitab Ihya‟ Ulumudin di zaman 

modern?  

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau 

sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa 

yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam al-Ghazali mengenai 

konsep etika  bisnis dalam kitab Ihya‟ Ulumuddin. 

2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali 

mengenai konsep etika bisnis dalam kitab Ihya‟ Ulumudin 

pada zaman sekarang. 

 

G. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, hasil analisis ini dikembangkan lebih lanjut 

oleh penulis untuk mengetahui konsep yang akan dipakai 

oleh Imam Al-Ghazali dan nilai-nilai yang menjadi dasar 

pemikiran beliau, untuk diambil kesimpulan serta adanya 

alternatif yang bisa membantu para pelaku bisnis dalam 

menjalankan usahanya. Serta memberikan sumbangan 

pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah ekonomi Islam 

khususnya dan menambah literasi mengenai hal tersebut. 

Khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Lampung. 

2. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum 

khususnya para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha yang 

dijalankan. 
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H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas, perlu 

adanya penelitian terdahulu sebagai pembeda dengan penelitan 

penulis. Dalam penelitian sebelumnya dapat dijelaskan secara 

singkat sebagai berikut: 

1. Suprihatin, Ibdalsyah, dan Hendri Tanjung dalam jurnal 

“Analisis Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Mekanisme 

dan Etika Perilaku Pasar”. Dimana penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan 

mendeskripsikan pasar berdasarkan Ekonomi Islam dan 

Konvensional dari Imam Al-Ghazali. Kesimpulan yang 

didapat adalah pasar dan etika yang dioperasikan dengan 

kognitif, afektif dan perlunya keterampilan. Imam Al-Ghazali 

membuat konsep tentang mekanisme pasar berdasarkan 

hukum Islam.
17

 

2. Ahmad Madji Tsabit, dalam jurnal “Etika Pertukaran dalam 

Islam Menurut Imam Al-Ghazali”. Penelitian yang dilakukan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat penelitian 

pustaka. Hasil penelitian menujukan bahwa menurut 

pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai etika pertukaran 

dalam Islam adalah pada awalnya, sistem barter tersebut 

sangat mudah dan sederhana, namun kemudian dalam 

perkembangan kebutuhan masyarakat membuat sistem barter 

ini menjadi sulit dan muncul banyak kekurangan. Di 

antaranya adalah kesulitan mencari keinginan yang sesuai 

antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan 

untuk mewujudkan kesepakatan yang mutual, perbedaan 

ukuran barang, jasa dan sebagian barang.
18

 

3. Fahadil Amin Al-Hasan, dalam jurnal “Etika Bisnis Al-

Ghazali”. Dimana penelitiana ini menggunakan pendekatan 

                                                           
17

 Suprihatin, Ibdalsyah, Hendri Tanjung,  “Analisis Pemikiran Imam Al-

Ghazali Mengenai Mekanisme dan Etika Perilaku Pasar”. KASABA: Journal of 

Islamic Economy, Vol 11 No. 1 (2018), h. 42. 
18 Ahmad Madji Tsabit, “Etika Pertukaran dalam Islam Menurut Imam Al-

Ghazali”. JPIK, Vol. 1 No. 1, (Maret 2018), h. 153) 
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kualitatif dengan tujuan mengetahui etika bisnis yang 

dipikirkan oleh Imam Al-Ghazali. Kesimpulan yang didapat 

adalah banyaknya pemahaman di luar sana yang mengatakan 

bahwa dalam bisnis faktor etika tidak harus dilibatkan, 

karena akan menghambat income/pendapatan yang akan 

didapat, terutama pemahaman ini dibawa oleh faham neo-

klasik model Walrasian yang dengan tegas menolak untuk 

melibatkan faktor etika pada kegiatan bisnis. Pemaham itu 

bertolak belakang dengan pemahaman Al-Ghazali (450-505) 

mengenai fungsi etika dalam bisnis. Menurut beliau, etika 

sangat penting untuk diikutsertakan dalam aktivitas bisnis. 

Gagasan seperti ini banyak kita temukan dalam beberapa 

buah karya fenomenalnya, terutama pada kitab Ihya‟ 

Ulumuddin.
19

 

4. S. Mohammad Ghazanfar, Abdul Azim Islahi dalam jurnal 

Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali (450-505H/1058-1111M.D). 

Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-

Ghazali menekankan perilaku etis di pasar dan menganggap 

produksi dan pasokan kebutuhan untuk menjadi kewajiban 

wajib. Beliau mengutuk menimbunan barang dan 

pembantaian.
20

  

5. Niken Agustin, dalam tesis berjudul Implementasi Norma-

Norma Etika Bisnis Syari‟ah pada Pamella Swalayan di DIY 

Ditinjau dari Etika Bisnis Perspektif al-Ghazali. Tesis ini 

mengkaji implementasi nilai-nilai syari‟ah dari aspek etika 

bisnis perspektif al-Ghazali, antara lain: 1) al-Ghazali 

dipandang sebagai tokoh besar yang memiliki peran penting 

dalam perkembangan dunia Islam; 2) Kitab Ihya‟ Ulumuddin 

adalah salah satu kitab karya al-Ghazali yang monumental 

dan hingga saat ini masih menjadi acuan kajian teori Hukum 

Islam; 3) Masalah etika dalam berbisnis sangat diperlukan 

                                                           
19

 Fahadil Imam Al-Hasan, Etika Bisnis Al-Ghazali, Jurnal E-Sya, Vol. 1, No. 

1, (April 2014), h. 1. 
20

 S. Mohammad Ghazanfar, Abdul Azim Islahi, Pemikiran Ekonomi Al-

Ghazali (450-505H/1058-1111M.D. Seri Penelitian Ekonomi Islam, King Abdulaziz 

Univercity-2 (1997) 
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oleh para pelaku bisnis ditengah perdagangan bebas seperti 

saat ini.
21

 

Pada skripsi ini yang berjudul: Analisis Pemikiran Imam Al-

Ghazali Mengenai Konsep Etika dalam Bisnis (Studi Pada Kitab 

Ihya‟ Ulumuddin). Penulis akan membahas tentang etika bisnis  

menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya‟ Ulumuddin serta 

penulis tidak terjun kelapangan secara langsung sebagai pembeda 

dengan penelitian sebelumnya.  

 

I. Metode Penelitian 

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.
22

 

Sedangkan penelitain adalah pemikiran yang sistematis mengenai 

berbagai jenis masalah yang memahamannya memerlukan 

pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.
23

 Rencana 

penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsistensi, 

dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan 

dijalankan.
24

 Maka penulis menyampaikan beberapa metode 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan (library research) adalah 

penelitian kepustakaan dalam bentuk analisis isi/content 

analysis yang mendeskripsikan atau menggambarkan apa 

yang menjadi masalah kemudian menganalisis dan 

menafsirkan data yang ada berdasarkan buku-buku sesuai 

                                                           
21

Niken Agustin, Implementasi Norma-Norma Etika Bisnis Syari‟ah pada 

Pamella Swalayan di DIY Ditinjau dari Etika Bisnis Perspektif al-Ghazali (Tesis 

Program Pascasarjana, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).  
22 Cholid Nuroboko, Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

1997), h. 1 
23 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 5 
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D,  (Bandung, Alfabeta 2013), h. 11. 
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dengan objek penelitian. Menurut M. Iqbal Hasan 

penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang 

dilaksanakan menggunakan kepustakaan atau literatur 

baik berupa buku laporan ataupun catatan hasil penelitian 

terdahulu. Teknik-tekniknya di antaranya yang paling 

utama ialah research yakni mengumpulkan bahan dengan 

membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain 

atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan,
25

 

yang berhubungan dengan pembahasan judul serta 

mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, untuk 

kemudian dianalisa dan pada akhirnya diambil 

kesimpulan untuk dituangkan dalam bentuk laporan 

tertulis. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu jenis 

penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu 

keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap 

objek yang diteliti kemudian dianaliasis secara lebih 

kritis.
26

 Dalam penelitian ini, penulis menguraikan 

tentang apa yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali 

tentang konsep etika dalam bisnis dalam kitab Ihya‟ 

Ulumuddin, serta memaparkan penerapan konsep etika 

bisnis tersebut kepada para pelaku bisnis dizaman 

sekarang. 

 

2. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis 

penelitian library research, dengan sumber data primer. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data yang 

berhubungan dengan variable-variable, dapat berupa catatan 

                                                           
25

 Hadi, Sutrisno, Metode Penelitian Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 

h. 42. 
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2. 
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seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen harian, catatan rapat, dan sebagainya.
27

  

Data atau variable-variable tersebut merupakan kajian 

dari pemikiran imam Al-Ghazali tentang sejarah 

kehidupannya maupun konsep pemikirannya tentang 

ekonomi terutama dalam etika bisnis yang termaktub dalam 

karyanya Ihya Ulumuddin. Adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

a. Menghimpun atau mencari literatur yang berkaitan 

dengan objek penelitian 

b. Mengklasifikasikan buku berdasarkan konten atau 

jenisnya (primer dan sekunder) 

c. Mengutip data atau teori atau konsep lengkap dengan 

sumbernya 

d. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-

buku, dokumen, jurnal. 

e. Menganalisis data-data tersebut sehingga peneliti bisa 

menyimpulkan masalah yang dikaji. 

Dalam kajian ini sumber datanya dibagi menjadi dua, 

yaitu sumber data primer dan sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang 

dijadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan 

meneliti permasalahan seputar etika dalam bisnis. 

Sumber primer yang penulis gunakan yaitu: Kitab Ihya‟ 

Ulumuddin Jilid II karya Imam al-Ghazali yang 

diterjemahkan oleh Prof. Tk. H. Ismail Yakub, S.H., 

M.A. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang 

diambil dari buku, jurnal, artikel serta sumber lain yang 

                                                           
27 Arikunto, 2010, h. 202. 



 

 

   

15 

terkait dengan pembahasan dan permasalahan yang 

mendukung dalam penulisan skripsi ini. 

 

3. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini 

merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.
28

 

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, 

maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan 

kesimpulan, yang dilakukan dalam bentuk teknik sebagai 

berikut ini: 

a. Deduktif 

Metode yang digunakan untuk menjelaskan konsep 

etika bisnis adalah metode deduktif sesuai dengan 

ajaran agama Islam bisnis yaitu tentang bagaimana 

berbisnis tanpa mendzalimi orang lain. Yang dimaksud 

dengan metode deduktif adalah metode berfikir yang 

berdasarkan pada pengetahuan umum dimana kita 

hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus. 

b. Induktif 

Kemudian metode yang digunakan adalah metode 

induktif untuk mengkaji data yang telah didapat yang 

terkait dengan konsep etika bisnis yang telah 

dipaparkan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya 

Ulumuddin dan berkaitan dengan relevansi kekinian. 

Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat 

dari fakta-fakta peristiwa khusus dan konkret, kemudian 

ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. 

 

                                                           
28 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 

2001), h. 103. 
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c. Analisis deskriptif 

Metode analisis deskriptif yaitu cara untuk 

mengumpulkan data, menyusun suatu data kemudian 

dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis 

deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa 

kata-kata, gambar dan berupa angka-angka. Hal ini 

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan 

demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan 

data dan pengolahan data untuk memberikan gambaran 

penyajian laporan tersebut. 

d. Analisis isi 

Setelah data-data terkumpul selanjutnya dianalisis 

dengan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu menelah 

kosa kata, pola kalimat, situasi dan latar belakang budaya  

Imam Al-Ghazali dalam pemikirannya tentang etika dalam 

bisnis. Kemudian mengumpulkannya secara induktif untuk 

diambil kesimpulan bagaimana konsep etika dalam berbisnis 

dalam pemikiran Imam Al-Ghazali. Semua data yang 

terkumpul akan ditulis secara deskriptif analitis, yaitu 

menampilkan pemecahan masalah yang ada dan dianalisa 

dengan mendalam. Sekaligus analisis kritis sejauh mana 

urgensi pemikiran Imam Al-Ghazali terkait etika dalam 

bisnis di zaman sekarang. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah 

dalam proses penyusunan penelitian ini yaitu: 

BAB I Pendahuluan bab ini berisikan uraian dari penegasan 

judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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BAB II Landasan Teori bab ini berisikan kajian terhadap 

beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam 

mendukung penelitian ini, diantaranya adalah konsep etika bisnis, 

prinsip dasar etika bisnis Islam, bisnis-bisnis yang  sesuai dengan 

hukum Islam, dan Etika bisnis Islam menurut al-Ghazali. 

BAB III Biografi al-Ghazali bab ini berisikan mengenai 

kehidupan Imam al-Ghazali dimulai dari kelahiran Imam al-

Ghazali, riwayat pendidikan Imam al-Ghazali, perjalanan dan 

karir Imam al-Ghazali, dan karya-karya Imam al-Ghazali. 

BAB IV Analisis Pemikiran Imam al-Ghazali Mengenai Etika 

Bisnis bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil 

pengumpulan data dan analisa mengenai hasil penelitian 

pemikiran Imam al-Ghazali mengenai etika dalam bisnis dalam 

kitab Ihya Ulumuddin dan relevansi pemikiran imam al-Ghazali 

mengenai etika bisnis pada jaman sekarang. 

BAB V Penutup bab ini berisikan temuan studi berupa 

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi 

dari hasil kesimpulan tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Etika Bisnis 

1. Pengertian Etika Bisnis 

Etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno ethos. Dalam 

bentuk tunggal kata tersebut mempunyai banyak arti, 

kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara 

berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adalah adat 

kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang 

terbentuknya istilah “Etika” yang oleh filosof besar Yunani 

Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan 

filsafat moral. 

Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika, memilih 

arti yang ketiga sebagai pengertian etika yang paling 

substansial. Menurutnya etika adalah nilai-nilai dan norma-

norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau 

sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
29

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan 

dengan membedakan tiga arti : pertama  etika berarti ilmu 

tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak 

dan kewajiban moral (akhlak). Kedua etika beratri kumpulan 

asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga etika 

berarti nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu 

golongan atau masyarakat.
30

 

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa etika berarti nilai dan norma 

yang menjadi pegangan hidup seseorang dalam mengatur 

tingkah lakunya dalam hidup bermasyarakat. Etika juga 

berarti  perilaku tentang baik dan buruknya seseorang dalam 

bersosialisasi dalam masyarakat. 

                                                           
29

 K.Bertens, Etika, (Jakarta:Gramedia,1994), h.3-4  
30

 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka,1995), h. 271.  
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2. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Etika dalam pemikiran Islam dimasukan dalam filsafat 

praktis (al-hikmah al-amaliyah) bersama politik dan 

ekonomi. Berbicara tentang bagaimana seharusnya etika vs 

moral. Moral adalah nilai baik dan buruk dari setiap 

perbuatan manusia (praktiknya akhlak), sedangkan etika 

adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk 

(ilmunya ilm al-akhlak). Dalam disiplin filsafat, etika sering 

disamakan dengan Filsafat Moral. Etika Islam memiliki 

aksioma-aksioma, yaitu: 

a. Unity (persatuan): konsep tauhid, aspek sosekpol dan 

alam, semuanya milik Allah, dimensi vertikal, hindari 

diskriminasi di segala aspek, hindari kegiatan yang tidak 

etis. 

b. Equibrium (keseimbangan): konsep adil, dimensi 

horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan 

tidak dirugikan. 

c. Free Will (kehendak bebas): kebebasan melakukan 

kontrak namun menolak laizez fire (invisible hand), 

karena nafsu amarah cendrung mendorong pelanggaran 

sistem responsibility (tanggung jawab), manusia harus 

bertanggung atas perbuatannya. Bila orang lain 

melakukan hal yang tidak etis tidak berarti boleh ikut-

ikutan. 

d. Benevolence (manfaat/kebaikan hati): ihsan atau 

perbuatan harus yang bermanfaat.
31

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa 

etika dalam pandangan Islam adalah ilmu yang mempelajari 

tentang norma dan kaidah yang dipegang seseorang 

berdasarkan aksioma-aksioma yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

                                                           
31 Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 

38. 
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Menurut sumber-sumber literatur mengatakan bahwa, 

etika bisnis didasari oleh ajaran-ajaran agama. Adapun 

dalam agama Islam banyak sumber literatur dan kode hukum 

yang mengatur masalah harta dan kekayaan yang merujuk 

pada kitab suci Al-Quran dan diterjemahkan dalam bentuk 

hadist-hadist Rasulullah SAW.  

Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat 

nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia 

bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti 

lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di 

mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam 

bertransaksi, berprilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan 

bisnis dengan selamat.
32

 

Berdasarkan pengertian diatas etika bisnis Islam adalah 

seperangkat nilai tentang aspek baik/buruk, terpuji/tercela, 

benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dalam 

dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang 

mempelajari halal/haram serta sesuai dengan tuntunan ajaran 

agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. 

 

B. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam 

Sejumlah pilar mendasar (fundamental) dalam 

keterkaitannya dengan sistem nilai dari etika bisnis Islam yang 

dikembangkan dari upaya reinterprestasi Al-Quran dan Sunnah. 

Konsep-konsep berikut diarahkan untuk lebih mengangkat nilai-

nilai yang berkaitan dengan pencegahan atas tindakan 

eksploitatif, pembungaan, spekulasi, perjudian, dan pemborosan 

yang telah dirumuskan oleh para ahli adalah sebagai berikut :  

1. Konsep Kepemilikan dan Kekayaan 

Secara etimologis kepemilikan seseorang materi berarti 

penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara 

teminologis berarti spesialisasi (in legal term) seseorang 

                                                           
32 Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 

15.  
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terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk 

melakukan tindakan hukum atas benda tersebut. Aplikasi 

etika dan konsep kepemilikan dan kekayaan pribadi dalam 

Islam bermuara pada pemahaman bahwasanya sang pemilik 

hakiki dan absolut hanyalah Allah SWT. Tuhan semesta 

alam, dalam firman-Nya Surah Al-Imran Ayat 189:  

                     

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, 

dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu”.
33

 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-„A‟raaf ayat 

10 yang berbunyi: 

                    

      

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan 

kamu sekalian di muka bumi dan (juga) Kami 

jadikan bagimu di muka bumi itu (sumber-

sumber) penghidupan. (Sayang), Amat sedikit 

diantara kamu yang bersyukur.”
34

 

Berdasarkan kedua ayat diatas, dapat diketahui bahwa 

Allah telah menempatkan kita dimuka bumi sebagai khalifah 

setra Allah menjadikan segala apa yang ada diatasnya 

sebagai sumber penghidupan bagi manusia. Tetapi manusia 

hanya diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak 

yang diberi wewenang untuk memanfaatkan kekayaan 

tesebut dan Allah sebagai pemilik yang sebenarnya atas 

segala apa yang ada dilangit dan dibumi. Hak pribadi diakui 

hak kepemilikan tersebut harus bisa berfungsi sebagai 

nafkah konsumsi bagi diri dan keluarga, berproduksi dan 

                                                           
33

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya. 

(Bandung : Dipenogoro, 2010), h. 75. 
34

Departemen Agama Republik Indonesia, h. 151. 
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diinvestasikan serta sebagian harta yang dimiliki tersebut 

disisihkan kepada mereka yang membutuhkan sebagai 

wujud kepedulian sosial (zakat, infak, dan sedekah). 

2. Konsep Distribusi Kekayaan 

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untu 

mencapai yang minimum, namun demikian kecukupan 

dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang 

paling mendasari dalam distribusi kekayaan, setelah itu baru 

dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Setiap umat 

harus mampu mencapai yang minimum dulu, bahkan 

diupayakan agar dapat mencapai standar hidup yang bisa 

dikatakan baik. Standar kecukupan ini diasumsikan oleh 

para ulama sebagai titik pembeda dengan yang kekurangan 

(limit of pittance). Islam mengenal batasan tersebut 

merupakan hak orang yang disediakan oleh otoritas sosial 

dari negaranya. Ini artinya kewajiban menyisihkan sebagian 

harta kepada mereka yang membutuhkan. 

Islam menawarkan instrumen yang sangat beragam 

untuk optimalisasi proses distribusi income. Dan konsep 

yang ditawarkan ada yang menuntut otoritas dari pemerintah 

(negara) dan ada pula yang memang sangat berpengaruh 

pada konsep karitatif personal dan sosial muslim. Husein 

Sarata menjelaskan beberapa instrumen te rsebut sebagai 

berikut:
35

 

1) Ghanimah 

Harta rampasan perang atau barang yang diperoleh kaum 

muslimin dalam peperangan. Bagian baitul mal dalam 

harta tersebut adalah 1/5 (20%). 

2) Kharaj 

Kewajiban moneter atau fiskal yang diwajibkan atas 

tanah pertanian di negara-negara Islam yang baru bediri. 

Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada masa 
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Khalifah Umar bin Khattab. Para fuqoha menetapkan 

bahwa al-Kharaj adalah rezeki yang diberikan oleh Allah 

kepada kaum muslimin karena kemenangan mereka atas 

musuh-musuh mereka. 

3) Jizyah 

Kewajiban moneter atau fiskal yang diwajibkan oleh 

pemerintah negara Islam kepada nonmuslim, tujuan 

utamanya adalah kebersamaan dalam menanggung beban 

negara yang bertugas untuk memberikan perlindugan, 

keamananm dan tempat tinggal bagi mereka dan juga 

sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam. 

4) Rikaz 

Barang temuan sebesar 20% dikenakan sebagai tarif 

zakat. 

5) Dhawa-i 

Tanah terlantar, jika tidak diketahui pemiliknya dan 

kekayaan yang ditingalkan oleh orang yang meninggal 

dan tidak memiliki ahli waris. 

6) Ushur (bea cukai) 

Yaitu suatu kebijaksanaan moneter dalam Islam yang 

diwajibkan pada komoditi perdagangan yan diekspor 

maupun diimpor dalam sebuah negara Islam.  

7) Zakat Fitrah 

Kewajiban tahunan sebelum Idul Fitri, wajib bagi 

personal dan orang-orang yang masih di bawah tanggung 

jawabnya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa intrumen 

pendistribusian pendapatan itu dibagi menjadi tujuh bagian 

meliputi harta rampasan perang, pajak pertanian, pajak dari 

nonmuslim, barang temuan, tanah terlantar, bea cukai dan 

zakat fitrah. Selain itu instrumen wajib lainnya adalah 

warisan (pembagian harta kepemilikan kepada orang yang 

ditinggalka setelah meninggal dunia), nafakah, udhiyah, 



 

 

   

25 

musaadah, jiwar, diyafah, nudzur, wakaf, wasiat, infak dan 

sedekah. 

3. Konsep Kerja dan Bisnis 

Paradigma yang dikembangkan dalam konsep kerja dan 

bisnis Islam mengarah kepada pengertian kebaikan (thoyib) 

yan gmeliputi materinya itu sendiri, cara memperolehnya 

dan cara memanfaatkannya. Abdullah bin Mas‟ud r.a 

meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda yang: 

Artinya: “Berusahalah dalam mendapatkan rezeki yang 

halal adalah kewajiban setelah kewajiban”. 

Dengan kata lain bahwa bekerja untuk mendapatkan 

penghasilan yang halal lagi baik adalah kewajiban agama 

yang kedua setelah kewajiban pokok dari agama, seperti 

shalat, zakat, puasa, dan haji. Maka setiap manusia 

diwajibkan mencari penghidupan dimuka bumi ini dengan 

cara yang halal tanpa mendzalimi orang lain.  

Menurut Masudul Alam Choudhory paling tidak ada 

lima karakter yang dapat mencirikan dimensi etis pada 

aktivitas ekonomi (halalan thoyyiban) dalam Islam yaitu 

sebagai berikut:
36

 

1) Free-intrest system, dalam perspektif para sarjana muslim 

kontemporer infrastruktur pereknomian Islam harus 

berdiri di atas perekonomian tanpa bunga. 

2) Partnership, Islam mencanangkan hubungan kerja antara 

tenaga kerja dan pemilik modal dalam sistem bagi hasil. 

3) Joint venture, skema kerja dan bisnis dalam bentuk 

penyertaan modal dimana investasi diarahkan kepada 

equity base fund dibandingkan debt base fund. 

4) Charity program, pihak intermediary 

(perantara/penengah) yang berkaitan dengan aktivitas 
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karitatif, keberkahan dalam bisnis dan kedermawanan 

yang berorientasi pada dunia dan akhirat. 

5) Menghindari pemanfaatan dan pemakaian sumber daya 

secara berlebihan. 

Selain kelima karakter diatas, massih adalagi karakter 

kerja dan bisnis yang ditentukan oleh Islam seperti 

menghindari gharar, gambling, dan maysir. Untuk lebih 

jelasnya karakter bisnis Islam akan dibandingkan dengan 

karakter bisnis konvensional dalam tabel berikut ini:
37

 

Tabel 2.1 

Tabel perbedaan karakteristik kerja dan bisnis Islam dan 

konvensional 

Ruang 

lingkup 

Islam/ Syariah Konvensional 

Asas  Akidah Islam Sekularisme  

Motivasi  Dunia dan akhirat Dunia  

Orientasi  Profit dan benefit 

pertumbuhan dan 

keberlangsungan 

keberkahan 

Profit, pertumbuhan, 

dan 

keberlangsungan 

Etos kerja Bisnis adalah 

bagian dari ibadah 

Bisnis adalah 

kebutuhan dunia 

Sikap mental Konsekuensi 

keimanan dan 

manifestasi 

kemusliman 

Maju dan produktif 

konsekuensi 

aklualisasi diri: 

konsumtif 

Keahlian  Konsekuensi 

kewajiban muslim 

Konsekuensi dan 

reward dan 

punishment system 
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Amanah  Terpercaya dan 

bertanggung jawab, 

tujuan tidak 

menghalalkan 

segala cara 

Tergantung 

keinginan individu 

(pemilik modal) 

tujuan menghalalkan 

segala cara 

Modal  Halal Halal-haram 

Ruang lingkup Islami  Non Islami 

SDM  Sesuai dengan akad 

kerja 

Sesuai akad kerja 

atau pemilik modal 

Sumber daya Halal  Halal-haram 

Menejemen 

stategis 

Visi dan misi 

terkait erat dengan 

misi penciptaan 

manusia di dunia 

Visi dan misi terkait 

erat dengan 

kepentingan materi-

duniawi  

Menejemen 

operasional 

Jaminan halal pada 

input, proses dan 

output, 

produktivitas Islami 

Tidak ada jaminan 

halal pada input, 

proses dan output, 

produktivitas dalam 

korodir manfaat 

Menejemen 

keuangan 

Jaminan halal ada 

input, proses dan 

output keuangan 

Tidak ada jaminan 

halal ada input, 

proses dan output 

keuangan 

Menejemen 

pemasaran 

Selalu dalam 

koridor jaminan 

halal 

Strategi pemasaran 

menghalalkan segara 

cara 

Menejemen 

SDM 

Profesionalisme 

berkepribadian 

Islami, SDM 

pengelola bisnis, 

bertanggung jawab 

kepada diri, 

majikan dan Allah 

Profesionalisme, 

SDM = faktor 

produksi, 

bertanggung jawab 

kepada diri dan 

majikan 
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SWT. 

Sumber: Etika Bisnis dalam Islam 

Dari tabel diatas terdapat perbedaan yang sangat 

mencolok antara karakteristik kerja Islam dengan 

konvensional, dimana karakter kerja dan bisnis Islam 

berlandaskan agama dan berorientasi untuk kebahagian 

dunia dan akhirat dengan memperhatikan halal-haramnya. 

Sedangkan karakteristik kerja dan bisnis konvensional 

berlandaskan pada keuntungan usaha saja dan 

memperhatikan halal-haramnya. 

 

C. Bisnis-bisnis yang sesuai dengan hukum Islam 

Mengenai bisnis yang sesuai dengan hukum Islam adalah 

semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui 

saluran produktif, dari membeli barang mentah sampai menjual 

barang jadi. Pada pokoknya kegiatan bisnis meliputi 

perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, 

pemberian informasi.
38

 

Dalam Islam, manusia sebagai individu dan kelompok 

mempunyai kebebasan dalam melakukan kegiatan bisnis. Namun 

dalam menjalankannya manusia harus mengimplementasikan 

kaedah-kaedah Islam. Manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai 

tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnisnya. 

Dalam melakukan kegiatan bisnis hendaklah kita mengacu pada 

ajaran yang telah tertuang dalam Al-Quran dan Hadist agar 

terhindar dari kegiatan bisnis yang tidak sehat. 

Pertama, prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. 

Dalam Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam 

kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kejujuran 

dalam kegiatan bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda yang 

artinya: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan 
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yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al- 

Quzwani).  

Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. 

Dalam surat Al-Anfaal ayat 58 :  

                            

       

Arinya: “Jika engkau (Muhammad) khawatir akan terjadinya 

pengkhianatan dari suatu golongan, maka 

kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan 

cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berkhianat”.
39

 

Kejujuran adalah sesuatu yang disukai Allah SWT dan 

merupakan sifat Rasulullah SAW. Mengutamakan kejujuran dan 

menepati janji merupakan perilaku bisnis yang sesuai syariah 

karena akan menjauhkan dari kebatilan. 

Kedua, Menepati Janji. Allah SWT menganjurkan kita selalu 

menepati janji dalam jual beli dan aktivitas lainnya. Dalam surat 

Al-Maidah ayat 1:  

             

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-

aqad itu”.
40

 

 Berdasarkan ayat ini maka dapat ditegaskan pentingnya kita 

menepati janji dalam melakukan perniagaan (bisnis) jangan 

berusaha mengingkari atas apa yang telah diucapkan. Dengan 
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menerapkan hal ini insya Allah perniagaan (bisnis) yang 

dilakukan akan menjadi lebih berkah.
41

 

Ketiga, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga 

tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. 

Sabda Nabi Muhammad, “Janganlah kalian melakukan bisnis 

najsya (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk 

menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar 

menarik orang lain untuk membeli). 

Keempat, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar 

orang membeli kepadanya Nabi Muhammad Saw bersabda, 

“Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud 

untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain”. (H.R. 

Muttafaq „alaih) 

Kelima, tidak melakukan Ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk 

dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar 

harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun 

diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam 

itu. 

Keenam, takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam 

perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar 

diutamakan. Firman Allah dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1-3: 

                            

            . 

Artinya: “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”.
42
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Ketujuh, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. 

Nabi Muhammad Saw bersabda, “Berikanlah upah kepada 

karyawan, sebelum kering keringatnya”. Hadist ini 

mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-

tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang 

dilakuan. 

Kedelapan, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang 

suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, 

minuman keras, ekstasi, dsb. Nabi Muhammad Saw bersabda, 

“Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi 

dan patung-patung”. (H.R. Jabir). 

Kesembilan, Menggunakan Persetujuan Kedua Belah Pihak. 

Dalam melakukan perniagaan (bisnis) harus tercipta ijab kabul 

diantara penjual dan pembeli. Dalam surat An-Nisaa ayat 29 :  

                        

                    

      

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka 

sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.”
43

 

Aktivitas perniagaan (bisnis) yang hanya dilakukan jika 

sudah ada kata sepakat diantara penjual dan pembeli dan tidak 

saling merugikan merupakan suatu perniagaan (bisnis) yang 

sesuai dengan syari‟ah. Tetapi jika tidak adanya kesepakatan 

diantara keduanya dan hanya mengarah pada yang hak 

hendaknya jauhkanlah perniagaan (bisnis) yang demikian. 
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Kesepuluh, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari 

unsur riba. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278:  

                               

    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum 

dipungut) jika kamu beriman.”
44

 

Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang 

kesetanan. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengumumkan 

perang terhadap riba. Islam memiliki wawasan yang 

komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, 

pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor 

produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, 

masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai 

kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan 

hubungan sosial. Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dari 

wacana ekonomi. 

Ebrahim menyebutkan beberapa karakter yang harus 

dimiliki oleh pengusaha muslim adalah: 

1. To be truthful. Alquran menegaskan dalam Surat Al-Mukmin 

ayat 28: "Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang 

yang melampaui batas lagi pendusta." Nabi Muhammad 

SAW juga mengatakan: "Hendaklah kalian selalu berlaku 

jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan 

kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga.” Dan apabila 

seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka 

akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan 

jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa 

seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan 

seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta 
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dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah 

sebagai pendusta."(Sahih Muslim, Kitab al-Birr) 

2. To be honest. Al-Quran dalam Surat Ali Imran ayat 61 

menyebutkan bahwa “Laknat Allah bagi orang-orang 

bohong”. Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan: 

"Barangsiapa menjual barang dan tidak mengklarifikasi 

kekurangan di dalamnya akan mendapatkan murka Allah 

dan Malaikat akan mengutuknya untuk selama-lamanya". 

3. To be benevolent. Nabi Muhammad Saw bersabda: 

"Barangsiapa berusaha untuk membantu janda dan orang 

miskin seperti orang yang berperang di jalan Allah." (Sahih 

al-Bukhari, Kitab al-Adab). Hadis ini mengingatkan setiap 

pengusaha bahwa sangat penting bagi pengusaha untuk 

terlibat dalam kegiatan amal sehingga dapat meringankan 

nasib orang miskin. 

4. To be considerate. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang 

siapa yang membuatnya mudah bagi orang yang berhutang, 

maka Allah akan membuatnya mudah baginya di dunia dan 

akhirat" (Sahih Muslim, Kitab al-Birr).
45

 

 

D. Etika Bisnis Islam Menurut Al-Ghazali  

Problematika bisnis yang terjadi saat ini adalah baik sebagai 

aktivitas maupun entitas, yang telah ada dalam sistem dan 

strukturnya yang "baku". Bisnis berjalan sebagai proses yang 

telah menjadi kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat 

untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dan 

kebutuhan hidupnya. Etika telah dipahami sebagai sebuah 

disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari bisnis, 

dalam kenyataan itu, bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal 

yang terpisah bahkan tidak kaitan, jika pun ada hanya dianggap 

sebagai hubungan negatif, dimana praktek bisnis merupakan 
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kegiatan yang bertujuan mencapai laba sebesar-besarnya dalam 

situasi persaingan bebas, sebaliknya etika bila diterapkan dalam 

dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan 

bisnis, dengan demikian hubungan antara bisnis dan etika telah 

melahirkan hal yang problematis.
46

 

Dalam kehidupan bisnis yang terjadi di masyarakat saat ini 

telah terjadi kesangsian-kesangsian terhadap ide moral dari suatu 

ajaran agama, yang telah melahirkan mitos-mitos dalam 

hubungan bisnis dan etika, seperti mitos bisnis amoral, mitos 

bisnis immoral, mitos bisnis pengejar maksimalisasi keuntungan 

dan mitos bisnis sebagai permainan.
47

  

Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang etika bisnis yang 

terdapat dalam kitab Ihya‟ Ulumuddin Jilid II dibagi dalam lima 

bagian sub-bab yaitu: 

1. Kelebihan usaha dan menggerakkan kepada usaha 

Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Kitab Ihya‟ 

Ulumuddin Jilid II tentang keutaman mencari penghidupan 

dengan berusaha, sebagaimana  dalam firman Allah: 

                       

Artinya: “Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, Dan 

Kami jadikan siang untuk mencari 

penghidupan.” (QS. An-Naba‟: 10-11)
48

 

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah 

menciptakan siang untuk mencari penghidupan dimuka bumi 

ini, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Allah 

menciptakan malam sebagai waktu untuk beristirahat dan 

mengumpulkan tenaga untuk bekerja di esok hari. Serta 

bekerja untuk mencari penghidupan tersebut harus diniatkan 

karena Allah dengan bertujuan beribadah untuk mencukupi 
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kehidupan sehari-hari diri pribadi dan sanak keluarga. Salah-

satu pintu-pintu mencari rezeki itu ada pada bisnis atau 

berniaga, bisnis itu harus dengan tujuan untuk mencari 

kecukupan bukan mencari tambahan kepada kekayaan. 

Jika dari perniagaan itu dicari tambahan kepada 

kecukupan, dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaan 

dan menyimpan harta bukan untuk dipergunakan kepada 

jalan kebajikan dan sedekah, maka itu adalah perbuatan 

tercela. Karena itu berorientasi pada dunia, dimana 

mencintai dunia adalah penyebab utama setiap kesalahan. 

Tetapi jika dengan perniagaan itu bertujuan untuk mencari 

pencukupan/penghasilan untuk dirinya sendiri dan istri serta 

anak-anaknya dan ia sanggup untuk memperoleh kecukupan 

itu dengan tidak meminta-minta kepada orang lain itu lebih 

utama.
49

 

2. Pengetahuan yang mengsahkan jual beli dan mu’amalah 

Pengetahuan tentang bermuamalah itu sangat penting 

agar kita dapat membedakan apa saja yang diperbolehkan 

dan apa yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan. 

Imam Al-Ghazali menjelaskan semuanya kedalam enam 

bagian „aqad yaitu: 

a. „Aqad berjualan 

Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli, 

dan jual beli itu mempunya tiga sendi (tiga rukun): 

pertama a‟qid (yang melakukan jual beli) jangan 

melakukan akad kepada empat golongan manusia: anak 

kecil, orang gila, budak belia dan orang buta sebab jual 

beli tersebt tidak akan sah serta Imam Al-Ghazali 

memperbolehkan jual beli kepda orang kafir tetapi tidak 

menjual kepadanya kitab suci Al-Quran dan budak 

muslim serta senjata jika orang kafir tersebut dari 

golongan yang berperang dengan orang muslim.  
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Sendi kedua ma‟qud alaih (benda yang diperjual 

belikan) bukanlah benda yang mengandung najis „aini, 

khamar, minyak binatang haram, binatang kecil-

merayap, barang yang tidak ada manfaatnya dalam 

agama seperti gitar, seruling dan alat-alat pemainan 

tidak diperbolehkan untuk di perjualbelikan.
50

 Barang 

yang diperjual belikan itu milik sendiri atau sudah 

memperoleh izin dari pemiliknya, sanggup diserahkan 

menurut agama dan kenyataanya, benda yang dijual  itu 

diketahui bendany, jumlah dan sifatnya. Ketentuan lain 

yang dijelaskan Imam Al-Ghazali adalah benda yang 

dijual itu diterima dengan tangan, kalau sudah 

memperoleh miliknya dengan membayar harganya. 

Dan ketiga lafadh‟aqad (ijab dan kabul) yang 

dilakukan secara langsung dengan bertemu langsung di 

lafadh-kan dengan kata-kata. Yang terkadang 

diucapkan dengan jelas (shahih) dan terkadang tidak 

tegas (kinayah).
51

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

yang harus diperhatikan saat kita melakukan transaksi 

itu ada tiga yaitu kepada siapa kita melakukan jual beli 

itu, benda yang diperjual belikan dan ijab qabul yang 

dipakai pada saat itu. 

 

b. „Aqad Riba 

Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi 

uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang 

untuk kepentingan individual.
52

 Seperti halnya para 

ilmuan Muslim dan Eropa, pada umumnya 

mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait 

dengan berjalannya waktu. Terdapat dua cara bunga 
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dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi. Bunga 

dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, 

tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah 

yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang 

berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera dan ada 

permintaan untuk melebihkan jumlah komoditi, 

kelebihan ini disebut riba al-nasiah. Jika jumlah 

komoditas yang diperlukan tidak sama, kelebihan yang 

diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba al-

fadl. Menurut Ghazali kedua bentuk transaksi tersebut 

hukumnya haram. Jika pertukaran melibatkan 

komoditas dengan jenis yang sama, seperti logam (emas 

dan perak) atau bahan makanan (gandum atau gerst), 

hanya riba al-nasiah yang dilarang, sementara riba al-

fadl diperbolehkan. Bila pertukarannya antara 

komoditas dengan jenis yang berbeda (logam dan 

makanan) keduanya diperbolehkan
53

 

c. Pembelian dengan pemesanan 

Menurut Imam Al-Ghazali para pelaku usaha jika 

melakukan pembelian dengan pesanan haruslah 

menjaga sepuluh syarat berikut: 

1) Modal itu diketahui dengan yang menyamainya 

2) Modal diserahkan dalam majlis „aqad 

3) Barang yang dipesan itu termasuk dalam barang 

yang diketahui sifat-safatnya, seperti biji-bijian, 

hewan, logam, bulu wol, dll 

4) Dilakukan penjelasan dari barang yang dipesan 

dengan seteliti mungkin 

5) Lama waktunya diketahui, jika perjanjian itu 

memakan waktu 
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6) Benda yang dibeli itu dapat diserahkan pada 

waktunya dan dipercaya adanya saat waktunya tiba 

7) Disebutkan tempat penyerahannya 

8) Tidak dilakukan perjanjian itu pada barnag yang 

sulit di dapat atau bernilai tinggi 

9) Tidak diikat perjanjianitu pada makanan, emas dan 

perak karna hal tersebut adalah riba.
54

 

d. Sewa-menyewa 

Sewa-menyewa mempunyai dua sendi (rukun): 

sewa dan kemanfaatan. Adapun „aqid (yang 

mengadakan perjanjian: penyewa dan yang 

menyewakan, dan lafadh, maka rukunnya sama dengan 

akad jual-beli.
55

  

e. Penyerahan modal untuk perniagaan (Qiradh) 

Hendaklah dijaga pada qirodh ini tiga sendi (rukun): 

1) Modal diserahkan kepada yang akan 

mengerjakannya dalam perniagaan. 

2) Keuntungan nya diketahui kedua belah pihak 

3) Perbuatan yang menjadi tugas yang melaksanakan 

(„amil).
56

 

f. Perkongsian 

Perkongisian dibagi menjadi empat macam dan 

menurut Imam Al-Ghazali tiga diantaranya batal, yaitu: 

1) Perkongsian al-mufawadlah 

2) Perkongsian al-abdan (tubuh) 

3) Perkongsian al-wujuh (muka) 

4) Perkongsian al-inan 

                                                           
54

Imam Al-Ghazali, Terjemahan Ihya Ulumuddin Jilid II, (Semarang: CV. 

Faizan, 1977), Cet. Ketiga, h.476.  
55

 Imam Al-Ghazali, h. 477.   
56

 Imam Al-Ghazali, h. 480.  



 

 

   

39 

 Dari keempat macam perkongsian ini hanya 

perkongsiang al-inan yang tidak dianggap batal oleh 

Imam Al-Ghazali karena antara keduanya telah 

bercampur harta mereka dan sulit untuk dibedakan 

diantara keduanya kecuali dengan dibagi (50:50).
57

 

 

3. Penjelasan keadilan dan menjauhi kedzaliman dalam 

mu’amalah 

Mu‟amalah itu terkadang berlaku atas cara yang 

tetapkan oleh mufti dengan sah dan berlakunya. Tetapi 

mengandung kedzaliman yang dikerjakan oleh yang 

melakukan mu‟amalah tersebut. Karena dilarang oleh Allah 

Taa‟ala, tidak semua larangan-larangan dalam mua‟amalah 

tersebut menghendaki kebatala „aqadnya, karena kedzaliman 

tersebut bisa menyebabkan kemelaratan kepada orang 

banyak. Maka kedzaliman tersebut terbagi dalam dua  jenis 

antara lain: 

1) Kedzaliman tersebut mengenai yang umum melaratnya 

a) Praktik Ihtikar: penjual yang menyimpan barang-

barang pokok dengan tujuan  menunggu harganya 

mahal baru kemudian dijual. 

b) Melakukan transaksi dengan dirham palsu ditengah-

tengah naqad (emas dan perak yang sejati). 

2) Kedzaliman tersebut mengenai yang tertentu 

kemelaratannya (kepada yang melakukan muamalah) 

a) Tidak memuji barang yang dijualnya itu dengan apa 

yang tidak sebenarnya 

b) Tidak menyembunyikan segala kekurangan pada 

barang yang jual 

c) Tidak mengurangi jumlah dan takaran dalam 

timbangan 
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d) Dan tidak menyembunyikan harganya
58

 

4. Penjelasan berbuat baik (ihsan) dalam ber-mu’amalah. 

Sesungguhnya Allah Ta‟ala menyuruh dengan keadilan 

dan berbuat ihsan dalam segala hal begitu juga dalam 

berniaga  berlakunya ihsan seperti berlakunya modal dan 

berlakunya untuk memperoleh keuntungan. Begitunya 

dengan berbuat baik dalam berniaga harus selalu dijunjung 

tinggi sehingga tercapainya kebahagian. Menurut Imam Al-

Ghazali derajat ihsan dalam berniaga itu terbagi dalam enam 

perkara, yaitu: 

1) Tidak melakukan penipuan dalam jual beli 

2) Memudahkan pembelian 

3) Menyempurnakan harga yang disepakati 

4) Membayar hutang-hutang 

5) Menerima kembali orang yang mengembalikan 

pembeliannya   

6) Menangguhkan pembayaran kepada orang-orang 

miskin
59

 

5. Kasih Sayang Terhadap Diri Sendiri, Agamanya dan 

Akhirat 

Tiada seyogjanya seorang pelaku usaha, diumbang-

ambingkan oleh kehidupan dunia tanpa mengingat 

kehidupan akhirat. Maka pada saat ajalnya tiba semua sudah 

terlamban dan perusahaannya merugi. Dan iapun tidak 

memperolah apapun untuk kehidupan akhiratnya, karena ia 

termasuk kedalam orang yang membeli kehidupan dunia 

dengan melepaskan akhiratnya. 

Tetapi orang yang berakal, seyogjanya menaruh kasih 

sayang jepada dirinya sendiri. Kasih sayang kepada diri 

sendiri itu, ialah dengan memelihara modalnya. Dan 
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modalnya itu adalah agama dan perniagaannya pada agama 

dengan niat karena Allah. Imam Al-Ghazali membagi 

kesempurnaan kasih sayang seorang pelaku usaha kepada 

agamanya dengan menjaga tujuh perkara, yaitu:
60

 

1) Niat dan akidah dalam melakukan berniaga untuk 

terhidanr dari meminta-minta dan mencegah dari 

berharap kepada orang lain. 

2) Tujuan dalam beniaga tersebut untuk menegakkan salah 

satu dari fardhu kifayah  

3) Tidak mengganggu urusan dunia khusus urusan akhirat 

4) Membiasakan berdzikir kepada Allah SWT. ditempat 

berniaga 

5) Tidak serakah dalam berniaga 

6) Tidak mengingkatkan sekedar menjauhi yang haram 

saja, tetapi menjaga diri dari sesuaru yang syubhat dan 

tempat-tempat yang menimbulkan perasangaka ragu-

ragu.   

7) Mengawasi segala perlakuan mu‟amalah yang telah 

dilakukan kepada orang lain. 

Berkaitan dengan hal itu konsep pemikiran beliau adalah 

seputar “sosio ekonomi, yang beliau sebut sebagai 

“kesejahteraan sosial Islami”, yang berpangkal tolak pada 

konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas 

(kebaikan  bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup 

semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara 

individu dengan masyarakat, yang sangat sulit diruntuhkan dan 

yang telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer. 

Selanjutnya menurut al-Ghazali, terlebih dahulu beliau 

menjelaskan seputar hakikat  dunia‟  yang  berkaitan  dengan  

perilaku  bisnis  yang  Islami,  yaitu sebagai berikut: 
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 ِٗ َدحٌ انَّت ْٕ َج ْٕ ًَ ٌَ اْن بْاألْعيُب نَْيَض َكَذنَِك أَيَّ َٔ ٍْ اََحبِدَْب  َْيبَ ِعجَبَرحٌ َع ٌَّ انذُّ أِ

َيبَعهَْيَٓب قَبَل للاُ  َٔ َِٓي ْاألَْرُض  َُْٓبفَ َْيَبِعجَبَرحٌ َع : إََِّب  انُذ َٗ تََعبن

الً. فَبأْلَْرُض  ًَ ٍُ َع ُْى اَْحَظ ُْْى أَ يُّٓ ْٕ َجَعْهَُبَيبَعهَٗ ْاألَْرِض ِسْيَُخً نََٓب نَُِْجهُ

ُيْطَعٌى  َٔ َيبَعهَْيَٓبنَُْٓى َيْهجٌَض  َٔ ُيْظتَقَزٌّ َٔ  ٌٍ َيْظَك َٔ ِيَٓبٌد  َٔ  ٍَ فَِزاٌع ْنألََدِييِْي

ُع َيبَعهَ  ًَ يَْج َٔ َُْكٌح.  َي َٔ َيْشَزٌة  َٔ ٌُ َعبَد ًَ ٗ ْاألَْرِض ثاَلَثَخُ اَْقَظبٍو: اَْن

 ٌُ ا َٕ اْنَحْي َٔ انَُّجَبِد  َٔ0
61

 

Menurut beliau hakikat dunia ada 3 (tiga) unsur, yaitu 

benda-benda (materi dunia)/sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya pembangunan, maksudnya adalah 

sumber daya informasi dan sumberdaya jaringan, selanjutnya 

menurut beliau ketiga unsur tersebut saling berkaitan satu sama 

lain dan saling membutuhkan.
62

 Kemudian al-Ghazali 

menyatakan bahwa : 

ِطزُّ  َٔ َْيَب  خُ انذُّ ًَ َعَزَف ِحْك َٔ  ُ َعَزَف َرثَّّ َٔ َعَزَف ََْفَظُّ  ْٕ نَ 63َْب َٔ  

Pada bagian lain al-Ghazali menerangkan bahwa manusia 

sering lalai dan mempermainkan (kejahilan) dari unsur-unsur 

tersebut. Maka menurut al-Ghazali, Allah SWT telah 

menjadikan semua urusan dunia diberi peraturan dalam Negara 

dan untuk kepentingan rakyat, kalau semua berfikiran sadar dan 

mempunyai kemauan (political will), tentulah semuanya 

menjadi orang-orang zuhud.
 

Dengan demikian al-Ghazali dalam pemikirannya seputar 

ekonomi-bisnis didasarkan pada pendekatan tasawuf, karen 

pada masa hidupnya orang-orang kaya, para pejabat 

pemerintahan yang berkuasa, sarat dengan pretise yang sulit 

menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai 

yaum al-Hisab (Hari Pembalasan), yang beliau tuangkan dalam 
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karyanya Ihya Ulumuddin, Mizan al-Amal dan al-Tibr al-

Masbuk fi Nasihat al-Muluk.
64

  

Selanjutnya, pemikiran beliau tentang “kesejahteraan 

sosial” (maslahah) didasarkan kepada 5 (lima) tujuan dasar 

(maqashid al-Syar‟iyyah) yaitu: agama (al- Din), hidup atau 

jiwa (al-Nafs), keluarga atau keturunan (al-Nasl), harta atau 

kekayaan (al-Mal), dan intelektual atau akal (al-„Aql), beliau 

menitikberatkan (mahallu syahid) pada tuntunan wahyu, tujuan 

utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai 

kebahagian di dunia dan akhirat (maslahat al-Din wa al-

Dunya).
65 

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi 

kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utulitas 

individu dan sosial yang tripartie, yakni kebutuhan (dlaruriyat), 

kesenangan atau kenyamanan (hajat), dan kemewahan 

(tahsiniyat), klasifikasi tersebut merupakan peninggalan tradisi 

Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang 

terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang 

eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.
19 

Selain itu pula beliau memandang tujuan akhir adalah 

keselamatan, namun beliau tidak ingin bila pencarian 

keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban 

duniawi seseorang. Dalam hal ini beliau menitik beratkan 

bahwa niat perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan Ilahi 

dalam setiap aktivitas ekonomi dapat bernilai Ibadah. Pada 

akhirnya beliau menyatakan bahwa perkembangan ekonomi 

sebagai bagian dari kewajiban sosial (fard al-Kifayah) yang 

sudah ditetapkan Allah Swt, jika hal ini tidak dipenuhi, 

kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa.
66

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa al-Ghazali juga 

memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aktivitas 
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bisnis dalam masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya 

dalam koridor kewajiban sosial (fardl al-Kifayah) terhadap 

kesejahteraan sosial (Maslahat li al-Ummah), yang menurut 

beliau bekerja merupakan bagian dari ibadah. Ini membuktikan 

etos kerja yang diciptakan beliau melalui upaya ekstrareligius, 

artinya semangat mencari dunia jangan sampai terlena dengan 

pesan-pesan moral agama. 

Beliau juga menyoroti eksistensi kelembagaan negara, 

menurut beliau tugas utama lembaga ini adalah untuk 

mengawasi praktek-praktek pasar yang merugikan, seperti 

praktik pengakuan palsu tenatang laba, iklan palsu, timbangan 

dan ukuran yang tidak benar, transaksi yang keterlaluan, 

kontrak yang cacat, transaksi barang-barang haram, dan semua 

kesepakatan yang mengandung penipuan (al-Taghyir) dan 

ketidakjelasan (al-Gharar). Beliau juga berpendapat Negara 

harus menciptakan kondisi keamanan internal dan eksternal, 

untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. 

Sehingga beliau merekomendasikan kepada para raja atau 

penguasa dengan 10 (sepuluh) prinsip-prinsip keadilan dan 

perlakuan adil terhadap warga negara, setiap prinsipnya tidak 

hanya dibahas dalam perspektif Islam, yang didukung dengan 

ilustrasi dari Taurat Injil, dan juga sejarah Romawi, Yunani, dan 

Cina. Diantara 10 (sepuluh) prinsip-prinsip al-Ghazali tersebut 

adalah memperingatkan penguasa untuk tidak 

menyalahgunakan kekuasaan, sombong, terbuai oleh sanjungan, 

serta bersikap waspada terhadap ulama-ulama palsu. Dari 10 

(sepuluh) konsep etika bisnis Imam al-Ghazali konsep tersebut 

lebih lengkapnya sebagai berikut: 

1. Eksploitasi dalam perilaku bisnis 

2. Hilangnya prinsip kerelaan (an-Taradhin) 

3. Adanya unsur penipuan dan kecurangan 

4. Murah dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan 

5. Mengurangi margin keuntungan dengan menjual lebih 

6. Harga batil 
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7. Keuntungan sesungguhnya adalah di akherak kelak 

(filosofi religius) 

8. Keuntungan dengan perhitungan resiko (perjalanan & 

keamanan) sebagai kompensasi, namun pemikiran imam 

al-Ghazali belum mengatur dengan biaya produksi dan 

resiko bisnis. 

9. 2 (dua) perilaku dalam perekonomian yang mengandung 

kerugian, yaitu: 

a) Penimbunan barang 

Penjualan makanan itu menyimpan makanan, yang 

dengannya ia menanti mahalnya. Dan itu 

kedzaliman yang umum, pelakunya itu telah 

tercela menurut syara‟.
67

 Sebagaimana hadis Nabi 

Saw yang berbunyi sebagai berikut: 

 ٍْ ِّ نَْى تَُك ًيب ثُىَّ تََصذََّق ثِ ْٕ ٍَ يَ ٍِ اْحتََكَز انطََّعبُو اَْرثَِعْي َي

ِإِلْحتَِكبِرِِ  َِصَذقَتَُّ َكفَبَرحٌ   

Artinya: “Barangsiapa menimbun 40 (empat 

puluh) hari kemudian menyedekahkannya, maka 

sedekahnya itu tidak menghapus bagi (dosa) 

penimbunnya”. 

b) Pemalsuan uang 

Mengenai uang palsu beliau menekankan kepada 

para pedagang untuk mempelajari uang, buka agar 

mengetahui secara jauh untuk keuntungan dirinya, 

tetapi agar ia tidak mengerahkan uang palsu 

kepada seorang muslim, padahal ia tidak megetahi, 

maka ia berdosa, karena kelalaiannya dalam 

mempelajari ilmu itu, karena setiap amal itu ilmu 
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yang dapat menyempurnakan nasihat bagi orang-

orang muslim, maka dihasilkannya ilmu itu.
68

 

10. 4 (empat) perilaku bisnis yang mengandung kerugian
69

 

yaitu: 

a) Tidak memuji barang dagangan dengan sesuatu 

yang tidak ada padanya (manipulasi barang). 

b) Tidak menyembunyikan sama seklai cacat-

cacatnya dan sifat-sifatnya yang tersembunyi 

sedikitpun. 

c) Tidak menyembunyikan sedikitpun mengenai 

timbangan dan ukurannya. 

d) Tidak menyembunyikan harganya, dimana 

seandainya orang yang bermu‟amalah itu 

mengetahuinya niscaya ia mencegah 

Selain itu juga al-Ghazali mengilustrasikan konsep 

perdagangan regional yang dapat dijadikan pelajaran bagi 

kita, karena menurut al-Ghazali dalam konsep ini 

menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan 

signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan 

sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan 

kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang 

seimbang (balance), serta mengedepankan cita-cita 

kemakmuran dan kesejahteraan sosial yaitu untuk menentukan 

harga dan laba dengan cara berevolusi dari ‟hukum alam‟ dari 

segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi sebagai hasrat yang 

timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan 

ekonomi (mutualitas). 
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