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BAB II  

KERANGKA TEORITIS 

A. Landasan Teoritis 

1. Jual Beli 

a. Pengertian Jual Beli 

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bay’, al-Tijarah dan al-

Mubadalah,9sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Fatir ayat 29 : 

َارًَة لَّْن تَ بُ ْوَر     ي َّْرُجْوَن ِتج

Artinya ”...Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”. 

 

Secara terminologi jual beli memiliki arti tukar menukar harta secara suka sama 

suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang 

diperbolehkan.10 Kata tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan 

penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak 

dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar keinginan dan 

kehendak bersama. Kata secara suka sama suka atau menurut bentuk yang 

diperbolehkan mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut 

cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.11  

Menurut Hendi Suhendi,  jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda 

atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, 

                                                 
9Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Cet. 9 ; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 67 
10 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193 
11 Ibid 



9 

 

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian 

atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati.12 

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, sebagai berikut:13 

1) Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan 

benda berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. 

2) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta 

untuk kepemilikan. 

3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, 

untuk saling menjadikan milik. 

Jadi dari berbagai definisi tersebut, jual beli merupakan pertukaran harta yang 

dilakukan dari penjual kepada pembeli berdasarkan harga yang telah disepakati. 

Pada masa Rasulullah SAW harga barang dibayar menggunakan mata uang yang 

terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham). 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, Hadits 

dan Ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali 

jual beli yang dilarang oleh syara’, adapun dasar hukum jual beli antara lain: 

QS. Al-Baqarah ayat 275 

َن َُّهْم  لجَك ِبج ۚ  ذََٰ ۟ا ََل يَ ُقوُموَن إجَلَّ َكَما يَ ُقوُم ٱلَّذجى يَ َتَخبَّطُُه ٱلشَّْيطََُٰن مجنَ  ٱْلَمس ج ٱلَّذجيَن َيَُْكُلوَن ٱلر جبَ وَٰ
۟ا ۚ َفَمن َجا  َءُهۥ َمْوعجَظٌة م جن رَّب جهجۦ َفٱنتَ َهىَٰ   ُ ٱْلبَ ْيَع َوَحرََّم ٱلر جبَ وَٰ ۟اۗ  َوَأَحلَّ ٱَّللَّ ْثُل ٱلر جبَ وَٰ َا ٱْلبَ ْيُع مج قَاُلو ۟ا إجَّنَّ

ُُب ٱلَّنَّارج   ُُهْم فجيَها خََٰ لجُدونَ   فَ َلُهۥ َما َسَلَف َوَأْمُرُهۥ   إجََل ٱَّللَّج   َوَمْن َعاَد فَ ُُأ۟ولََٰ ِئجَك َأْْصَٰحََٰ

                                                 
12 Hendi Suhendi, Fiqh ..., hlm. 68 
13

Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Cet. 1; Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 

2018), hlm. 74 
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Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena 

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan 

dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi 

miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka 

orang itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. 

 

QS. An-Nisa ayat 29 

َّْنُكْمۗ   َارًَة َعْن تَ َراٍض م ج ْلَباطجلج اجَلَّ  َاْن َتُكوْ َن ِتج ََّنُكْم ِبج ا َاْمَوالَ ُكْم بَ ي ْ ْيَن اََٰمَّنُ ْوا ََل َتَُْكُلوْ  َي َُّها الَّذج ٰيَٰ 
ْيًما َ َكاَن بجُكمْ  رَحج ا اَنْ ُفَسُكْمۗ  اجنَّ اَّلل َٰ  َوََل تَ ْقتُ ُلوْ 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” 

 

Ayat diatas menjelaskan, bahwa dalam melakukan suatu transaksi jual beli 

haruslah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak sah suatu transaksi jual beli 

jika ada unsur tidak suka atau tidak ridho. 

Al-Hadist 

َّ - َْصلَّى اَّللَُّ  َعَلْيهج َوَسلََّم - سُ ِئجَل: َأيُّ  َي اَّللَُّ  َعَّْنُه - »َأنَّ الَّنَّ ِبج َعْن رجفَاَعَة ْبنج رَافجٍع - َرضج
ُرورٍ « َرَواُه اْلبَ زَّارُ  َوَْصَٰحَََّٰحُه اْْلَاكجمُ   اْلَكْسُبج َأْطَيُُب؟ قَاَل: َعَمُل الرَُّجلج بجَيدجهج، وَكُ لُّ بَ ْيٍع َمب ْ

Artinya : "Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya 

seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik ? Rasul 

SAW menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang 

baik". (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)14 

 

Ijma’ 

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam tentang 

hukum syara’ peristiwa yang terjadi pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah 

                                                 
14

 Ibid, hlm. 76 
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SAW mengenai suatu kejadian atau kasus.15 Ulama sepakat mengenai kebolehan 

berjual beli (berdagang), sebagai perkara yang dipraktekkan sejak zaman Nabi 

Muhammad SAW, hingga masa kini. 

َِبَحُة اَلَّ َأْن يَُد لَّ   َدلجْيٌل َعلَى تَْ رجْْيجَها  أَلْْصُل ِفج املَُعاَمَلةج اإلج
Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya”.16 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jual beli adalah mubah (boleh), 

namun hal ini dapat berkembang menjadi makruh, haram dan dilarang. Hal ini 

tergantung pada cara yang dilakukan atau motivasi dari jual beli menurut hukum 

Islam. 

Ulama bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli 

sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang 

memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaanya 

tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.17 

c. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Ada beberapa rukun dan syarat dalam transaksi jual beli diantaranya yaitu :18 

1) Penjual dan pembeli, baik penjual dan pembeli mempunyai syarat-syarat. 

Diantaranya yaitu : 

a) Berakal, agar tidak tertipu, orang yang gila termasuk tidak sah jual belinya 

                                                 
15

 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 43 
16

 Ahmad Sudirman Abbas, Qawaid Fiqhiyah, (Cet. 1; Jakarta: Radar Jaya, 2004), hlm. 68 
17

 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm. 

25 
18

 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Cet. 1; Jakarta: Erlangga, 2012),  hlm. 

111-112 
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b) Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka) 

c) Tidak mubazir 

d) Baligh 

2) Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu : 

a) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan untuk dijual, 

seperti kulit hewan atau bangkai yang belum dimasak. 

b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. 

c) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak 

dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan didalam laut. 

d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang 

diwakilinya, atau yang diusahakan 

3) Lafaz ijab qabul, ijab adalah perkataan penjual, sedangkan qabul adalah ucapan 

pembeli.  

d. Macam-Macam Jual Beli 

1) Jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam, antara lain :19 

a) Jual beli salam (pesanan) 

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara 

menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar 

belakangan. 

b) Jual beli muqayyadah (barter) 

Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan 

barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 

                                                 
19

 Sri Sudarti, Fiqh Muamalah ..., hlm. 84 
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c) Jual beli muthlaq 

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 

disepakati sebagai alat tukar, seperti uang. 

d) Jual beli alat tukar dengan alat tukar  

Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat 

tukar lainnya, seperti dinar dengan dirham. 

2) Jual beli yang dilarang dalam syari’at Islam, antara lain :20 

a) Jual Beli yang Dapat Menjauhkan Diri dari Ibadah 

Dalam menjalankan kegiatan perdagangan tidak sedikit pedagang yang 

menyibukkan diri dengan aktivitas jual beli sehingga mengakhirkan shalat 

berjamaah di masjid. Mereka kehilangan waktu shalat atau sengaja 

mengakhirkannya, maka jual beli yang dilakukannya dilarang. Allah SWT 

telah berfirman dalam surat Al-Jumu’ah ayat 9-10 

ا اجَذا نُ ْودجَي لجلصَّلَٰوةج  ْيَن اََٰمَّنُ وْ  َي َُّها الَّذج ْن ي َّْومج اُجْْلُُمَعةج فَاْسَعْوا اجَلَٰ ذجكْ ٰيَٰ  رج اَّلل َٰج َوَذُروا اْلبَ ْيَعۗ  مج
ُتْم  ٌر لَُّكْم اجْن ُكَّن ْ لجُكْم َخي ْ ُرْوا ىِفج اَْلَرْ فَاجَذا ُقضج  -تَ ْعَلُمْوَن ذَٰ ضج َوابْ تَ ُغْوا َيِتج الصَّلَٰوُة فَانْ َتشج

ًرا لََّعلَّكُ  َ َكثجي ْ  ْم تُ ْفلجَُٰحْونَ مجْن َفْضلج اَّلل َٰج َواذُْكُروا اَّلل َٰ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk 

melaksanakan shalat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan 

tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah 

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. 

 

Mereka akan mendapat keuntungan jika bersedia mengumpulkan dua 

kebaikan, yaitu menggabungkan antara mencari rezeki dan ibadah. Pada 

                                                 
20

 Syekh Abdurrahman, dkk, Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah, terj Abdullah, ( 

Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), hlm. 127 
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waktu jual beli mereka melakukan jual beli dan pada waktu shalat mereka 

mengerjakan shalat. Kalau sudah demikian, maka mereka telah berhasil 

menggabungkan antara kebaikan di dunia dan di akhirat. 

Shalat adalah salah satu sebab datangnya rezeki. Sebagian orang menyangka 

bahwa shalat dapat menyibukkan mereka dari mencari rezeki dan jual-beli, 

padahal kenyataannya malah sebaliknya. Shalat dapat membuka pintu 

rezeki yang ada ditangan Allah SWT dan beribadah kepada-Nya, maka 

Allah SWT akan memberi kemudahan kepadanya dan membuka pintu 

rezeki untuknya. 

b) Menjual Barang-barang yang Diharamkan 

Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan 

harga (pembayaran) dari sesuatu tersebut, yakni menjual barang-barang 

yang dilarang untuk dijual. Rasulullah SAW telah melarang untuk menjual 

bangkai, arak, babi, dan patung. Seseorang yang menjual bangkai, yaitu 

daging binatang yang tidak disembelih sesuai syar’i maka dia termasuk 

orang yang menjual bangkai dan mendapatkan harga pembayaran yang 

haram. 

Begitu juga haram menjual arak. Yang dimaksud dengan arak adalah segala 

sesuatu yang memabukkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW :  “Segala 

sesuatu yang memabukkan dinamakan khamar (arak)  dan semua arak 

adalah haram”.21 

                                                 
21

 Ibid,  hlm. 130 
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Khamar mencakup segala sesuatu yang bisa memabukkan, baik dinamakan 

arak, minuman ringan, minuman suplemen, perasan anggur, wiski atau 

dinamakan dengan sebutan-sebutan yang lain. Yang lebih besar dan lebih 

parah dari khamar adalah menjual barang-barang yang dapat 

menghilangkan kesadaran seperti ganja, opium, dan yang semisalnya, yang 

telah menyebar dengan pesat pada akhir-akhir ini. 

Orang-orang yang menjual barang-barang tersebut, yang mengedarkan 

maupun perantara yang membantunya, mereka semua mendapatkan laknat 

dari Rasulullah SAW. Hasil penjualannya merupakan seburuk-buruk barang 

haram dan barang tidak halal yang paling menjijikan. Orang yang 

mengedarkannya harus dihukum mati karena mereka telah melakukan 

kerusakan di muka bumi. 

c) Menjual Sesuatu yang Tidak Dimiliki 

Seorang pedagang menjual suatu barang kepada pembeli, tetapi pedagang 

tersebut membeli lagi ke pedagang lain untuk diserahkan kepada pembeli 

merupakan jual beli yang dilarang dalam syariat, karena pedagang tersebut 

telah menjual barang yang tidak ada padanya dan menjual barang sebelum 

dimiliki hal ini sama saja dengan menjual utang dengan utang. 

Rasulullah SAW telah melarang cara jual beli seperti ini, yakni ketika suatu 

saat Hakim bin Hizam r.a menghadap Nabi SAW dan bertanya, “Wahai 

Rasulullah, seseorang telah datang kepadaku untuk membeli barang dariku 

sementara aku tidak memiliki barang itu. Kemudian aku pergi ke pasar 
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untuk membeli barang tersebut dan kuserahkan padanya.” Lalu Nabi SAW 

bersabda,”Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”22 

Larangan tersebut bersifat pasti. Karena itu, tidak dibolehkan bagi seseorang 

untuk menjual suatu barang yang sudah ditentukan kecuali dia telah 

memilikinya sebelum terjadinya akad. 

d) Jual Beli ‘Inah 

Jual beli ‘inah yaitu apabila seseorang menjual suatu barang dagangan 

kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit), setelah pembayaran 

tempo selesai kemudian orang itu (penjual) membeli kembali barang itu 

secara tunai dengan harga lebih rendah dari harga awal. Jual beli seperti ini 

dinamakan ‘inah karena ‘ain (keadaan) barang tersebut kembali kepada 

pemiliknya. Jual beli ini diharamkan karena terdapat tipu daya untuk 

melakukan riba, seolah-olah seseorang menjual dirham secara tunai untuk 

mendapatkan dirham secara tempo dengan jumlah lebih banyak sedangkan 

barang dagangannya hanya digunakan untuk melakukan penipuan dan 

perantara riba. 

e) Jual Beli Najasy 

Makna najasy adalah menawar suatu barang dagangan dengan menambah 

harga secara terbuka, ketika datang seorang pembeli dia menawar  lebih 

tinggi barang itu padahal dia tidak ingin membelinya. Tujuannya adalah 

agar pembeli tersebut membeli barang itu lebih tinggi lagi. Juga bertujuan 

untuk menipu para pembeli baik hal itu dikerjakan melalui kerjasama 

                                                 
22

 Ibid, hlm. 135 
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dengan penjual atau atas kemauan sendiri. Cara demikian termasuk jual beli 

yang dilarang Rasulullah SAW karena termasuk pengkhianatan dan 

penipuan terhadap kaum muslimin, serta mengandung kebohongan dan 

ketidakjujuran yang akan dihisab oleh Allah SWT. 

f) Jual Beli Secara Gharar (Penipuan) 

Wajib bagi seseorang penjual untuk menjelaskan cacat dari barangnya dan 

memberitahukannya kepada pembeli, karena jika dia tidak 

memberitahukannya, berarti dia telah melakukan penipuan dan pemalsuan. 

Rasulullah SAW telah melarang hal ini dengan sabdanya : “Penjual dan 

pembeli (mempunyai hak) khiyar selama mereka berpisah. Kemudian jika 

mereka benar dan jujur maka mereka diberkati dalam jual belinya, tetapi 

jika berdusta dan menyembunyikan, maka hapuslah berkah jual beli  

mereka”.23 

Hadits ini merupakan salah satu aturan dari beberapa aturan muamalah 

perdagangan antara kaum muslimin. Maka, tidak dibolehkan bagi orang 

Islam menyembunyikan cacat jika memang terdapat cacat, sehingga para 

pembeli dapat mengetahuinya dan mengambil barang dagangan tersebut 

dengan harga yang disesuaikan dengan adanya cacat. 

                                                 
23

 Ibid, hlm. 139 
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2. Etika Bisnis Islam 

a. Pengertian Etika 

Etika berasal dari bahasa Latin, yaitu etos yang berarti kebiasaan. Sinonimnya 

adalah moral.24 Menurut Budi Prihatminingtyas, moral atau moralitas diterapkan 

untuk menilai baik atau buruk dan benar atau salah terhadap suatu perbuatan 

ataupun tindakan yang dilakukan.25 Sementara dalam bahasa Arab berasal dari kata 

akhlak, bentuk jamak dari mufradnya khuluq yang artinya budi pekerti. Keduanya 

bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk pada perilaku, 

tindakan atau sikap manusia yang dianggap benar atau baik.26 

Menurut Veithzal Rivai, etika adalah a code or set of principles which people 

live (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah 

bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma 

atau moralitas.27 Selanjutnya Rafik Issa Beekun dalam buku Etika Bisnis Islam 

mengemukakan bahwa, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral 

yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang 

bersifat normatif karena etika berperan dilakukan oleh seorang individu.28 

Dengan demikian, etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara 

bebas tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab adalah 

                                                 
24 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syari’ah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 171 
25 Budi Prihatminingtyas, Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap 

Stakeholders, (Malang: CV IRDH, 2019), hlm. 1 
26 Ali Hasan, hlm. 171 
27 Veithzal Rivai, Amiur N, dan Faisal A, Islamic Business And Economic Ethics Mengacu 

pada Al-Qur’an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan. Dan Ekonomi, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 31-32 
28 Rafiik Issa Beekun, Etika Bisnis ..., hlm. 3 
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unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama 

moralitas.29 

Menurut Suhrawardi dalam etika profesi hukum bahwa untuk mengukur 

apakah sesuatu itu dikategorikan kepada perbuatan baik atau perbuatan buruk 

didasarkan kepada :30 

1) Niat, yaitu sesuatu yang melatar belakangi (mendorong) lahirnya sesuatu 

perbuatan yang sering juga diistilahkan dengan kehendak. 

2) Dalam hal merealisasikan kehendak tersebut harus dilaksanakan dengan cara 

yang baik. 

b. Pengertian Bisnis 

Kata bisnis dari bahasa Inggris “business” berasal dari kata busy yang berarti 

”sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat.31 Dalam artian, 

sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai usaha dagang, usaha 

komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha.32 

Sedangkan dalam Al-Qur’an bisnis dijelaskan dalam kata tijarah, yang 

mencakup dua makna, yaitu: pertama, perniagaan secara umum yang mencakup 

perniagaan antara manusia dengan Allah. Seperti mencintai Allah dan Rasul-Nya, 

berjuang dijalan-Nya dengan harta dan jiwa, mendirikan shalat, menafkahkan 

sebagian rezekinya di jalan Allah maka hal itulah merupakan sebaik-baiknya dari 

                                                 
29 Budi Prihatminingtyas, Etika Bisnis Suatu..., hlm. 2 
30

 Suhrawardi K. Lubis, Etika profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 40 
31 John M Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia Edisi yang Diperbarui, (Cet. 

14; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 112 
32 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Edisi 3; Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001), hlm. 138 
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suatu perniagaan dengan Allah. Makna kata tijarah yang kedua adalah perniagaan 

secara khusus, yang memiliki arti perdagangan atau jual-beli yang dilakukan antar 

manusia.33 

Menurut Veithzal Rivai bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan 

penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. 

Dengannya para pelaku bisnis dapat menentukan dan menyediakan keinginan dan 

kebutuhan orang lain (konsumen) serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh 

kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut.34 

Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi 

atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna 

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan 

hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dari sekian 

banyak dari tujuan tersebut profit-lah yang sering dijadikan sebagai alasan utama 

seseorang menjalankan bisnis.35 

Suatu bisnis selain bertujuan untuk mencari keuntungan duniawi juga bertujuan 

untuk mencari keuntungan ukhrawi. Dalam Islam, bisnis adalah serangkaian 

aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah 

kepemilikannya (barang/jasa) termasuk profit-nya, namun dibatasi dalam cara 

memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.36. 

                                                 
33 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 

hlm. 7 
34

 Veithzal Rivai, Islamic And Economic Ethics, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 4 
35

 Ika Yunia Fauzia, hlm. 4 
36

 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi 

Solusi!, (Cet. 1; Jakarta:  Bumi Aksara, 2009), hlm. 234. 
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Dengan demikian, definisi bisnis adalah segala usaha manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berupa aktivitas produksi, distribusi, konsumsi 

dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa. 

c. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Menurut Muhammad Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika 

yang berbasiskan al-Qur’an dan hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun 

dalam aktivitas bisnis.37 Sementara menurut Ika Yunia, etika bisnis Islam adalah 

aktivitas yang dilandasi oleh saling ridha dan rahmat antara penjual dan pembeli, 

dalam sebuah aktivitas di dalam sebuah pasar.38 

Dengan demikian, etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, 

buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-

prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Etika bisnis Islam sebenarnya telah 

diajarkan Nabi SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW 

sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat siddiq, 

fathonah, amanah, dan tabligh. Ciri-ciri itu masih ditambah Istiqomah, yaitu:39 

1) Siddiq, berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan 

dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. Istiqamah atau 

konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan 

tantangan.  

2) Fathonah, berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam 

segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. 

                                                 
37 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis ...,  hlm. 84 
38 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis..., hlm. 6 
39

 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics... hlm. 236 
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3) Amanah, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. 

Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, 

dan ihsan (kebaikan) dalam segala hal. 

4) Tabligh, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk 

melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari 

(berbagai sumber). 

Etika bisnis Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari 

ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual 

dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi 

bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi 

dan sosial di hadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT. Oleh karena itu, pada 

prinsipnya pengetahuan akan etika bisnis dalam pandangan Islam mutlak harus 

dimiliki oleh setiap para pebisnis/pedagang terutama pebisnis/pedagang muslim 

sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya menghindari diri dari berbagai macam 

tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. 

d. Prinsip Etika Bisnis Islam 

Prinsip merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai idealism pedoman hidup, 

dan landasan dalam berfikir. Seorang pebisnis muslim harus memiliki prinsip yang 

digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip-prinsip etika 

bisnis Islam haruslah berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadits, sehingga dapat 

diukur aspek dasar yang meliputi kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), 

kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), kebenaran (truth).40 

                                                 
40

 Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis ..., hlm. 63 
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1) Kesatuan (unity) 

Kesatuan yang dimaksud terefleksikan pada konsep tauhid yang memadukan 

keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, 

sosial dan keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan 

keterusan yang menyeluruh. 

Dalam konsep ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial 

demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dalam bisnis 

akan terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang 

penting dalam sistem Islam. 

2) Keseimbangan (equilibrium) 

Keseimbangan atau disebut juga ‘adl, menggambarkan suatu dimensi 

horizontal di dalam ajaran Islam dan berkaitan erat dengan harmoni tentang segala 

sesuatu yang ada di alam semesta ini. Prinsip kedua ini lebih menggambarkan 

dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih 

banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan (equilibrium) yang 

berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang 

oleh siapapun dalam kehidupannya. Prinsip-prinsip umum yang berlaku pada 

semua bentuk transaksi termasuk mengenai prinsip keadilan atau ‘adl.  

Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk 

berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam surat Al-An’am ayat 152 : 

ْلقجْسطۚج ََل نَُكل جُف نَ ْفًسا اجَلَّ ُوْسَعَهاۚ  َزاَن ِبج ي ْ  ...َوَاْوُفوا اْلَكْيَل َواْلمج

Artinya : ”...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...”. 
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Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan 

dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pedagang muslim 

menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, 

karena hal itu merupakan perilaku terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. 

3) Kehendak bebas (free will) 

Kebebasan merupakan bagian yang penting dalam nilai etika bisnis Islam, 

tetapi kebebasan ini tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya batasan 

pendapatan bagi seseorang, dalam hal ini kepentingan individu dibuka lebar dengan 

mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang 

dimilikinya. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah 

Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah 

maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang 

tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. 

Hal yang paling mendasar dari unsur pemenuhan kehendak adalah kepastian 

tidak adanya pihak yang terpaksa. Islam sangat melarang tindakan memaksakan 

kehendak, dan sebaliknya Islam menganjurkan adanya unsur kerelaan, suka sama 

suka atau keridhaan.41  

Orang yang memaksa kehendak kepada orang lain akan menimbulkan kerugian 

jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Islam sangat melarang pemaksaan kehendak 

sebab tidak hanya mengorbankan individu tetapi juga masyarakat, bahkan menjadi 

contoh yang tidak pantas untuk ditiru. 

                                                 
41

 Susminingsih, Etika Bisnis Islam, (Cet. 1; Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 

2020), hlm. 67 
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4) Tanggung jawab (responsibility)  

Prinsip pertanggung jawaban Islam adalah pertanggung jawaban yang 

seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara 

orang dan keluarga, individu dan sosial, serta antara satu masyarakat dengan 

masyarakat lainnya. 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia 

karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan 

keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. 

Seperti yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Mudatsir 

ayat 38. 

ََّنةٌ  ي ۡ َا َكَسَبِۡت َرُهج  ُكلُّ نَ ۡفٍسۢ  ِبج

Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”. 

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah 

melaksanakan segala aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan 

berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah 

mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa 

yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, 

memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain 

sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 
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5) Kebenaran (truth) 

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari 

kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam 

konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang 

meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun 

dalam proses upaya memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses 

upaya meraih atau menetapkan keuntungan. 

Dengan prinsip kebenaran ini berarti Islam sangat menjaga terhadap 

kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, 

perjanjian atau kerjasama dalam  berbisnis. Hal ini ditekadkan untuk menjaga 

hubungan antar mitra bisnis sehingga semua proses bisnis tidak ada unsur penipuan 

sedikitpun. 

e. Fungsi Etika Bisnis Islam 

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam 

diantaranya adalah :42 

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 pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas 

dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama 

                                                 
42

 Johan Arifin, Etika Bisnis Islami, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 76 
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etika bisnis. 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 

benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur’an dan sunnah. 

 

3. Keseimbangan dan Tanggung Jawab Dalam Etika Bisnis Islam 

a. Keseimbangan dalam Etika Bisnis Islam 

Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan 

berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.43 Keseimbangan 

adalah terciptanya situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, 

atau kondisi saling ridho (antaradhin) Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh 

Allah dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan yaitu umat yang 

memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta 

memiliki aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar.44  

Keseimbangan (equilibrium) dalam ekonomi Islam yang berisikan ajaran 

keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun 

dalam kehidupannya. Menurut Elidar Husain dalam buku konsep keadilan dalam 

al-Qur’an, keadilan berasal dari kata adil yang berarti menyeimbangkan atau 

mengimbangi, sebanding atau berada pada keadaan yang seimbang.45 Adil juga 

dapat dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke 

salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus 

                                                 
43 Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 55 
44 Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis, (Jakarta: 

Salemba Diniyah, 2002), hlm. 13 
45 Elidar Husain, Konsep Keadilan Dalam al-Qur’an, (Jakarta: Paramedia, 2005), hlm. 46 
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diperolehnya. Adil pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan 

antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban.46 

Menurut Faisal Badroen, dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam 

mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Untuk 

menciptakan keseimbangan dalam aktivitas perniagaan terdapat beberapa 

parameter, yaitu:47 

1) Keadilan dan perdagangan jujur 

Dalam aktivitas bisnis, Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil 

dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar 

adalah pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang 

dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang 

akan mendekatkan kepada ketaqwaan.48 Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam 

surat Al-Isra’ ayat 35: 

ٌر وَّ َاْحَسُن َتَْوجْيلً  لجَك َخي ْ ْلقج ْسطَاسج اْلُمْسَتقجْيمۗج ذَٰ  َوَاْوُفوا اْلَكْيَل اجَذا كجْلُتْم َوزجنُ ْوا ِبج

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

dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”. 

 

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam 

al-qur’an, karena praktik ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik ini 

menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya 

ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang.49 Pedagang yang 

                                                 
46 Ibid 
47 Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis dalam..., hlm. 91-94 
48 Ibid 
49 Veithzal Rivai, Amiur N, dan Faisal A, Islamic Business And Economic Ethics..., hlm. 411 
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curang mendapat ancaman siksa di akhirat, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-

Qur’an surat Al-Muthaffifin ayat 1-3: 

ُرْونَۗ   َواجَذا َكاُلْوُهُ ْم َاْو وَّزَنُ ْوُُهْم ُُيْسج
ْيَن اجَذا اْكَتاُلْوا عَ َلى الَّنَّاسج َيْستَ ْوفُ ْوَن   َوْيٌل لج ْلُمَطف جفجْيَ  الَّذج

Artinya : “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk 

orang lain), mereka mengurangi”. 

 

Qs. Hud ayat 85 

ْلقجسْ طج َوََل تَ ْبَخُسوا الَّنَّاَس َاْشَيۤاَءُُهمْ  َوََل تَ ْعثَ ْوا ىِفج  َزاَن ِبج ي ْ ْكَياَل َواْلمج َقْومج َاْوُفوا اْلمج َوي َٰ
دجْينَ   اَْلَْرضج ُمْفسج

Artinya : “ Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan 

janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu 

membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”. 

 

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, 

padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan 

perselisihan. Pedagang beras yang mencampur beras mutu bagus dengan beras 

mutu rendah, penjual daging yang menimbang daging dengan campuran tulang 

yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan, pedagang kain ketika 

kulakan membiarkan kain dalam keadaan kendor, tetapi pada saat menjual ia 

menariknya cukup kuat sehingga memperoleh tambahan keuntungan dari cara 

pengukurannya, semua itu termasuk kecurangan yang akan mendatangkan azab 

bagi pelakunya.50 Perniagaan dalam Islam harus dilakukan secara baik atas dasar 

suka sama suka. 

2) Larangan praktik gharar  

                                                 
50 Ibid, hlm. 413 
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Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan 

merugikan pihak lain.51 Secara operasional, gharar bisa diartikan kedua belah pihak 

dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek 

transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang 

sehingga pihak kedua dirugikan.52 Seorang penjual wajib menjelaskan kualitas 

maupun cacat dari barangnya dan memberitahukannya kepada pembeli, karena jika 

dia tidak memberitahukannya berarti dia telah melakukan penipuan dan pemalsuan. 

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah diperlukan adanya suatu 

aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan pihak yang dapat 

merugikan orang lain. 

Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada 

kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti 

adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting 

mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.53 Faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya jual beli gharar yaitu faktor kuantitas barang, faktor 

kualitas barang, faktor harga barang dan faktor waktu penyerahan barang.54 

b. Tanggung Jawab dalam Etika Bisnis Islam 

Kata tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 

dua pengertian; Pertama, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau 

                                                 
51 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2003), hlm. 147 
52 Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: 

Analisis Fikih & Ekonomi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 77 
53 Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis..., hlm. 91 
54 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 213-

217 
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terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkerakan, dan sebagainya). 

Kedua, menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.55 

Secara logis, prinsip tanggung jawab mempunyai hubungan dengan prinsip 

kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan 

manusia dengan hubungannya pada kebutuhan manusia untuk bertanggung jawab 

atas semua yang dilakukannya.56 Al-Qur’an menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 

85: 

َها ۗ  َّن ْ َعًة َسي جَِئًة َيُكن لَُّهۥ كجْفٌل م ج هَ ا   َوَمن َيْشَفْع َشفََٰ َّن ْ يٌُب م ج َعًة َحَسََّنًة َيُكن لَُّهۥ َنصج مَّن َيْشَفْع َشفََٰ
ُ َعَلىَٰ ُكل ج َشْىٍء مُّقجيًتا  وََكاَن ٱَّللَّ

Artinya: “Barang siapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh 

bagian pahala. Dan barangsiapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan 

memikul konsekuensinya”. 

 

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, tanggung jawab dijabarkan menjadi suatu 

pola perilaku tertentu. Ia mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada 

tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang 

kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama.57 Menurut Faisal Badroen, 

segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu akan dipertanggungjawabkan 

di depan Allah SWT. Manusia selaku khalifah mengelola sumber daya yang ada 

untuk mendapatkan kemaslahatan dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.58 

Konsep ini memiliki dua aspek fundamental, yakni:59 

                                                 
55 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa,,, hlm. 1139 
56 Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-Qur’an tentang Etika..., hlm. 16 
57

 Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis .., hlm 41 
58 Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis ,,, hlm. 37 
59 Tim Penulis FSEI, Filsafat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 

196 
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1) Tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia untuk mencapai 

kesejahteraan 

Secara istilah, pengertian khalifah yaitu manusia yang secara silih berganti 

sebagai wakil Allah, dan sebagai pengganti Allah di dalam memegang kekuasaan, 

menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengaktifkan hukum Allah dan 

menegakkan keadilan.60 Manusia sebagai khalifah melaksanakan tugas demi 

kesejahteraan manusia dengan saling tolong menolong dan mengasihi diantara 

sesama manusia. 

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan 

memfokuskan tujuan usahanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 

Islam mengajarkan manusia untuk menanamkan sifat kasih sayang dan 

kemanusiaan untuk menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah serta 

manusia menentang kedzaliman.61 Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, 

yang dimaksud monopoli adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga 

harganya naik. Ciri manusia egois adalah merasa tersiksa pada saat harga turun dan 

merasa senang ketika harga naik.62 

2) Tanggung jawab merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan hak dan 

kewajiban 

Setiap manusia wajib bertanggung jawab atas segala yang pernah dilakukan 

selama dimuka bumi. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak orang 

                                                 
60 Umar Faruq, Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi Allah, (Surabaya: Alpha, 2007), hlm. 

11 
61 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, 

(Jakarta: Gema Insani Press,2006), hlm. 189 
62 Ibid, hlm. 190 
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lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak 

mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika dan hanya mengejar 

keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. 

Para pelaku usaha Islami harus mempunyai sifat amanah dalam menjalankan 

usahanya. Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, 

tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, 

baik berupa harga atau upah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 : 

َّنََِٰتج  إجََلَٰ  َأُْهلجَها  ... َ َيَُْمرُُكْم َأن تُ َؤدُّو۟ا ٱأْلَمََٰ  إجنَّ ٱَّللَّ
Artinya : “ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, ...” 

 

Dalam berdagang, dikenal istilah “menjual dengan amanah” seperti “menjual 

murabahah”. Maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang 

dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.63Selain melaksanakan hak, 

pelaku usaha juga wajib melaksanakan kewajiban dalam aktivitas bisnisnya, seperti 

berkewajiban menanggung resiko terhadap kekurangan atau kecacatan barang yang 

dijualnya sehingga pembeli tidak merasa dirugikan dan terhindarnya perilaku 

dzalim sesama umat muslim. 

B. Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari terjadinya pengulangan pembahasan dengan penelitian 

yang lain maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang terkait dengan 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Diantaranya adalah : 

                                                 
63 Ibid, hlm. 177 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Judul Hasil Persamaan dan 

Perbedaan 

1. Fitrasari, 

2019 

Etika Bisnis 

Islam Terkait 

Jual Beli 

Pengembalian 

Sisa Harga 

Dalam Bentuk 

Barang (Studi 

Kasus Pasar 

Laccibunge 

Kec.Libureng 

Bone). 

Transaksi pengembalian 

sisa harga diganti dengan 

barang menurut etika bisnis 

Islam boleh saja dilakukan 

asal tidak ada pihak yang 

merasa terdzolimi atau 

dirugikan dalam transaksi 

jual beli tersebut, karena 

sebelum praktik tersebut 

dilakukan pihak penjual 

terlebih dahulu 

menanyakan kepada pihak 

pembeli.64 

Persamaan: yaitu 

membahas tentang 

etika bisnis Islam 

dan pengembalian 

sisa transaksi 

dengan barang. 

 

Perbedaan: yaitu 

perbedaan tempat 

penelitian. 

2. Hafiz 

Juliansyah, 

2011 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Etika Bisnis 

Islam 

Pedagang 

Pasar Ciputat. 

Faktor ihsan, keseimbangan 

dan tanggung jawab 

menjadi faktor paling 

dominan penyebab 

pedagang Pasar Ciputat 

berperilaku etis dalam 

menjalankan bisnis secara 

Islam. 65 

Persamaan : yaitu 

membahas tentang 

etika bisnis Islam 

pedagang di Pasar. 

 

Perbedaan: yaitu 

perbedaan objek 

tempat penelitian. 

3. Nine 

Haryanti 

dan Trisna 

Wijaya, 

2019 

Analisis 

Penerapan 

Prinsip-Prinsip 

Etika Bisnis 

Islam Pada 

Pedagang Di 

PD Pasar 

Prinsip-prinsip etika bisnis 

Islam di Pasar Tradisional 

Pancasila belum 

sepenuhnya diterapkan 

dalam aktivitas jual beli 

seperti kecurangan dalam 

timbangan, batas 

Persamaan: yaitu 

membahas tentang 

penerapan prinsip-

prinsip etika bisnis 

Islam. 

 

                                                 
64

 Fitrasari, “Etika Bisnis Islam Terkait Jual Beli Pengembalian Sisa Harga Dalam Bentuk 

Barang (Studi Kasus Pasar Laccibunge Kec.Libureng Bone)”, Skripsi, (Sinjai : Institut Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai, 2019) http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/69/ diakses pada tanggal 28 

September 2021 pukul 11.30 wib. 
65 Hafiz Juliansyah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar 

Ciputat”, Skripsi, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011) 

https://www.scribd.com/document/411482218/HAFIZ-JULIANSYAH-FSH-pdf diakses pada 

tanggal 5 Oktober 2021 pukul 19.50 wib. 

http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/69/
https://www.scribd.com/document/411482218/HAFIZ-JULIANSYAH-FSH-pdf
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Tradisional 

Pancasila 

Tasikmalaya. 

kadaluarsa yang tidak jelas, 

masih terdapat produk 

olahan makanan yang 

menambahkan formalin dan 

borax, melalaikan shalat 

dan lain sebagainya.66 

Perbedaan: yaitu 

perbedaan tempat 

penelitian dan 

praktik 

pengembalian sisa 

transaksi dengan 

barang 

4. Khairil 

Umuri dan 

Azharsyah 

Ibrahim, 

2020 

Analisis 

Perilaku 

Pedagang Kaki 

Lima Menurut 

Tinjauan Etika 

Bisnis Islam. 

Perilaku pedagang makanan 

jajanan di Kota banda Aceh 

dalam transaksi jual beli 

sudah sesuai dengan etika 

bisnis Islam, yakni religius, 

keseimbangan, kehendak 

bebas, tanggung jawab, dan 

kebajikan. Namun, ada 

sebagian pedagang yang 

belum sepenuhnya 

menerapkan nilai-nilai etika 

bisnis Islam dalam kegiatan 

jual belinya.67 

Persamaan: yaitu 

membahas etika 

bisnis Islam 

pedagang. 

 

Perbedaan: yaitu 

perbedaan tempat 

penelitian dan 

praktik 

pengembalian sisa 

transaksi dengan 

barang. 

 

Beberapa penelitian yang telah diuraikan tersebut dapat dilihat kesamaan 

penelitian penulis yaitu terkait penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam 

melaksanakan aktivitas perdagangan. Selain itu, terdapat perbedaan dari penelitian 

penulis dan penelitian-penelitian yang sebelumnya di mana terletak pada aspek dan 

tempat penelitian. 

                                                 
66 Nine Haryanti dan Trisna Wijaya, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 

Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4. 

No. 2 (2019), http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/view/1156 diakses pada tanggal 25 

Januari 2022 pukul 09.45 wib. 

67 Khairil Umuri dan Azharsyah Ibrahim, “Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut 

Tinjauan Etika Bisnis Islam”, Jurnal iqtisaduna, Volume 6 Nomor 2 (2020), 

https://www.researchgate.net/publication/349657804_  diakses pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 

10.05 wib. 

http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/view/1156
https://www.researchgate.net/publication/349657804_
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C. Kerangka Pemikiran 

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

dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas 

yang sesuai dengan syariah.68 Etika bisnis Islam memposisikan bisnis sebagai usaha 

manusia untuk mencari ridha Allah SWT.  

Seorang pedagang muslim tentu saja tidak hanya berorientasi untuk mencari 

keuntungan materi semata, tetapi hendaklah memperhatikan petunjuk-petunjuk 

agama dalam memperoleh harta agar yang dimakan oleh dirinya dan keluarganya 

betul-betul halal.69 Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, 

individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, 

tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab 

pribadi dan sosial di hadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT. 

Dalam etika bisnis Islam ada lima prinsip yang mendasar yaitu: kesatuan 

(unity), keseimbangan (equilibrium), kebebasan berkehendak (free will), tanggung 

jawab (responsibility), kebenaran (truth).70 Prinsip keseimbangan dalam berdagang 

adalah hal yang sangat penting. Dalam Islam sudah benar-benar ditegaskan bahwa 

ketika berdagang, maka harus menerapkan prinsip keseimbangan. Keseimbangan 

dan keadilan mempunyai arti bahwa perilaku bisnis itu harus seimbangan dan adil. 

Untuk menciptakan keseimbangan dalam aktivitas perniagaan terdapat beberapa 

parameter, yaitu: 1) keadilan dan perdagangan jujur, 2) larangan praktik gharar.71 

                                                 
68 Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis ..., hlm. 15 
69 A. Zakaria, Etika Bisnis Islam, (Garut: IBN AZKA Press, 2012), hlm. 50 
70

 Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis Islam, hlm. 63 
71 Faisal Badroen, dkk., Etika Bisnis..., hlm. 91-94 
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Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu 

mempertanggungjawabkan tindakannya. Semua itu perlu adanya pertanggung 

jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika 

ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian 

dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

Manusia selaku khalifah mengelola sumber daya yang ada untuk mendapatkan 

kemaslahatan dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.72 Konsep ini memiliki 

dua aspek fundamental, yakni: 1) Tanggung jawab menyatu dengan status 

kekhalifahan manusia untuk mencapai kesejahteraan, 2) Tanggung jawab 

merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan hak dan kewajiban.73 

Dalam transaksi jual beli di pasar, seringkali kita menemukan praktik 

pengembalian sisa transaksi dengan barang. Inilah yang seringkali menjadi 

pertanyaan, bagaimana implementasi prinsip keseimbangan dan tanggung jawab 

dalam pengembalian sisa transaksi menggunakan barang. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut :  

  

                                                 
72 Ibid,  hlm. 37 
73 Tim Penulis FSEI, Filsafat ..., hlm. 196 
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Prinsip-Prinsip Etika Bisnis 
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2. Keseimbangan  

3. Kebebasan Berkehendak 

4. Tanggung Jawab 

5. Kebenaran 

 

Prinsip Keseimbangan: 

 

1. Keadilan dan perdagangan 

jujur 

2. Larangan praktik gharar  

Prinsip Tanggung Jawab: 

 

1. Kesejahteraan  

2. Melaksanakan Hak dan 

Kewajiban 

Implementasi Prinsip 

Keseimbangan dan Tanggung 

Jawab dalam Pengembalian Sisa 

Transaksi Dengan Barang 
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