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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Landasan Teori 

1. Persepsi Konsumen 

a. Pengertian Persepsi Konsumen 

Di dalam buku Herlinawati, dkk., persepsi menurut Jalaluddin 

Rakhmat merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan penafsiran pesan. Persepsi adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

manusia dalam memandang, mengamati, dan menanggapi sesuatu. 

Persepsi adalah proses seseorang dalam memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan stimulus yang diterima.
1
 

Menurut Alex Sobur di dalam buku Sudaryono, persepsi dalam arti 

sempit adalah penglihatan, yakni bagaimana cara seseorang melihat 

sesuatu. Sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau 

pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan 

sesuatu.
2

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah mengemukakan bahwa 

persepsi merupakan suatu proses yang timbul karena adanya sensasi, 

yakni kegiatan merasakan penyebab keadaan emosi yang 

menggembirakan. Selain itu, sensasi juga dapat diartikan sebagai

                                                           
1
Herlinawati, dkk., Persepsi Masyarakat Terhadap Perfilman Indonesia (Jakarta: Pusat 

Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2020) hlm. 13. 
2
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi (Yogyakarta: ANDI, 2016) 

hlm. 301-302. 
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tanggapan cepat dari indra penerima manusia terhadap rangsangan dasar 

seperti suara, warna, dan cahaya.
3
 

Pendapat lain dikemukakan oleh Schiffman dan Kanuk di dalam 

buku Herlinawati, dkk., bahwa persepsi dapat digambarkan sebagai 

pandangan kita melihat dunia sekitar. Perbedaan persepsi dimungkinkan 

terjadi pada dua individu yang menerima stimulus dan kondisi yang sama. 

Hal ini dapat terjadi karena setiap individu memiliki proses masing-

masing dalam menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasi 

stimulus yang diterima serta dipengaruhi oleh kebutuhan, nilai, dan 

harapan masing-masing individu tersebut. 

Sumarwan di dalam buku Herlinawati, dkk., menjelaskan bahwa 

persepsi pada diri konsumen terjadi ketika salah satu pancaindra 

konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Stimulus dalam hal ini 

dapat berupa produk, merek, iklan, dll.
4
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu pandangan atau proses 

yang dilakukan oleh manusia dalam mengelola informasi dan pesan yang 

timbul karena adanya sensasi terhadap stimulus yang diterima. Walaupun 

menerima stimulus atau kondisi yang sama, adanya kemungkinan bahwa 

persepsi antar konsumen itu berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya 

perbedaan proses dalam mengelola informasi dan pesan yang diterima. 

                                                           
3
 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis Disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian (Yogyakarta: ANDI, 2013) hlm. 64. 
4
 Herlinawati, dkk., Persepsi Masyarakat Terhadap Perfilman Indonesia..., hlm. 13. 
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b. Tahap atau Proses Persepsi Konsumen 

Menurut Herlinawati, dkk., persepsi konsumen terdiri dari lima tahap, 

yaitu sebagai berikut.
5
 

1) Pemaparan 

Pemaparan adalah kegiatan menguraikan atau menjelaskan 

tentang sesuatu. Pemaparan dilakukan oleh marketing untuk 

menyampaikan stimulus kepada konsumen. Konsumen menyadari 

stimulus yang diterima melalui pancaindra. Stimulus ini akan 

dirasakan oleh satu atau lebih pancaindra konsumen. 

2) Perhatian 

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh 

aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan 

objek.
6

Tidak semua pemaparan yang diberikan oleh produsen 

memperoleh perhatian dan berlanjut dengan pengolahan stimulus 

tersebut. Hal ini dapat terjadi karena konsumen memiliki 

keterbatasan kemampuan kognitif yang tidak memungkinkan untuk 

mengolah semua informasi yang diterimanya. Perhatian dapat 

dipengaruhi oleh faktor pribadi dan stimulus itu sendiri. 

3) Pemahaman 

Pemahaman adalah usaha konsumen untuk menginterpretasikan 

suatu stimulus yang diterimanya, yakni dengan melakukan 

pengelompokkan stimulus sehingga menjadi satu kesatuan. 

                                                           
5
 Ibid., hlm. 13-14. 

6
 Adnan Achiruddin Saleh, Pengantar Psikologi (Makassar: Aksara Timur, 2018) hlm. 81. 
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4) Penerimaan 

Penerimaan adalah ketika konsumen membuat kesimpulan 

mengenai stimulus objek tersebut. Pada tahap ini, persepsi konsumen 

yang merupakan output dari penerimaan konsumen terhadap 

stimulus dihasilkan. 

5) Retensi 

Retensi adalah proses memindahkan informasi ke memori 

jangka panjang, yang selanjutnya akan memengaruhi persepsi 

konsumen terhadap stimulus yang baru. 

Adapun proses persepsi menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah 

mencakup seleksi, pengorganisasian, dan interpretasi. 

1) Seleksi Persepsi 

Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap 

rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat berjumlah banyak 

atau sedikit. Seleksi persepsi terjadi ketika konsumen menangkap 

dan memilih stimulus berdasarkan pada set psikologi (berbagi 

informasi yang ada di dalam memori) yang dimilikinya. Stimulus 

akan diterima oleh indra penerima konsumen. Sebelum seleksi 

persepsi terjadi, stimulus harus terlebih dahulu mendapat perhatian 

dari konsumen. Oleh karena itu, dua proses yang termasuk dalam 

definisi seleksi adalah perhatian (attention) dan persepsi selektif 

(selective perception).
7
 

                                                           
7
 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen..., hlm. 69. 
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2) Pengorganisasian Persepsi 

Pengorganisasian persepsi berarti proses ketika konsumen 

mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam 

pengertian yang menyeluruh untuk memahami secara lebih baik dan 

bertindak atas pemahaman tersebut. Pengorganisasian ini akan 

mempermudah dalam memproses informasi dan memberikan 

pengertian yang terintegrasi serta evaluasi terhadap stimulus.
8
 

3) Interpretasi Persepsi 

Proses terakhir dari pembentukan persepsi adalah pemberian 

interpretasi atas stimulus yang diterima konsumen. Setiap stimulus 

yang diterima oleh konsumen baik disadari ataupun tidak disadari 

akan diinterpretasikan oleh konsumen. Interpretasi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang 

dianut, motivasi kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga 

bergantung pada kemampuan seseorang dalam mengategorikan 

informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang 

kompleks menjadi sederhana. Interpretasi tersebut didasarkan pada 

pengalaman penggunaan suatu produk pada masa lalu, yang 

tersimpan dalam memori jangka panjang konsumen. Pada proses ini, 

konsumen membuka kembali berbagai informasi dalam memori 

jangka panjang yang akan membantu konsumen melakukan evaluasi 

atas berbagai stimulus. Tahap inilah yang disebut dengan persepsi 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 69-71. 
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konsumen terhadap suatu produk sebagai hasil dari stimulus yang 

diterima oleh konsumen.
9
 

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi 

Karakteristik stimulus yang dapat memengaruhi persepsi terbagi 

menjadi dua, yakni sebagai berikut.
10

 

1) Faktor Indrawi 

Faktor-faktor indrawi memengaruhi bagaimana suatu produk 

dirasakan, dan hal itu sangat penting dalam desain produk. Faktor-

faktor indrawi adalah warna, bau, rasa, suara, penglihatan, dan 

pendengaran. 

2) Faktor Struktural 

Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor 

struktural dari iklan cetak memengaruhi persepsi konsumen, seperti 

ukuran, bentuk, dan posisi. 

Berikut adalah hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Simonson 

dan Drolet. 

a) Ukuran 

Ukuran iklan cetak yang lebih besar memungkinkan untuk 

diperhatikan. 

b) Posisi 

Penelitian menemukan bahwa untuk memaksimalkan 

pemahaman terhadap iklan, sebaiknya stimulus berupa gambar 

                                                           
9
 Ibid., hlm. 71. 

10
 Ibid., hlm. 66-67.  
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diletakkan di sebelah kanan halaman majalah dan iklan yang 

berupa kata-kata verbal diletakkan di sebelah kiri. 

c) Warna 

Secara umum, iklan berwarna menghasilkan perhatian yang 

lebih besar daripada iklan cetak hitam putih. 

d) Kontras 

Gambar sebuah produk di atas latar belakang berwarna 

putih akan diperhatikan, tetapi tidak menjamin pemahaman 

ingatan. 

d. Karakteristik Konsumen yang Memengaruhi Persepsi 

Terdapat beberapa macam karakteristik konsumen yang dapat 

memengaruhi persepsi, di antaranya sebagai berikut.
11

 

1) Pembedaan Stimulus 

Salah satu hal yang sangat penting bagi pemasar adalah 

mengetahui bagaimana konsumen bisa membedakan dua stimulus 

atau lebih. Oleh karena itu, iklan sangat membantu penciptaan 

perbedaan antarmerek. 

2) Tingkat Ambang Batas 

Kemampuan konsumen untuk mendeteksi perbedaan dalam 

suara, cahaya, bau, atau stimulus lainnya ditentukan oleh tingkat 

ambang batas. Tingkat ambang batas absolut merupakan jumlah 

rangsangan minimum yang dapat dideteksi oleh saluran indrawi. 

                                                           
11

 Ibid., hlm. 67-69. 
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3) Persepsi Bawah Sadar 

Usaha para pemasar sampai saat ini selalu menekankan pada 

penciptaan iklan atau pesan yang bisa dideteksi atau disadari oleh 

konsumen. Artinya, pemasar selalu berusaha menciptakan iklan atau 

pesan di atas tingkat ambang batas kesadaran konsumen. 

4) Tingkat Adaptasi 

Tingkat adaptasi merupakan salah satu konsep yang berkaitan 

erat dengan ambang batas absolut, yakni ketika konsumen sudah 

merasa terbiasa dan tidak lagi mampu memperhatikan stimulus. 

Maka saat itu juga, ambang batas absolutnya berubah. 

5) Generalisasi Stimulus 

Proses persepsi yang terjadi pada konsumen sebenarnya tidak 

hanya membedakan satu stimulus yang lainnya, tetapi konsumen 

juga berusaha menggeneralisasi stimulus. 

e. Cara Pengukuran Persepsi 

Dalam mengukur suatu persepsi dapat dilakukan dengan dua metode 

pengukuran, yaitu sebagai berikut.
12

 

1) Self Report 

Self report adalah metode pengukuran dengan menjadikan 

jawaban yang diberikan seseorang sebagai penilaian sikapnya. 

Kelemahannya pada pengukuran ini adalah ketika individu tersebut 

tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. 

                                                           
12

 Herlinawati, dkk., Persepsi Masyarakat Terhadap Perfilman Indonesia..., hlm. 14. 
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2) Involuntary Behavior 

Pengukuran ini dapat dilakukan jika memungkinkan dan 

diinginkan oleh responden. Pendekatan ini dilakukan dengan 

observasi terhadap reaksi-reaksi fisiologis tanpa disadari oleh 

individu yang diamati. Beberapa aspek fisiologis yang dapat diamati 

misalnya facial reaction, tone suara, bahasa tubuh, detak jantung, 

dll. Pernyataan sikap terdiri dari dua macam, yaitu pernyataan 

mendukung/memihak (favorable) dan tidak mendukung/tidak 

memihak (unfavorable). 

2. Etika Bisnis Islam 

a. Pengertian Etika Bisnis Islam 

1) Etika 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki tiga arti, 

yakni etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk 

dan tentang hak serta kewajiban moral; etika adalah kumpulan asas 

atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan yang terakhir, etika 

adalah asas perilaku yang menjadi pedoman.
13

 

Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa telah 

menyimpulkan, bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara 

benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak 

kewajiban sesuai dengan moral, dan melakukan segala sesuatu 

dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika adalah 

                                                           
13

 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 399. 
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akhlak seorang Muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk 

dalam bidang bisnis.
14

 

Menurut Sri Widyastuti, dalam Islam, etika diistilahkan dengan 

akhlak yang berasal dari bahasa Arab al-akhlak (al-khuluq) yang 

berarti budi pekerti, tabiat atau watak. Oleh karena itu, etika dalam 

Islam identik dengan ilmu akhlak, yakni ilmu tentang keutamaan-

keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia 

berhias dengannya; dan ilmu tentang hal yang hina dan bagaimana 

cara menjaganya agar manusia terbebas dari padanya.
15

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka etika adalah ilmu 

tentang tingkah laku manusia yang baik dan buruk serta tentang hak 

dan kewajiban moral atau akhlak dalam melakukan semua kegiatan. 

2) Bisnis 

Menurut Sri Widyastuti, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha 

individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang 

dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat, atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan 

barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
16

 

Bisnis merupakan suatu lembaga menghasilkan barang atau jasa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk jasa dari 

                                                           
14

 Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, Islamic Business And Economic 

Ethics: Mengacu pada Al-Qur’an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, 

dan Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm. 3. 
15

 Sri Widyastuti, Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis (Malang: IRDH, 2019) hlm. 

115-116. 
16

 Ibid., hlm. 137. 
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pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani 

anggota masyarakat. Irjus Indrawan, dkk. menyimpulkan bahwa 

etika bisnis merupakan alat bagi para pelaku bisnis untuk 

menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab secara 

moral.
17

 

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral 

yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral 

sebagaimana diterapkan dalam kebajikan, institusi, dan perilaku 

bisnis.
18

 

3) Islam 

Kata Islam berasal dari bahasa Arab, al-Islamu dan kata ini 

berada di dalam ayat Al-Qur‟an, yaitu surat ali-Imran [3] ayat 19 dan 

surat al-Maaidah [5] ayat 3. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa 

Islam adalah nama suatu ad-diin (agama atau jalan hidup) yang ada 

di sisi Allah. Ad-diin berupa keyakinan dan perbuatan yang ada di 

sisi Allah atas ketentuan dan ketetapan -Nya. 

Jadi, etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk 

mengetahui hal-hal yang baik dan buruk atau benar dan salah dalam 

melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan pada ketentuan dan 

ketetapan Allah. 

                                                           
17

 Irjus Indrawan, Hadion Wijaya, dan Bero Usada, Pendidikan Kewirausahaan Dan Etika 

Bisnis (Purwokerto: Pena Persada, 2020) hlm. 69. 
18

 Agus Arjianto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep 

dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Berbagai Contoh Praktis (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm. 

7. 
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b. Tujuan Bisnis Islam 

Berdasarkan syariat Islam, bisnis memiliki tujuan untuk mencapai 

empat hal utama, yaitu sebagai berikut.
19

 

1) Target Hasil; Profit Materi dan Benefit Nonmateri 

Dalam Islam, tujuan dilakukannya bisnis adalah untuk 

memperoleh dua buah target hasil, yakni profit (qimah maddiyah 

atau nilai materi) dan  benefit (keuntungan dan manfaat) nonmateri. 

Sehingga tidak hanya untuk mencari materi, tetapi juga harus 

memberikan keuntungan lain selain materi. Target hasil tersebut 

ditujukan baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan 

yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian 

sosial, dan sebagainya. 

Selain adanya qimah maddiyah, masih terdapat dua orientasi 

lainnya, yaitu qimah khuluqiyah dan qimah ruhiyah. Qimah 

khuluqiyah ialah nilai-nilai akhlak mulia yang harus ada dalam 

kegiatan bisnis agar terciptanya hubungan persaudaraan yang Islami. 

Sedangkan, qimah ruhiyah ialah segala kegiatan yang memiliki 

tujuan untuk beribadah kepada Allah, yakni disertai dengan 

kesadaran hubungannya dengan Allah. Amal perbuatannya bersifat 

materi, sedangkan kesadaran hubungan dengan Allah dinamakan 

ruhnya. 

                                                           
19

 Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, Islamic Business..., hlm. 13-14. 
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2) Pertumbuhan 

Setelah memperoleh profit materi dan benefit nonmateri, dalam 

bisnis perlu adanya pertumbuhan. Pertumbuhan dengan mengalami 

kenaikan secara terus-menerus setiap tahunnya dari profit dan 

benefit tersebut harus didasari dengan aturan-aturan syariat. 

3) Keberlangsungan 

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan 

keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam 

batasan-batasan syariat Islam. 

4) Keberkahan 

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridha Allah, 

merupakan puncak kebahagiaan dan menjadi visi bisnisnya, agar 

senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat 

dan diraihnya ridha Allah. 

c. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 

Dalam ajaran Islam, semua kegiatan bisnis didasari oleh prinsip-

prinsip yang dijadikan sebagai pijakan. Berikut lima prinsip etika dalam 

menjalankan bisnis sesuai syariat Islam.
20

 

1) Kesatuan (At-Tauhid/Unity) 

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam 

konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan 

Muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi 

                                                           
20

 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, 

Cetakan Kesatu (Bandung:Alfabeta, 2013) hlm. 45-47. 
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keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi 

dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam 

menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi 

membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan 

bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk 

suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. 

2) Keseimbangan (Al-‘Adalah/Equilibrium) 

Prinsip keseimbangan yaitu menuntut agar setiap orang 

diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai 

dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Demikian pula, prinsip keseimbangan 

menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis apakah dalam 

relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu 

diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keseimbangan 

menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan 

kepentingannya.
21

 

3) Kehendak Bebas (Hurriyyatul Iradah/Free Will) 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 

Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. 

Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan 

pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkata 

dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan 

                                                           
21

 Sri Widyastuti, Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis..., hlm. 132. 
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manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang 

tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu 

terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. 

4) Tanggung Jawab (Al-Mas’uliyyah/Responsibility) 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan 

oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban 

dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, 

maka manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara 

logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia 

menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh 

manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. 

5) Kebenaran (Haqiqatan/Truth) berupa kebajikan dan kejujuran 

(Ihsan/Benevolence dan Amanah/Honesty) 

Harus diakui bahwa memang prinsip ini paling problematik 

karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan 

bisnisnya pada tipu menipu atau tindakan curang, baik karena situasi 

eksternal tertentu maupun karena dasarnya memang ia sendiri suka 

melakukan tipu menipu.
22

 

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 

                                                           
22

 Ibid. 
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proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas 

pengembangan, maupun dalam proses upaya meraih atau 

menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika 

bisnis Islam sangat menjaga dan menghindari kemungkinan adanya 

kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau 

perjanjian dalam bisnis. 

d. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 

Al-Qur‟an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis 

tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil dan zalim, akan tetapi 

dilakukan atas dasar sukarela, baik ketika untung ataupun rugi, ketika 

membeli atau menjual, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah di 

dalam Al-Qur‟an sebagai berikut. 
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َّ
َباِطِل ِال

ْ
ْم ِةال

ُ
ْم َةْيَنك

ُ
ك
َ
ْمَيال

َ
ْيْٓا ا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا َتأ

َ
َمُنْيا ل

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّىا ال

َ
ْمۗ  يٰٓا

ُ
ْنك َتَراٍض م ِ

ْم َرِحْيًما
ُ
اَن ِةك

َ
َ ك ْمۗ  ِانَّ اّٰلله

ُ
ْنُفَسك

َ
ْيْٓا ا

ُ
ا َتْلُتل

َ
 َول

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 di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ 

[4]: 29) 
23

 

Pada ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa perdagangan yang 

diperbolehkan adalah perdagangan atas dasar suka sama suka antara 

penjual dengan pembeli. Salah satu tujuan dari kegiatan jual beli adalah 

untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, kegiatan jual beli juga 
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bertujuan sebagai perantara bagi manusia untuk saling tolong-menolong 

antarsesama, sehingga adanya larangan dalam melakukan penipuan dan 

berbohong dalam jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak. 

ُ  يَ َرِض  َغْن َحِكْيِم ْةِن ِحَزامٍ  ِ َغْنُه َغِن ا اّٰلله
ِبي  ى  لنَّ

َّ
ُ َصل : اّٰلله

َ
َم َكال

َّ
ْيِه َوَسل

َ
َبي ِ " َعل

ْ
ل
َ
َياِر  َػاِن ا خِ

ْ
ِةال

ْم َيَتَفرَّ 
َ
 ِفْي َةْيِػِىَما وَ َمال

َ
ُىما

َ
َنا ُةْيِرَك ل َذ  َكا َفِاْن َصَدَكا َوَةيَّ

َ
َق َةرَ َةا وَ ِإْن ك َتَما ُمحِ

َ
ُث ْةيِػِى ك

َ
 َم"ك

 )متفق عليه(

Artinya: Dari Hakim bin Hizam r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: “Dua 

orang yang berjual-beli boleh memiliki hak khiyar selama 

keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan 

apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam 

jual-beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan 

cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual-beli 

mereka.” (H.R. Muttafaq’Alaih)
 24

 

Dalam melakukan bisnis, harus dilakukan dengan adanya 

keterbukaan tanpa ada yang ditutup-tutupi selama informasi tersebut 

memang dibutuhkan terkait dengan jual beli antar keduanya. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan keberkahan, rahmat, dan ridha Allah 

Subhanahu wa Ta’ala atas jual beli yang dilakukan berdasarkan suka 

sama suka tersebut. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip syariah 

dalam berbisnis, seperti keterbukaan antara penjual dengan pembeli, 

amanah dalam jual beli, serta tidak adanya unsur-unsur penipuan dan hal-

hal yang menimbulkan mudarat lainnya memungkinkan timbulnya rasa 

puas bagi konsumen serta keberkahan bagi penjual. Dari rasa puas 

konsumen tersebut akan memicu berlanjutnya pembelian di kemudian 
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hari yang menyebabkan konsumen pun akan setia kepada penjual dan 

menjadi pelanggan bagi penjual tersebut. 

e. Aturan dalam Bisnis Islam 

Di dalam menjalankan sebuah bisnis, Islam telah memberikan 

aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh umatnya, di antaranya sebagai 

berikut.
 
 

1) Larangan Najasy 

Najasy adalah kegiatan rekayasa pasar, yakni melakukan 

penawaran harga pada suatu barang tanpa memiliki maksud untuk 

membelinya. Kegiatan ini bertujuan untuk menaikkan harga suatu 

barang yang seakan-akan barang tersebut memiliki nilai tinggi dan 

diperebutkan oleh banyak orang.  Praktik najasy tidak diperbolehkan 

karena berbahaya bagi masyarakat dan dapat menciptakan kekacauan 

di dalam pasar. Bagi para pelaku najasy dikutuki sebagai pengambil 

riba dan akan dimasukkan ke dalam Neraka.
25

 

2) Larangan Khalabah (Pemasaran yang menyesatkan) 

Khalabah berarti menyesatkan, seperti melakukan pemasaran 

atau promosi dengan melebih-lebihkan kualitas produknya kepada 

para konsumen yang tidak mengetahui kebenarannya. Seseorang 

memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan 

produknya adalah salah satu kegiatan yang dilarang karena dapat 

menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Termasuk 
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juga dengan iklan yang menipu atau menyesatkan para 

konsumennya.
26

 

3) Keterbukaan, Transparansi, dan Membantu Pemeriksaan 

Dalam Islam, informasi terkait perjanjian yang dilakukan 

merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui oleh kedua 

belah pihak atau lebih yang bersangkutan, termasuk dalam berbisnis. 

Seseorang harus memberikan pengetahuan yang dibutuhkan oleh 

konsumennya mengenai produk yang akan dibelinya, seperti harga, 

kualitas, kuantitas, dan ada tidaknya kecacatan/kerusakan pada 

produknya. Informasi penting yang diberikan harus transparansi 

tanpa ada rahasia di antara kedua belah pihak. Merahasiakan atau 

menutup-nutupi informasi yang sangat penting di dalam perjanjian 

merupakan pelanggaran atas aturan Islam dalam berbisnis. Sehingga 

salah satu pihak yang merasa dirugikan atas ketidaktahuan informasi 

tersebut, dapat membatalkannya.
27

 

4) Memenuhi Kesepakatan dan Kewajiban 

Kontrak bisnis dan keuangan berkonsekuensi pada hak dan 

kewajiban para pihak dan pihak yang menerima tanggung jawab 

harus memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan dalam kontrak. 

Syariah menekankan tak hanya pemenuhan kontrak namun juga janji 

atau kesepakatan bersama. Salah satu ciri dari kemunafikan, yang 

dijelaskan dalam syariah adalah bahwa mereka tak pernah memenuhi 
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janjinya. Para ahli masa kini dengan tegas memandang janji yang 

mengikat. Jika yang memberi janji tak bisa memenuhi janjinya maka 

yang menerima janji berhak untuk mendapatkan kembali kerugian 

aktual yang dialaminya dikarenakan pelanggaran janji tersebut.
28

 

5) Kerjasama dan Menghilangkan Kesengsaraan 

Saling membantu, solidaritas, dan menanggung bersama atas 

kerugian dan bahaya adalah norma-norma penting lain dalam 

kerangka ekonomi Islam. Berbeda dengan struktur ekonomi 

konvensional, yang di dalamnya terdapat persaingan secara kejam 

dengan menimbulkan banyak praktik terlarang, seperti penipuan dan 

pemalsuan. Islam sangat menghargai orang yang membantu sesama 

di saat membutuhkan dan melarang perilaku apapun yang 

menyebabkan kerugian atau berbahaya bagi orang lain.
29

 

6) Pemasaran Bebas dan Penetapan Harga yang Adil 

Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk 

menjalankan jenis usaha atau transaksi halal apapun, seperti ba’i, 

ijarah, dan jasa. Namun, kebebasan yang diberikan harus sesuai 

dengan ajaran-ajaran Islam dan perjanjian yang telah disepakati. Di 

dalam Islam, harga yang ditetapkan dalam pasar bebas disebabkan 

oleh kekuatan permintaan dan persediaan. Tidak boleh adanya 

campur tangan dalam peran bebas kekuatan permintaan dan 

persediaan, hal demikian juga mencegah ketidakadilan atas nama 
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penyedia barang dan konsumen. Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

telah melarang menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi dan 

memberi kesan kepada konsumen bahwa ia dipaksa membayar 

sesuai dengan tingkat harga pasar.
30

 

7) Bebas dari Dharar (Kerusakan) 

Bagian ini menyelamatkan orang lain dari bahaya apa pun, yang 

disebabkan sebuah kontrak antara dua pihak. Konsep hak dan 

kewajiban di dalam Islam lebih mengutamakan hak bagi para pihak 

yang dirugikan karena kurangnya informasi. Negara dan para 

pembuat peraturan bertugas untuk memastikan keadilan untuk 

segalanya dan tidak menciptakan kesengsaraan untuk rakyat banyak. 

Jika sebuah kontrak antara dua pihak sudah disahkan disertai 

mufakat bersama, ternyata merugikan kepentingan pihak ketiga, 

maka pihak ketiga ini boleh menikmati opsi dan hak tertentu.
31

 

8) Larangan terhadap Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan 

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat 

perhatian khusus di dalam Al-Qur‟an, karena praktik seperti ini telah 

merampas hak orang lain serta menimbulkan dampak yang sangat 

buruk dalam dunia perdagangan, seperti timbulnya ketidakpercayaan 

pembeli terhadap para pedagang yang curang tersebut. Setiap 

pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan 

penimbangan agar terhindar dari azab dan siksaan di Neraka 
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Jahannam.
32

 Tindakan curang tidak akan menambah suatu harta, 

sebagaimana harta tidak akan berkurang karena disedekahkan.
33

 

9) Larangan Rekayasa Harga 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyatakan bahwa 

harga di pasar itu ditentukan oleh Allah. Ini berarti bahwa harga di 

pasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ketentuan harga itu 

diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat 

dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak 

dalam keadaan sehat, yakni terjadi kezaliman hendaknya dapat 

bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga 

tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemerintah hanya 

memiliki wewenang untuk menetapkan harga apabila terjadi praktik 

kezaliman di pasar.
34

 

10) Larangan Penimbunan Harta (Ikhtikar) 

Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk memanfaatkan, 

mengembangkan, dan menginvestasikan harta mereka. Sebaliknya, 

Islam melarang mereka untuk membekukan, menimbun, dan 

menahannya dari peredaran, sedangkan umat dalam keadaan 

membutuhkan untuk memanfaatkan uang itu untuk proyek-proyek 

yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya 
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lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas 

perekonomian.
35

 

3. Praktik Jual Beli 

a. Pengertian Jual Beli 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli berarti 

persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang 

menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga 

barang yang dijual.
36

 

Menurut Andri Soemitra, jual beli adalah tukar-menukar barang 

dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela 

yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses 

ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan 

berdasarkan kebiasaan („Urf) dan tidak dilarang oleh syariat Islam 

dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu 

pihak kepada pihak lain.
37

 

Sama halnya dengan Lukman Hakim, bahwa pengertian jual beli 

secara etimologis adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan 

pengertian menurut istilah adalah menukar suatu barang dengan barang 

yang lain dengan cara tertentu (akad). Pengertian sebenarnya dari kata 

“bay’un” (jual) ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan 
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barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama 

suka).
38

 

Menurut Ahmad Wardi Muslich, jual beli atau dalam bahasa Arab 

al-bai’ berdasarkan etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan 

sesuatu yang lain. Maka dapat dipahami, bahwa jual beli menurut bahasa 

adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang 

dengan uang, atau uang dengan uang.
39

  

Menurut Rozalinda, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang 

dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang 

ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau tanpa 

mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.
40

 

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi mengatakan bahwa jual beli 

dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar 

saling rela, dan pemindahan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, 

yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.
41

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa jual beli adalah persetujuan antara penjual dengan 

pembeli dalam melakukan pertukaran barang atau harta atas dasar suka 

sama suka, melalui ijab kabul, baik diucapkan secara jelas maupun tanpa 

pengucapan. 
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b. Rukun Jual Beli 

Di dalam buku Ahmad Wardi Muslich, bahwa rukun jual beli 

menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul dengan menunjukkan sikap 

saling tukar menukar atau saling memberi. Sedangkan pada redaksi lain, 

ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak 

untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan 

menggunakan perkataan atau perbuatan. 

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:
 42

 

1) Penjual, 

2) Pembeli, 

3) Shighat, dan 

4) Ma’qud ‘alaih (objek akad) 

Adapun rukun jual beli menurut Lukman Hakim diantaranya sebagai 

berikut.
43

 

1) Penjual dan pembeli, 

2) Uang dan benda yang dibeli, serta 

3) Lafaz ijab qabul 

Tidak berbeda dengan Lukman Hakim, yang menjadi rukun jual beli 

menurut Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi terdiri dari:
 44

 

1) adanya pihak penjual dan pembeli, 

2) adanya uang dan benda, serta 

3) adanya lafal 
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Sedangkan menurut Rozalinda, bahwa jual beli akan sah apabila 

terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam hal ini yang menjadi rukun jual 

beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara itu, yang 

menjadi rukun jual beli di kalangan jumhur, yaitu ba’i wa al-musytari 

(penjual dan pembeli), tsaman wa mabi’ (harga dan barang), shighat (ijab 

dan kabul).
45

 

Dari berbagai pernyataan di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa menurut Hanafiyah yang termasuk dalam rukun jual beli adalah 

adanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli 

di antaranya adalah adanya penjual, pembeli, ma’qud ‘alaih (objek akad), 

dan shighat (ijab dan qabul). Sementara menurut pendapat lain ada yang 

menambahkan bahwa uang dan harga termasuk ke dalam rukun jual beli. 

c. Syarat Jual Beli 

Menurut Andri Soemitra, terdapat sejumlah syarat dalam jual beli 

sebagai berikut.
46

 

1) Terkait sahnya jual beli 

a) Jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang 

diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas, kuantitas, 

jumlah harga, mengandung unsur paksaan, unsur penipuan, 

dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. 

b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, 

maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga 
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dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, 

dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya 

diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat. 

2) Terkait pelaksanaan jual beli 

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut 

mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. 

3) Terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli 

Para ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru 

bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam 

khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). 

Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu 

belum bersifat mengikat dan masih dapat dibatalkan. 

Sedangkan menurut Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, jual beli 

haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjek maupun objeknya.
 47

 

1) Tentang Subjeknya 

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli 

haruslah: 

a) Berakal, agar tidak terkicuh. Orang gila atau bodoh tidak 

sah jual belinya; 

b) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa); 

c) Keduanya tidak mubazir; dan 

d) Baligh. 
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2) Tentang Objeknya 

a) Bersih barangnya 

Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang 

dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai 

benda yang diharamkan. Meskipun demikian, barang tersebut 

(barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai) boleh 

diperjualbelikan selama bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan 

sebagai bahan makanan. 

b) Dapat dimanfaatkan 

Kemanfaatan barang yang diperjualbelikan harus sesuai 

dengan ketentuan hukum dan norma-norma agama (syariat 

Islam). Pemanfaatan barang yang bertentangan dengan norma-

norma agama, dapat dikatakan tidak bermanfaat. 

c) Milik orang yang melakukan akad 

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang 

adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin 

dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli 

barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang 

berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian 

jual beli yang batal. 

d) Mampu menyerahkan 

Penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat 

menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli 
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sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu 

penyerahan barang kepada pembeli. Barang-barang yang telah 

digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah, sebab penjual tidak 

mampu lagi menyerahkan barang kepada pembeli. 

e) Mengetahui 

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah 

harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. 

Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. 

Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu 

melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, 

takaran, timbangan, dan kualitasnya. Sedangkan menyangkut 

pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang 

jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran. 

f) Barang yang diakadkan berada di tangan 

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang 

belum berada di tangan (tidak berada dalam penguasaan) 

penjual dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak 

dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. 

d. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur‟an, 

sunnah, dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli 

hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’. Sehingga 

menyebabkan rusaknya jual beli tersebut. Adapun dasar hukum yang 
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menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli, terdapat di dalam Al-

Qur‟an sebagai berikut. 

ِذيَْن 
َّ
ل
َ
ۗ ٰذِلَك  ا َمس ِ

ْ
ْيٰطُن ِمَن ال ُطُه الشَّ ِذْي َيَتَختَّ

َّ
َما َيُلْيُم ال

َ
ا ك

َّ
ا َيُلْيُمْيَن ِال

َ
ٰةيا ل ْيَن الر ِ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
َيأ

ٰةياۗ َفَمْن َجاَۤءٗه  َم الر ِ َبْيَع َوَحرَّ
ْ
ُ ال  اّٰلله

َّ
َحل

َ
ٰةياۘ َوا  الر ِ

ُ
َبْيُع ِمْثل

ْ
ْيْٓا ِانََّما ال

ُ
ُهْم َكال نَّ

َ
ٖه م ِ  َمْيِغَظثٌ ِةا ِ

ة  ْن رَّ

اِرۚ  ُوْم ِفْيَىا ٰخِلُدوْ  ْصٰحُب النَّ
َ
َك ا ٰۤىِٕ ول

ُ
ۗ  َوَمْن َعاَد َفا ِ ى اّٰلله

َ
ْمُرٗهْٓ ِال

َ
َفۗ َوا

َ
ٗه َما َسل

َ
 َن َفاْنَتٰهى َفل

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 

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 mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” 

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 275) 48
 

Ayat di atas menjelaskan tentang dasar kehalalan hukum jual beli 

dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Allah 

Subhanahu wa Ta’ala adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat 

persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat 

kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya 

jika menyebabkan kemudaratan, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan 

melarangnya. 

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, 

maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini 

sebagaimana dijelaskan di dalam Hadis berikut. 
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نَّ 
َ
ى َغْن ِرَفاَغَث ْةِن َراِفٍع أ

َّ
ِ َصل

ِبي  ُ النَّ مَ اّٰلله
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ْطَيُب  َعل

َ
ْسِب أ

َ
ك
ْ
يُّ ال

َ
 أ
َ
  ؟ُسِئل

َ
 َكال

ُ
: َغَمل

ُجِل ِةَيِدهِ   َةْيٍع َمْبُدوْ  الرَّ
ُّ
ل
ُ
َحاِكُم( )َرَواهُ  .رٍ َوك

ْ
َحُه ال اُر َوَصحَّ َبذَّ

ْ
 ال

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab, 

usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli 

yang mabrur.” (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan Al-Hakim)
 49

 

Berdasarkan Hadis di atas, diketahui bahwa jual beli merupakan 

usaha yang paling baik. Namun, jual beli mabrurlah (mengandung 

kebaikan yang banyak) yang dianjurkan dengan memperhatikan rukun 

dan syarat-syarat dalam jual beli. Maka hukum jual beli yang pada 

dasarnya mubah dapat berubah menjadi wajib,  sunnah, makruh, bahkan 

haram tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. 

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya 

jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. 

Dalam kenyataannya, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 

hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau 

barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan 

barang lain yang sesuai nilainya. Melalui jual beli, manusia dapat saling 

tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Dunia. 

Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan baik 

karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah 

pihak.
50
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 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., hlm. 178. 
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 Ibid., hlm. 179. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Terkait penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli, terdapat 

beberapa peneliti yang telah membahas masalah tersebut, diantaranya yaitu: 

Peneliti yang pertama adalah  Elida Elfi Barus sebagai Dosen tetap di STAI 

Al Islahyah Binjai Sumatera Utara dan Nuriani sebagai Alumni FEBI UIN 

Sumatera Utara, di dalam Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 2, 

Nomor 2, tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada 

Rumah Makan Wong Solo Medan)”. Dalam hasil penelitiannya bahwa Rumah 

Makan Wong Solo telah menerapkan konsep etika bisnis yang berlandaskan 

syariah dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari segi karyawan, kualitas 

produk, dan kepemimpinannya. Bagi mereka bekerja adalah jihad, berlandaskan 

Al-Qur‟an surat Ash-Shaff ayat 10-11. Karena bagi mereka bisnis bukan hanya 

mengejar keuntungan duniawi semata tetapi juga mengharap ridha dari Allah 

SWT. Mereka juga mengeluarkan zakat untuk setiap keuntungan yang diperoleh.
51

 

Berdasarkan jurnal di atas terdapat persamaan yang dilakukan oleh peneliti, 

yaitu dalam hal penerapan/implementasi etika bisnis Islam. Akan tetapi terdapat 

beberapa perbedaan di dalamnya, yakni terletak pada tempat, lokasi, dan jenis 

produk yang diperjualbelikan, serta subjek penelitiannya lebih dominan pada 

pegawai Rumah Makan Wong Solo daripada konsumennya. Selain itu, penelitian 

pada jurnal ini lebih bersifat menyeluruh dan bukan hanya pada praktik jual beli 

saja, seperti kriteria perekrutan pegawai, sikap dalam menyampaikan aspirasi atau 
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 Elida Elfi Barus dan Nuriani, “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan 

Wong Solo Medan)”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 2, Nomor 2, tahun 2016, 

hlm. 144, tersedia: https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/6306. 
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keluhan pribadi pegawai kepada atasan, serta kepemimpinan atau sikap pemimpin 

kepada bawahan. Sedangkan, peneliti lebih berfokus pada persepsi konsumen 

dalam praktik jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam. 

Peneliti yang kedua adalah Ambar Wati, Arman Paramansyah, dan Dessy 

Damayanthi, di dalam El-Mal, Jurnal Kajian Ekonomi Bisnis dan Islam, Institut 

Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, Vol. 2, No. 2, tahun 2019 yang berjudul: 

“Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar 

Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan”. Pada hasil penelitiannya 

bahwa secara tidak langsung etika jual beli menurut Islam di Pasar Pendopo 

belum diterapkan dengan baik oleh pihak pedagang dalam kesehariannya. Hal ini 

dikarenakan pada sebagian pedagangnya masih melakukan tindakan penimbunan 

barang dan kecurangan dengan tujuan mencari keuntungan yang tinggi.
52

 

Berdasarkan persamaannya, yaitu membahas tentang penerapan etika bisnis 

Islam dalam jual beli. Namun terdapat beberapa perbedaan di dalamnya, yakni 

terletak pada tempat, lokasi, dan jenis produk yang diperjualbelikan, serta subjek 

penelitiannya lebih dominan kepada pedagang, yaitu 10 (sepuluh) pedagang 

dengan jenis usaha yang berbeda. Sedangkan, peneliti lebih berfokus pada 

persepsi konsumennya. 

Peneliti yang ketiga adalah Muthmainnah, Skripsi Mahasiswa Program Studi 

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019 yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis 
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Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong 

Banda Aceh”. Pada hasil penelitiannya, para pedagang di Pasar tradisional 

Peunayong belum sepenuhnya menjalankan prinsip etika yang sesuai dengan 

bisnis Islam serta kurangnya keramahan kepada para pembeli sehingga 

kenyamanan yang dirasakan ketika membeli suatu barang menjadi berkurang. Di 

sisi lain hanya beberapa prinsip etika bisnis Islam yang dijalankan sesuai dengan 

ajaran agama Islam, seperti mereka yang lebih mengutamakan niat ibadah kepada 

Allah dan jujur dalam menawarkan barang yang diperdagangkan.
53

 

Adapun persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang penerapan 

etika bisnis Islam dalam jual beli. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada 

tempat, lokasi, dan jenis produk yang diperjualbelikan, serta subjek penelitian 

lebih dominan kepada pedagang, yaitu 15 (lima belas) pedagang dengan rincian 

berupa lima orang pedagang ayam, lima orang pedagang sayur, dan lima orang 

sisanya adalah pedagang ikan. Sedangkan, pembahasan peneliti lebih berfokus 

pada persepsi konsumennya. 

Peneliti yang keempat adalah Kristina Handayani, Skripsi Mahasiswa Jurusan 

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis 

Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo 

Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran”. Dalam hasil penelitiannya sikap 

pedagang yang ramah kepada pembeli sudah diterapkan dengan baik, agar dapat 
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menarik pelanggan, tetapi masih banyak perilaku dari para pedagang yang 

melakukan berbagai kecurangan. Seperti timbangan yang tidak adil dan 

membohongi pembeli mengenai kualitas barang yang dijual. Sebenarnya dari 

pihak pemerintah telah memberikan teguran tetapi mereka tetap melakukan 

kecurangan. Para pedagang melakukan hal tersebut karena mereka belum 

mengetahui etika bisnis dalam Islam yang benar, karena adanya kebebasan dari 

pengelola pasar dalam melaksanakan jual beli, membuat para pedagang hanya 

memikirkan keuntungan semata tanpa memedulikan hak pembeli.
54

 

Berdasarkan persamaannya, yaitu membahas tentang penerapan etika bisnis 

Islam pada praktik jual beli menurut pendapat sebagian konsumen. Sedangkan, 

perbedaannya adalah terletak pada tempat dan lokasi yang diteliti serta jenis produk 

yang diperjualbelikan, yaitu berupa daging, beras, dan buah saja. Pada penelitian 

terdahulu ini, peneliti tidak berfokus pada persepsi konsumennya tetapi berfokus 

pada penerapan etika bisnis Islam dalam jual belinya. Berbeda dengan penulis 

yang fokus penelitiannya terletak pada persepsi konsumennya. 

Peneliti yang kelima adalah Adelya Irnanda, Skripsi Mahasiswa Program 

Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Universitas 

Pembangunan Panca Budi Medan pada tahun 2020 yang berjudul “Penerapan 

Etika Jual Beli Dalam Islam (Studi Kasus Pada 212 Mart Jl. Mayjen D.I. Panjaitan 

No. 15, Baburu, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152)”. Dalam hasil 

penelitiannya praktik bisnis 212 Mart Medan Baru telah berjalan cukup baik 
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menurut etika bisnis secara umum maupun Islam dalam penerapan indikator etika 

bisnis di 212 Mart Medan Baru. Penerapan etika jual beli dalam Islam pada 212 

Mart telah berjalan sesuai dengan kelima prinsip syariah yang ada, sehingga 

mengindikasikan bahwa penerapan etika jual beli dalam Islam telah dilaksanakan 

212 Mart Medan Baru.
 55

 

Berdasarkan persamaannya, yaitu dalam hal penerapan etika jual beli Islam di 

pasar modern/minimarket yang berbasis Islam. Sedangkan, perbedaannya terletak 

pada tempat dan lokasi yang dituju. Penelitian terdahulu ini, lebih membahas 

penerapan etika jual beli Islam dengan meneliti seluruh karyawan 212 Mart 

sebagai subjek penelitiannya. Sementara pada penelitian yang dilakukan penulis 

lebih berfokus pada persepsi konsumen dalam praktik jual beli yang sesuai dengan 

etika bisnis Islam dan menjadikan konsumen sebagai subjek penelitian yang 

utama. 

Dari kelima penelitian tersebut, sebagian peneliti melakukan penelitian di 

pasar tradisional dan rumah makan. Sedangkan, tempat penelitian yang dituju oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah sebuah pasar modern berupa minimarket yang 

bernama UKM Mart. Walaupun penelitian yang dilakukan oleh Adelya Irnanda 

juga bertempat di minimarket, tetapi tempat penelitiannya berbeda nama, yaitu 

212 Mart. Selain itu, penelitian yang dilakukan pasti berbeda dengan penelitian 

terdahulu lainnya, karena sebelumnya belum pernah ada yang melakukan 
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penelitian di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, Teluk Pucung, Bekasi 

ini. 

Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan untuk melakukan wawancara 

secara langsung kepada para pedagang di tempat penelitian mereka masing-

masing daripada mewawancarai para konsumennya. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, yakni lebih menjadikan konsumen sebagai subjek 

penelitian utama dan menjadikan pedagang sebagai pelengkap pada hasil 

penelitian. Penelitian yang dilakukan juga berfokus pada persepsi konsumen pada 

praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. 

C. Kerangka Pemikiran 

Setiap makhluk hidup perlu memenuhi segala kebutuhan dirinya untuk 

keberlangsungan hidup, termasuk manusia yang merupakan makhluk hidup 

dengan kemampuan akal dan pikirannya. Dengan keperluannya tersebut, manusia 

tidak bisa terhindar dari perannya sebagai konsumen. Dengan akal dan pikirannya 

tersebut pula, menyebabkan timbulnya persepsi. Persepsi yang merupakan suatu 

pandangan atau proses yang dilakukan oleh manusia dalam mengelola informasi 

terhadap penerimaan stimulus ini, diperlukan untuk memilah kebutuhan seperti 

apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan tindakan apa yang akan dilakukannya. 

Setiap konsumen mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi 

karena setiap individu memiliki proses masing-masing dalam menyeleksi, 

mengorganisasi, dan menginterpretasi stimulus yang diterima serta dipengaruhi 

oleh kebutuhan, nilai, dan harapan masing-masing individu tersebut. 
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Islam merupakan agama yang selalu membimbing umatnya melakukan segala 

aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berbisnis. Salah satunya 

adalah beretika dalam berbisnis. Etika merupakan ilmu tentang tingkah laku 

manusia yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak 

dalam melakukan semua kegiatan. Sedangkan, etika bisnis Islam adalah suatu 

proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang baik dan buruk atau benar dan 

salah dalam melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan pada ketentuan dan ketetapan Allah. 

Terdapat lima prinsip etika bisnis Islam yang perlu diperhatikan dalam 

menjalankan bisnis, yakni kesatuan (at-tauhid/unity), keseimbangan (al-

‘adalah/equilibrium), kehendak bebas (hurriyyatul iradah/free will), tanggung 

jawab (al-mas’uliyyah/responsibility), serta kebenaran (haqiqatan/truth) berupa 

kebajikan dan kejujuran (ihsan/benevolence dan amanah/honesty). 

Salah satu bisnis yang dapat menerapkan etika bisnis Islam adalah kegiatan 

jual beli. Kegiatan jual beli merupakan suatu proses tukar menukar harta dengan 

persetujuan kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Pada praktik jual beli 

sering terjadinya tindakan-tindakan atau perilaku penjual yang dapat merugikan 

pembeli demi mendapatkan keuntungan semata, baik disengaja maupun tidak 

disengaja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana 

persepsi konsumen tentang penerapan etika bisnis Islam yang menjadikan prinsip-

prinsip etika bisnis Islam sebagai tolak ukur penelitian dalam praktik jual beli di 

UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera. 
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