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Seri pemikiran ekonomi Islam

PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM

Akmal

Abstrak

Menjelang abad 21, terdapat semboyang baru dalam dunia bisnis integrity pays!
You don’t have to cheat to win (integritas moral membawa untung tidak perlu
anda menipu untuk menang).  Dalam dunia bisnis kesadaran perusahaan menuju
era etika bisnis kian meningkat. Mark Pastin dalam (K. Bertens 2013) menyusun
25 perusahaan yang high ethics-hingh profit. Artinya ada korelasi antara
persoalan etika dengan kemajuan bisnis dalam suatu perusahaan.
Pelaku bisnis dewasa ini semakin memperhatikan aspek etika sebagai masalah
besar dalam organisasi bisnis. Spritualitas, etika dan mystice, adalah kebutuhan
baru dalam bisnis (Ashari Akmal Tarigan, 2014). Dunia bisnis modern tidak lagi
kaku dengan spiritual, bahkan penemuan-penemuan pola baru tentang
spritualitas banyak diterapkan dan dijadikan SOP dalam dunia bisnis. Dengan
pentingnya isu etika dalam dunia bisnis, persoalan ini menjadi sangat terbuka
untuk dibicarakan dalam rangka melengkapi pembahasan ekonomi secara umum.

Prolog

Ada dua teori etika.1 Etika deantologi yang berarti kewajiban. Setiap etika adalah

kewajiban manusia untuk memenuhinya bukan karena tujuan atau maksud

lainnya. Etika teleology adalah etika yang mengukur nilai baik dan buruknya

berdasarkan tujuan dan akibat dari tindakan itu.

Sternberg (1994) mendefinisikan etika bisnis sebagai suatu bidang filosofi

yang berhubungan dengan pengaplikasian ethical reasoning terhadap berbagai

praktik dan aktivitas dalam berbisnis. Dalam kaitan ini, etika bsinis merupakan

upaya untuk mencarikan jalan keluar atau paling tidak mengklarifikasikan

berbagai moral issues yang secara spesifik muncul atau berkaitan dengan aktivitas

1Keraf, A. Sonny, and Robert Haryono Imam. Etikabisnis:
membanguncitrabisnissebagaiprofesiluhur. Kanisius, 1995.h. 2
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bisnis tersebut. Dengan demikian prosesnya dimulai dari analisis terhadap the

nature and presuppositions of business hingga berimplikasi sebagai prinsip-

prinsip moral secara umum dalam upaya untuk mengidentifikasi apa yang “benar”

di dalam berbisnis. Sternberg (1994) memberikan argumen bahwa prinsip-prinsip

moral ini akan menjadi kriteria di dalam menilai berbagai tingkah laku bisnis yang

dianggap acceptable, yang akan diaplikasikan secara konsisten oleh seluruh

pelaku bisnis, dimana dan kapan saja. Sedangkan bisnis adalah suatu masalah

yang terdiri dari produksi, konsumsi dan distribusi.

Bertens2 menjelaskan etika bisnis dengan distingsi antara etika praksis

dengan etika refleksi. Antara nilai moral yang dianut dan penerapannya pada

dunia bisnis. Etika bisnis diterapkan dalam tiga taraf; makro, meso, dan mikro.

Tiga taraf ini berkaitan dengan tiga kemungkinan yang berbeda untuk

menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Pada taraf makro, etika bisnis

mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi sebagai keseluruhan. Jadi

disini masalah-masalah etika disoroti pada masalah-masalah skala besar. Misalnya

masalah-masalah keadilan dalam pandangan mashab ekonomi.

Pada taraf meso, etika bisnis akan menyelidiki masalah-masalah etis di

bidang organisasi. Organisasi di sini terutama perusahaan, tetapi bisa juga serikat

buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi dan lainnya. Pada taraf mikro,

etika bisnis dihubungkan dengan perindividu. Di sini etika bisnis adalah tentang

prilaku karyawan, majikan, manajer, konsumen, produsen, pemosok dan investor.

Sejarah

Etika bisnis modern lahir dan popular pada ahun 1970-an di Amerika sebagai

suatu bidang intelektual dan akademis3. Jika sebelumnya masalah etika hanya

dibicarakan kaum teolog dan agamawan, pada era 1970-an masalah etika bisnis

telah dibicarakan pada tahap ilmiah. Di tahun itu para filsuf dan akademisi

memasuki wilayah kajian etika bisnis dan dalam waktu yang singkat mereka

membicarakan etika bisnis lebih dominan dibanding kaum teolog. Pada tahun

2K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius; Yogyakarta 2013, h 12
3Bartens , ibid
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1974 di Bulan November diadakan suatu konferensi di universitas Kansas oleh

Fhilosophy Departement bersama College of Busines dengan tema etika bisnis

yang makalah-makalahnya kemudian diterbitkan dalam bentuk buku; Ethics, Free

Interprise, and Public Policy: Essays on Moral Issues in Business. Dan pada

tahun 1990-an isu etika bisnis menjadi suatu masalah global.

Dalam pandagan dunia Islam, masalah etika bisnis nampaknya lebih positif

(Bertens). Dikarenakan karena Muhammad sendiri adalah seorang pedagang yang

menganut nilai-nilai etika bisnis yang baik. Demikian juga dengan Alquran telah

memberikan keberlangsungan pada masalah etika bisnis yang baik dengan

pelarangan masalah riba. Agama Islam telah mengingatkan sumber-sumber nilai

lainnya tentang pentingnya etika dalam urusan bisnis yang juga dilarang dalam

perjanjian lama maupun perjanjian baru, serta tradisi pelarangan lainnya seperti

dalam pandangan Aristoteles dan filsuf lainnya, tentang riba.

Humanisme dan Prinsip umum etika bisnis

Masalah etika bisnis telah dibicarakan secara lebih oleh kalangan intelektual.

Poros pembicaraan mereka berangkat dari filsafat humanisme yang berkembang

di Barat sebagai ciri utama filsafat eksistensialisme. Ruanglingkup pembicaraan

mereka adalah apresiasi dari masalah-masalah yang timbul dari perusahaan-

perusahaan yang mulai mencurigai adanya hubungan sebab-akibat antara etika

bisnis dan aspek produksi bisnis. Mereka mengakui adanya beberapa prinsip etika

bisnis yang berlaku dalam dunia bisnis. Prinsip etika tersebut sangat terkait

dengan norma dan nilai yang dianut oleh tiap bangsa, tetapi memiliki ciri umum

yang universal.

Keraf (2015) memberikan tiga aspek prinsip umum universal etika bisnis.

Prinsip pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah prinsip di mana

manusia adalah mahluk yang memiliki kemampuan  mengambil sikap tentang  apa

yang baik dan buruk. Orang bisnis yang otonom tahu mana yang baik dan buruk

dalam aktivitas bisnisnya. Prinsip otonom adalah seseorang yang tahu

tindakannya, bebas dalam melakukan tindakannya, bertanggung jawab terhadap

tindakannya.
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Prinsip kedua adalah prinsip kejujuran. Pertama, Kejujuran relevan dalam

memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian dan kontrak bisnis. Kedua kejujuran juga

relevan dalam penawaran barang dan jasa. Ketiga, kejujuran relevan dengan

hubungan kerja interen dalam suatu perusahaan.Prinsip ketiga adalah keadilan;

prinsip keempat saling menguntungkan; prinsip kelima, integritas moral.

Semua kategori nilai yang menjadi kaidah prinsip etika bisnis secara

metodologis digagas berdasarkan kebutuhan manusia dan kecenderungannya

terhadap suatu nilai. Sumber nilai tersebut dapat ambil dari mana saja dan secara

antropologi dapat dijastifikasi kehadirannya berdasarkan fenomena yang

berkembang dalam suatu perusahaan, organisasi dan prilaku manusia.

Etika bisnis Islam

Dalam Islam etika bisnis dibangun dari filosafi dasar hingga implementasi.  Bisnis

dalam Islam dipandang sebagai kesatuan antara komponen dalam agama.  Bahkan

bagi Saifuddin agama adalah satu kesatuan pesan universal dari Adam hingga

Muhammad. Agama adalah ketundukan dan kepasrahan terhadap sang pencipta.

Inilah universalitas agama yang tidak dapat ditolak. A. M. Saifuddin menarik

sebuah garis lurus terhadap semua pesan agama, yaitu ketuntukan dan kepasrahan,

tanpa menyamakan semua agama. Dengan demikian etika bisnsi Islam adalah

sebuah pesan kepatuhan dan ketundukan manusia terhadap Tuhan sebagai

pencipta.

Saifuddin menjelaskan ekonomi Islam dengan tiga landasan. Pertama

adalah keharusan adanya, Filsafat Sistem, kedua adalah adanya nilai dasar sistem,

ketiga adalah, nilai instrumental Sistem.Dari ketiga landasan ini, sekaligus

menjelaskan posisi etika dalam bisnis Islam.

Filsafat sistem  adalah pemahaman dasar yang melahirkan prilaku

ekonomi seseorang muslim. Dimulai dari fakta bahwa Dunia milik Allah Swt,

manusia hanya berlaku  sebagai pemengang amanah sementara dan manusia

disebut sebagai hkalifatan filard. Hal ini dengan gambaran  segi tiga. Tuhan

berada pada puncak hierarki, manusia dan alam berada dalam komposisi yang

sejajar.
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Pemahaman selanjutnya adalah keesaan Allah. Ini adalah nilai yang paling

penting dalam Islam yang disebut juga tauhid.  Iman kepada hari ahir, adalah

landasan ketiga dari bangunan filsafat sistem ini untuk menuju pada implementasi

ekonomi dalam Islam.

Nilai dasar Sistem dalam Ekonomi Islam terdiri dari tiga bagian penting.

Pertama adalah soal kepemilikan. Dalam Islam ada tiga bentuk kepemilikan,

pertama adalah kepemilikan berdasarkan asas kemanfatan, bukan kemutlakan.

Kedua, kepemilikan terbatas tidak absolut. Ketiga, kepemilikan individu atau

perorangan dibatasi oleh kepentingan umum. Nilai dasar sistem yang kedua

adalah keseimbangan. Ketiga adalah keadilan. Ketiga persoalan ini menjadi nilai

dasar sistem dalam Ekonomi Islam. Ketiga landasan diatas membentuk sistem

atau organisasi ekonomi  yang holistik.4

Fondasi dasar yang dapat dijadikan basis etika dalam bisnis Islam  adalah

kesadaran Tauhid. Kesadaran bertauhid, berarti kedasaran terhadap wujud sejati,

yang ada sebagai yang ada, oleh Abu Sulaeman dijabarkan dalam  tiga kesatuan  :

1) Kesatuan (alwahdaniayat),

Merupakan kemestian  ideologi aksiomatik yang mengaduk  semua

atom yang ada dalam eksistensi kesadaran nurani dan pemahaman

terhadap identidas diri.5

4A.M. Saifuddin. lihat, A.M. Saifuddin, Wawasan Islam Dan Ekonomi;  Sebuah Bunga
Rampai,  (cet. I : Jakarta : LPUI, 1997), h. 11

5 Abdul  Hamid Abu Sulaeman, Azamah Al-Aql Al-Muslim, alih bahasa Rifyal Ka’bah,
Krisis Pemikiran Islam, (cet. I: Jakarta : Media Dakwah, 1994 ), H. 193

AlamManusia

Allah
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2) Kekhalifaan (alistiklaf),

Manusia adalah pemelihara, pengurus dan pemakmur dan pendaya

guna sehingga mahluk dan alam dibawah tanggung jawab manusia

dan manusia melakukannya karena  karena mendapat mandat dari

sang penguasa alam semesta. Sehingga segala gerak dan prilakunya

harus bedasarkan perintah Allah. Sehingga dengan demikinan

manusia tidak melihat dan memperlakukan dunia semaunya.6

3) Pertanggung Jawaban

Lahirnya kesadaran akan segala perbuatan yang mempunyai

implikasi dan konsekuensi logis. Ini terkait dengan keimanan

manusia terhadap hari kiamat.7

Dari ketiga landasan akan terbentuk pemahaman bahwa:

1. Dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan

menurut kehendak-Nya.

2. Allah adalah pencipta semua mahluk dan semua mahluk tunduk

kepada-Nya.

3. Pertanggung jawaban manusia akan terkait dengan iman kepada

hari kiamat yang akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi

manusia menurut horizon waktu.

Berdasarkan posisi ontologi ekonomi Islam, maka dapat dikatakan bahwa

etika bisnis dalam Islam dibanngun dengan pandangan dunia islami yang disebut

sebagai worldview islami. Dengan demikian etika bisnis Islam baik teori maupun

prakteknya, melahirkan banyak sisi kemanusiaan dan keilahian dalam ekonomi.

Antara lain lahirnya moralitas ekonomi yang dipandu dengan nilai-nilai tauhid

sebagai sentralnya.

6Lot cit
7Lot. cit
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Salah satu, sentuhan etika dalam bidang ekonomi Islam adalah adanya

kategorisasi nilai terhadap aspek-aspek yang dihalalkan dan yang diharamkan.

Pendekatan syar’i,menjadi mutlak dalam etika bisnis Islam, karena jalan tersebut

adalah jalan ketetapan yang harus dilewati oleh hamba jika ingin berada dijalur

yang benar. Karena itu mengabaikan ketentuan syariah dalam bisnis juga

bukanlah hal yang sederhana, karena etika ekonomi Islam tidak mungkin dapat

dilepaskan dari kaca mata pandangan syariah Islam.

Untuk meredam perdebatan tentang jalan “syariah” yang ada, maka jalan

tengah yang ditempuh dalam hal ini adalah, perluasan makna dari apa yang

dimaksudkan dengan syariah bisnis Islam yang persolannya bukan hanya terletak

pada unsur haram atau halalnya sesuatu, tetapi juga terkait secara langsung

dengan wilayah historis manusia, mengenai, produksi, distribusi, pasar, keadilan,

kejujuran, dan lain-lainya yang kesemuanya dapat dipetik dari pencitraan

ketauhidan (keesaan) Tuhan dalam bingkai worldview Islam.

Selanjutnya Nawab Haidar Naqvi, melihat pentingnya etika ekonomi

Islam, karena prilaku ekonomi manusia memang dapat menciptakan atau merusak

kebahagiaan hidup. Itulah sebabnya mengapa agama berusaha untuk menuntun

tindakan-tindakan ekonomi manusia kepada norma-norma etika dan tanggung

jawab.8 Islam sebagai religi, dengan sendirinya berkepentingan untuk mengatur

kehidupan ekonomi manusia menurut konsepsi etika yang digariskan oleh

menciptanya. Oleh karena itu muncul diktum Islam yang sangat terkenal bahwa

agama adalah muamalah, yakni hubungan manusia dengan sesama manusia dan

dari diktum inilah, landasan pacu ekonomi Islam dibangun.

Sebagai contoh bahwa etika memiliki relasi yang kuat dengan tindakan-

tindakan ekonomi dapat dijumpai dalam Q.S al-Maun (107):1-3;

“Tahukah kamu orang yang mendustai agama? Itulah orang yang
menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberikan makan
terhadap fakir miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat yang

8Nawab Haidar Naqvi, Ethisc and Ekonomics an Islamic Synthesis, alih bahasa Husain
Anis dan Asep Hikmat, Etika dan Ilmu Ekonomi (Suatu Sintesis Islami), (Cet. II; Bandung: Mizan,
1991), h. 27.
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lalai dari salatnya; yang berbuat ria dan enggan menolang dengan
barang/harta yang berguna.”9

Al-Faruqi, mengomentari ayat ini dengan menyatakan bahwa agama dalam

keseluruhannya ternyata dijadikan setara dengan kategori material (ekonomi).10

Surat pendek di atas berakhir dengan celaan terhadap orang-orang yang

menyatakan dirinya muslim bahkan juga melaksanaka salat tetapi ternyata enggan

dalam membantu orang-orang miskin. Maka dengan ini, sekali lagi, Islam sepadan

dengan pemenuhan kebutuhan material orang lain yang dilakukan oleh setiap

muslim.

Pandangan dunia Islam mengenai bisnis memberikan spektrum yang jauh

lebih luas karena menjangkau aspek-aspek dibalik alam material. Dalam Islam

kaitan antara spirit dan materi membentuk pribadi manusia yang

menyeimbangkan semangat asketisme dan kerja keras. Tetapi sejak spirit dan

materi, dipisahkan oleh pencerahan Barat, kapitalisme tidak pernah lagi

mengizinkan keduanya bersatu.

Ekonomi modern terlalu menekankan pikiran dan tindakan manusia dalam

mengejar kepuasan ekonomi, sehingga kadang-kadang keluar dari pertimbangan

etika spiritual. Dengan sendirinya etika ekonomi modern kehilangan relevansi

aspek spiritualnya dan mencampakkannya dibalik tembok-tembok material.

Padahal faktanya terdapat sebuah nilai penting dari tatanan nilai spiritualis yang

bersifat esoteris pada setiap bangunan pemikiran dan tingka laku ekonomi

manusia. Tradisi para sarjana muslim, telah mengamalkan hal demikan dan di

dalam Alquran, alam dikatakan mengandung dalam dirinya jejak-jejak Tuhan

(spritual), baik fenomena yang berhubungan dengan alam fisik maupun alam meta

fisika yang kesemuanya dipandang sebagai wahyu ilahi. Dengan demikan, tugas

ekonomi Islam adalah menyatukan kembali segala dimensi ekonomi dalam ruang

material maupun spiritual dalam bingkai etis yang semestinya.

Ekonomi modern yang sejak awal dibangun di atas ranah worldview

sekuler, memang disatu sisi telah memberikan kemajuan material yang sungguh

9Depag, op. cit. h. 1108
10Al-Faruqi, op. cit. h. 86.
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luar biasa sepanjang sejarah modern.11 Namun di sisi lain, prestasi itu harus

dibayar dengan mahal oleh rusaknya spiritual manusia dan lingkungan hidup yang

menyebabkan nestapa manusia modern.12 Kini juga semakin disadari bahwa

capaian peradaban ekonomi modern ternyata tidak sepenuhnya memberi

kesejahteraan bagi umat manusia. Penafian nilai-nilai agama atas nama ilmu

pengetahuan, menjadikan kapitalisme sebagai penguasa kelas sosial papan atas

yang dengan “perasaan tak bersalah”, menempatkan kesejahteraan dan agama

secara mendua. Oleh karena itu diperlukan pilihan-pilihan lainnya untuk merevisi

capaian modernitas ini, yaitu sesuatu yang dapat memenuhi secara seimbang

kebutuhan-kebutuhan manusia, baik kebutuhan pisik maupun kebutuhan spiritual.

Gambar 1 prinsip etika bisnis Islam (Dr.Ir. GunawanBudiyanto)

11Kemajuan-kemajuan yang disebabkan, terutama oleh kapitaslisme dengan pandangan
dunianya telah membangkitkan negara-negara Eropa pada pertumbuhan dan perkembangan
ekonomi yang luar luar biasa, terhitung sejak pasca perang duniaa II. Selengkapnya lihat, Mansur
Fakih, op. cit. h. 21.

12Mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang disebabkan oleh modernnisme.
Lihat Sayyed Hossein Nasr, Nestapa Manusia Modern dalam Jurnal Islamika, edisi 4, h. 8.

KESATUAN (UNITY)

KESEIMBANGAN
(EQUILIBRIUM)

KEBEBASAN (FREE-WILL)

TANGGUNG JAWAB
(RESPONSIBILITY)

IKHSAN / KEBAJIKAN
(BENEVOLENCE)

Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam



10

Beberapa aspek yang dapat dikategorikan berbeda antara etika etika

ekonomi Islam dan etika ekonomi konvensional berdasarkan konsep dan

implemetasinya, antara lain adalah; aspek azas, orientasi, etos erja, pertanggung

jawaban, sumber daya, informasi, manajemen, operasioiahal, keuangan,

pemasaran, pemberdayaanmasyarakat. Etika ekonomi Islam berazaska  tauhid,

berorientasi falah (dunia akherta), etos kerja ibadah, yang dioperasionaisasikan

dengan cara syariah. Sedangkan ekonomi konvensional kebalikan dari semua

kategori eti ekonomi Islam. Dengan demikina maka perbedaan itu dapat

dijelaskan. Apek perbedaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini  :

Gambar 2 aspek pembeda  (Dr.Ir. GunawanBudiyanto)

ASPEK BISNIS ISLAMI BISNIS SEKULER

Azaz Tauhid sekulrisme

Orientasi Dunia akherat dunia

Eto kerja Ibadah Kebutuhan utama

Pertangungjawaban Khalifah Allah d bumi Pribadi/usaha

Sumber daya Tidak terbatas keinginan

dibatasi

Terbatas. Keinginan tak

terbatas

Informasi Ayat kauniyah dan kauliyah kauniyah

Manajemen strategik Ayat kauniyah dan kauliyah kauniyah

Operasionlaisasi Koridor syariah kapitalistik

keuangan Terhindar dari Magrib Maksimal profit

pemasaran Menyediakan produk primer Menyediakan produk

konsumerisme

manajemen Kepribadian islam Budaya organisasi

Pemberdayaan

masyarakat

Ziswak Csr
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Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan etika bisnis maka dapat disimpulkan bahwa etika

bisnis etika bisnis adalah suatu bidang filosofi yang berhubungan dengan

pengaplikasian ethical reasoning terhadap berbagai praktik dan aktivitas dalam

berbisnis. Dalam kaitan ini, etika bsinis merupakan upaya untuk mencarikan jalan

keluar atau paling tidak mengklarifikasikan berbagai moral issues yang secara

spesifik muncul atau berkaitan dengan aktivitas bisnis tersebut

Etika bisnis modern lahir dan popular pada ahun 1970-an di Amerika

sebagai suatu bidang intelektual dan akademis. Jika sebelumnya masalah etika

hanya dibicarakan kaum teolog dan agamawan, pada era 1970-an masalah etika

bisnis telah dibicarakan pada tahap ilmiah.

Masalah etika bisnis telah dibicarakan secara lebih oleh kalangan

intelektual. Poros pembicaraan mereka berangkat dari filsafat humanisme yang

berkembang di Barat sebagai ciri utama filsafat eksistensialisme. Ruanglingkup

pembicaraan mereka adalah apresiasi dari masalah-masalah yang timbul dari

perusahaan-perusahaan yang mulai mencurigai adanya hubungan sebab-akibat

antara etika bisnis dan aspek produksi bisnis. Mereka mengakui adanya  beberapa

prinsip etika bisnis yang berlaku dalam dunia bisnis. Prinsip etika tersebut sangat

terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh tiap bangsa, tetapi memiliki ciri

umum yang universal.

Etiia bisnis dalam pandangan Islam dibanngun berdasarkan pandangan

dunia islami yang disebut sebagai worldview islami. Dengan demikian etika bisnis

Islam baik teori maupun prakteknya, melahirkan banyak sisi kemanusiaan dan

keilahian dalam ekonomi. Antara lain lahirnya moralitas ekonomi yang dipandu

dengan nilai-nilai tauhid sebagai sentralnya.
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