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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang 

diperlukan tidak hanya cukup keperluan rohani saja. Manusia juga 

membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian dan tempat 

tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia harus berhubungan 

dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut dengan masalah 

muamalah. Jadi, muamalah adalah hubungan dengan manusia untuk 

mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-

baiknya sesuai dengan tuntutan agama. 

Islam telah mengajarkan bahwa aktifitas ekonomi tidak dapat 

dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an, hadis, 

dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya, sebagaimana ekonomi konvensional 

ekonomi Islam juga membicarakan tentang aktivitas manusia dalam 

mendapatkan dan mengatur harta material maupun non material dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia baik secara individual maupun 

kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya saja dalam ekonomi Islam segala 

aktivitas ekonomi tersebut harus didasarkan pada norma dan tata aturan ajaran 
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Islam yang terdapat dalam al-Qur’an, dan hadis serta sumber ajaran Islam 

lainnya.
1
 

Misalnya, al-qur’an mengajarkan spiritualitas entrepreneurship. 

Spiritualitas entrepreneurship berbasis al-Qur’an adalah “gagasan, pikiran, 

kemauan (iradah), semangat (ghirah), dan tekad (‘azm) yang dimiliki oleh 

sesorang atau kelompok (komunitas) untuk berusaha dalam perniagaan 

(material atau jasa) yang didasarkan pada nilai-nilai keyakinan kepada Allah 

yang diajarkan al-qur’an. Model-model spiritualitas entrepreneurship berbasis 

al-qur’an yang hidup (living values) sangat variatif, yaitu (1) spiritualitas 

entrepreunership model kaafah, (2) spiritualitas entrepreunership model 

ukhuwah, (3) spiritualitas entrepreunership model tareqat, (4) spiritualitas 

entrepreunership model menjaga wudhu, (5) spiritualitas entrepreunership 

model- tidak menjual rokok, (6) spiritualitas entrepreunership model- 

publikasi bahwa keuntungan untuk kedermawanan.
2
 

Wacana dalam pemikiran ekonomi Islam, tampaknya ulama dan 

cendekiawan muslim telah memberikan prinsip-prinsip dan etika bisnis 

mengenai ekonomi Islam. Di antaranya M. Qurais Shihab yang merincikan 

penetapan etika bisnis di antaranya kejujuran, keramahtamahan,penawaran 

yang jujur, pelanggan yang tidak sanggup menjawab diberi waktu,penjual 

hendaknya tidak memaksa pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual,tegas 

dan adil dalam timbangan dan takaran, tidak dibenarkan monopoli, 
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Idris, Hadis Ekonomi(Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi), (Jakarta: Kencana, 

2015), h. 6. 
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Sodiman, S. Spiritual Entrepreneurship Berbasis Al-Qur’an. Li Falah: Jurnal Studi 

Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016. 1(1), 107-120. 
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tidakdibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi dan 

kesukarelaan.
3
 

Bertitik tolak dari hal di atas, maka penerapan etika bisnis Islam dalam 

berdagang Sangatlah penting, karena dalam suatu organisasi bisnis khususnya 

perdagangan pastilah memerlukan pelaku-pelaku yang jujur, adil dan objektif, 

tidak curang, tidak khianat serta dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya 

sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan keberuntungan 

sepihak melainkan keduanya dalam hal ini antara penjual dan pembeli saling 

membutuhkan.
4
 

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri sebagian dari pedagang yang 

menjadi tujuan utama pedagang dalam menjalankan usahanya adalah mencari 

keuntungan sebanyak-banyaknya (profit), itu didasarkan pada pemuasan nafsu 

duniawi yang sangat sulit dibendung, apalagi di era konsumerisme seperti 

sekarang. Banyak konsumen dalam memenuhi kepuasannya lebih 

mengutamakan keinginan (need) daripada kebutuhan (want), begitu pula 

dengan produsen yang memproduksi faktor keinginan ketimbang faktor 

kebutuhan.Hal tersebut dikarenakan tijarah atau perniagaan cenderung tidak 

lagi melihat nilai-nilai moral yang ada.Seakan-akan nilai moral itu dipisahkan 

dengan apa yang kita kerjakan dalam mencari rezeki. Padahal Islam tidak 

pernah memisahkan dua hal tersebut, bahkan Islam selalu menyandingkan 

nilai-nilai moral dengan setiap aktivitas yang kita lakukan, baik dalam 
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M. Qurais Shihab, Etika Bisni Dalam Wawasan al-Qur’an, Jurnal Ulum Alquran, No 3 
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beribadah maupun dalam bermuamalah. Itu semua telah diatur dalam syariah 

sebagaimana dalam firman Allah SWT. QS. Asy-Syu‟ara (26) ayat 181-183: 

                          

                      

 

 

Terjemahnya: 

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang 

yang merugikan.Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.Dan 

janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 

kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
5
 

 

Sesuai dengan firman Allah swt. di atas menerangkan tentang 

penduduk Madyan, kaum Nabi Syu’aib as, yang berbuat dosa dengan 

mengerjakan kejahatan diantaranya dengan mengurangi timbangan dan 

takaran pada waktu menjual danmembeli, membuat rekayasa pasar untuk 

menurunkan harga barang-barang denganharga yang sangat rendah dan 

mereka suka membuat kerusuhan. Oleh karena itu, dalamayat ini Allah 

menerangkan bahwa Nabi Syu’aib as menyeru kaumnya untuk 

menghentikankejahatan yang biasa mereka lakukan. Caranya dengan 

menyempurnakan takaran dan timbingan pada saat transaksi terjadi, auful-

kaila,yaitu denganmemberikan timbangan yang adil dan lurus sebagaimana 

mestinya. Semua aturan iniditegakkan supaya tidak ada hak orang lain yang 

dirugikan. Nabi Syu‟aib as memperingatkan juga bahwa harta yang halal 

adalah lebih baik bagi supaya mereka memiliki penghidupan yang lebih baik. 
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Kemeterian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta 
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Inti dari ayat ini telah menunjukkan bahwa kerusakan hubungan dalam 

transaksi dapat terjadi karena ada salah satu pihak yang curang. Berbagai cara 

dilakukan seperti mengurangi jumlah timbangan sehingga mengurangi hak 

orang lain. Karena itu, Allah SWT.memerintahkan kita untuk menakar dan 

menimbang dengan neraca yang benar dan adil sesuai porsinya. 

Rasulullah yang lebih spesifik terkait dengan etika dalam berbisnis 

(berdagang) seperti dalam hadis berikut: 

قَا فَإِْن َصدََق َوبَيَّنَابُْوِرَك لَُهَما فِْي بَيِْعِهَماَوإِْن َكذََب اْلبَْيعَاِن بِاْل ِخيَاِر َما لَ  ْم يَتَفَرَّ

  َوَكتََماُمِحقَْت بََرَكةُ بَيِْعِهَما
Artinya:  

“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memilki hak khiyar 

(membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum 

berpisah.Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan 

mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta 

dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan 

hilang” (Muttafaqun Alaihi). 

 
Sementara itu, tidak sedikit pula geliat para pedagang atau pengusaha 

menerapkan nilai-nilai etika bisnis yang diajarkan oleh Islam semikin tinggi. 

Bahkan bukan hanya oleh para pedagang muslim tetapi juga nonmuslim. 

Sadar atau tidak, penerapaan nilai-nilai tersebut kini menjadi acuan dalam 

mengembankan usaha yang dibangun dan mendapakatkan respon positif dari 

para konsumennya. 

Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat 

tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan 

baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas 

manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari 
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rasa aman, memenuhi kebutuhan, sosial dan harga diriserta mengupayakan 

pemenuhan aktualisasi diri, secara intern terhadap nilai-nilai etika. Etika 

sebenarnya dapat diartikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan 

apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan suatu bidang normatif, 

karena etika ini menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang 

lakukan atau hindari. Etika bisnis kadang diartikan sebagai etika menejemen 

atau etika organisasi yang secara fungsional memberikan kerangka acuan bagi 

organisasi. 

Berdasarkan hasil penelusuran awal yang dilakukan oleh penulis di 

salah satu pusat perbelanjaan favorit masyarakat Kota Kendari, yaitu Marina 

Swalayan yang terletak di Jalan Bunggasi No. 9, Anduonohu, Poasia, Kendari, 

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ditemukan beberapa fakta yang terkait 

dengan penerapan etika bisnis Islam. Misalnya, keramahan terhadap 

konsumen, kualitas barang yang dijual sangat terjaga, harga yang relatif 

terjangkau, kenyamanan tempat berbelanja yang ditunjang dengan berbagai 

fasilitas yang memadai, dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya 

keamanan dan kepastian harga dari barang yang dijual. Bahkan demi menjaga 

keadilan harga, pihak Marina Swalayan membagi 2 (dua) jenis konsumen 

dengan cara memberikan kartu member. Bagi yang pelanggan yang bersatus 

member yang belanja di lantai 2 (dua) akan mendapatkan potongan harga 

(discount) dan jika belanja di lantai 1 (satu) maka akan mendapatkan poin 

belanja.
6
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Berdasarkan berbagai hal tersebut di atas maka penulis merasa tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan sistem pemberian kartu member di 

Marina Swalayan Kota Kendari dalam kajian bisnis Islam. 

 

B. Fokus Penelitian 

Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian 

ini dibatasi dalam suatu aspek, yaitu tentang sistem pemberian kartu member 

di Marina Swalayan Kota Kendari dalam kajian bisnis Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

beberapa rumusan masalah di bawah ini: 

1. Nilai etik apa saja yang terdapat dalam penerapan kartu member di Marina 

Swalayan Kota Kendari? 

2. Bagaimana kesesuaian nilai-nilai etika bisnis Islam dalam penerapan kartu 

member di Marina Swalayan dengan etika bisnis Islam? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui etik apa saja yang terdapat dalam penerapan kartu 

member di Marina Swalayan Kota Kendari. 

b. Untuk mengetahui adanya kesesuaian nilai-nilai etika bisnis Islam 

dalam penerapan kartu member di Marina Swalayan dengan etika 

bisnis Islam. 
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2. Manfaat 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi peneliti dalam 

mengkomparasikan berbagai konsep yang telah dipelajari sebelumnya 

dengan praktinya di dunia bisnis, khususnya yang terkait dengan etika 

bisnis Islam. 

b. Manfaat Akademis 

Menambah khasanah pengetahuan dalam konsep sistem pemberian 

kartu bagi dalam kajian bisnis Islam serta sebagai masukan bagi peneliti 

yang akan datang. 

c. Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan masukan dan rujukan dalam mengembangkan dan 

memajukan usaha melalui pemberian kartu kepada konsumen. 

 

E. Definisi Operasional  

Untuk memperjelas orientasi atau arah penelitian ini, maka penulis 

mendeskripsikan definisi operasional terkait penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sistem pemberian kartu member yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah sistem pelayanan yang diterapkan oleh Marina 

SwalayankotaKendari berupa pemberian kartu kepada konsumen. 

Perbedaan kartu yang diberikan ini berimplikasi pada harga yang 

diberlakukan kepada konsumen. 
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2. Etika bisnis Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip etika 

dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam atau dalam 

ilmu ekonomi syariah yang dijalankan oleh Marina Swalayankota Kendari 

melalui sistem pemberian kartu, sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan 

benar. Adapun prinsip etika yang dimaksud adalah kejujuran, keadilan, 

tangung jawab, dan kecerdasan. 
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