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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Penelitian Relevan 

Diskursus tentang bisnis Islam khususnya yang terkait dengan etika bisnis 

Islam telah mendorong beberapa peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap 

etika bisnis Islam bagi pengusaha sebagai berikut: 

1. Penelitian Agam Santa Atmaja yang berjudul “Analisis Penerapan 

Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada 

Pedagang Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal)” menjelaskan bahwa 

jumlah pedagang di pasar pagi Kaliwungu Kendal sebanyak 869 orang. 

Etika bisnis Islam relevan diterapkan pada setiap pedagang khususnya 

para pedagang di pasar pagi Kaliwungu Kendal, berdampak positif 

bukan hanya sebatas keuntungan bagi pedagang saja, akan tetapi 

berdampak pula pada para konsumen, supplier, dan produsen. Selain 

itu, Adanya dampak langsung penerapan etika berdagang dalam 

perspektif ekonomi Islam di pasar pagi Kaliwungu Kendal secara nyata 

terlihat dari para pedagang tetap mendapatkan keuntungan dengan 

menerapkan etika bisnis dalam usahanya.
1
 

2. Penelitian Fitri Amalia “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada 

Pedagang di Bazar Madinah Depok” menyimpulkan bahwa segala 

hasil penelitian menunjukkan sebanyak 83% para pedagang di Bazar 

                                                             
1
Agam Santa Atmaja, “ Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam 

( Studi Kasus Pada Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal)”, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 
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Madinah sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam 

menjalankan usahanya. Di dalam kegiatan produksi. Hampir seluruh 

pedagang di Bazar Madinah, yakni sebesar 96% untuk sistem harga, 

sebanyak 78% pedagang di Bazar Madinah sudah menerapkan sistem 

harga sesuai yang disyariahkan sudah menjalankan sesuai syariat Islam 

serta tidak ditemukan persaingan yang tidak sehat antar pedagang. 

Selain itu, manajemen secara syariah Islam sudah diimplementasikan 

oleh sekitar 80% dari para pedagang di Bazar Madinah.
2
 

3. Skripsi Rifa Atun Nurul laily dengan judul “Etika Bisnis Pedagang 

Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan 

Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari prinsip ekonomi yang 

sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik 

(80%), prinsip kejujuran yang sudah dijalankan pedagang kaki lima 

mayoritas dalam kategori baik (88,3%), sedangkan menurut konsumen 

prinsip kejujuran yang sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas 

dalam kategori cukup baik (57%), prinsip tidak berniat jahat yang 

sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik 

(81,7%), sedangkan menurut konsumen prinsip tidak berniat jahat yang 

sudah dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori baik 

(85%), sedangkan menurut konsumen prinsip keadilan yang sudah 

dijalankan pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori cukup baik 
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(85%), dan prinsip hormat pada diri sendiri yang sudah dijalankan 

pedagang kaki lima mayoritas dalam kategori cukup baik (55%).
3
 

Ketiga penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama focus 

pada implementasi bisnis Islam dalam hal ini implementasi etika bisnis Islam 

dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh pengusaha. Adapun perbedaannya 

adalah penelitian ini menganalisis sistem yang diterapkan oleh Marina Swalayan 

Kota Kendari yang menerapkan sistem kartu bagi konsumen. 

 

B. Kartu Member (Member Card) 

Saat ini, banyak perusahaan mulai dari fashion, departement store, 

supermarket, restoran hingga perusahaan penerbangan telah menerapkan 

pemakaian kartu pelanggan. Salah satu cara mengunci loyalitas pelanggan ini 

cukup diminati karena dinilai efektif. Pada setiap transaksi, baik berupa pembelian 

barang atau penggunaan jasa yang dilakukan oleh pemegang kartu, maka poin 

yang terdapat pada kartu akan bertambah. Setelah poin terkumpul dalam jumlah 

tertentu, maka hasilnya dapat dinikmati baik berupa hadiah atau berbagai fasilitas 

khusus.
4
 

Kartu member (member card) adalah sebuah kartu yang biasanya dipakai 

untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dari sebuah 

organisasi, perusahaan, klub atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil. Kartu 

anggota adalah sebuah kartu yang merupakan identitas seseorang dengan data 

                                                             
3
Rifa Atun Nurul Laily dengan judul “Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan 

Universitas Negeri Yogyakarta”, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
4
Didih Suryadi, Promosi Efektif Menggugah Minat dan Loyalitas Pelanggan, 

(Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), h. 61.  
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mengenai nama dan nomor keanggotaannya. Pada sebagian organisasi photo 

anggota akan dicantumkan di dalam kartu member. Umumnya member card 

dibuat dari bahan plastik PVC seperti bahan kartu ATM atau kartu kredit.
5
 

Kartu member sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan 

retail, asuransi, butiq, salon, restaurant atau tempat lainnya untuk memberi kepada 

membernya fasilitas potongan harga (discount) apabila pemegang kartu member 

berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu member biasanya yang 

bersangkutan harus menjadi anggota dulu. Menjadi anggota sebuah perkumpulan, 

perusahaan bisnis atau organisasi dapat dilakukan dengan cara registrasi ke 

perusahaan tersebut. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya admistrasi 

dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma alias gratis. Pada 

perusahaan-perusahaan yang sifatnya memberikan peluang bisnis sudah tentu 

biasanya mendaftarkan keanggotaannya bukan cuma sekedar mendaftar tetapi 

rata-rata akan 'diharuskan' membeli produk mereka baik produk barang maupun 

produk jasa (contoh perusahaan-perusahaan MLM).
6
 

Adapun jenis-jenis kartu member adalah
7
: 

1. Free member card, yaitu kartu keanggotaan yang didapatka secara gratis 

(cuma-cuma) atau sekedar membayar biaya pembuatan kartu.  

2. Special member card,yaitu transaksi terjadi antara kedua belah pihak saja, 

penyelenggara yang membuat kartu dan anggota yang membeli kartu. 

                                                             
5
Ibid.,h. 62.   

6
Ibid., h. 62  

7
Ibid.,h. 63.  
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3. Common member card,yaitutransaksi terjadi dari ketiga pihak, yaitu 

penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu,serta 

anggota yang membeli kartu. 

 

C. Hukum Penggunaan Kartu Member dalam Transaki Jual Beli menurut 

Perspektif Fikih 

Kartu member merupakan suatu hal yang baru dalam transaksi jual 

beli.Salahsatunya, FlipFlop Card dari diskonplus.com sebagai pihak 

penyelenggara atau perantara antara penjual dan pembeli atau Marina Swalayan 

Kota Kendari yang dilakukan untuk memberikan perbedaan harga bagi konsumen 

murni dengan konsumen penjual. Namun ini hanya salah satu bentuk lain dari 

potongan harga (diskon). Menurut fikih sebenarnya boleh atau sah-sah saja 

penggunaan kartu diskonnya, asalkan memang bentuk transaksinya masih sesuai 

dengan prinsip-prinsip fikih muamalat. 

Menurut Juhaya S. Praja, terdapat lima prinsip dalam melaksanakan 

kegiatan muamalah yaitu tabadul al-manafi (memberikan keuntungan dan 

manfaat bersama), pemerataan, 'an taradhin (suka sama suka), 'adamul ghurur 

(tidak boleh terdapat tipu daya), kebaikan dan takwa, dan musyawarah 

(kerjasama).
8
 Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah (Fikih Muamalat) 

menurut buku Mar'ruf Amin terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, 

karena prinsip-prinsip ini merupakan salah satu substansi dari aktifitas ekonomi 

yang dianjurkan oleh syariah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:  

Pertama, pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah boleh (mubah) 

kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil, baik al-Qur'an maupun hadits. Ini 

                                                             
8
Juhaya S.Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM UNISBA,  2005),h.114. 
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mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi 

perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan hidup masyarakat. 

Adapun landasan prinsip ini salah satunya adalah ayat: 

                           

                

 

Terjemahnya: 

"Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan 

Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan 

(sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan 

izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap 

Allah ?" (QS.Yunus : 59)
9
 

 

Dalam hal ini penggunaan kartu member dalam transaksi jual beli berarti 

boleh-boleh saja, karena tidak ada dalil al-Qur'an maupun Hadits yang 

menentukan larangannya. Kedua, Ekonomi syariah (fikih muamalat) dilakukan 

atas dasar sukarela (taradhi) tanpa mengandung unsur paksaan (ikrah).Prinsip 

sukarela ini merupakan prinsip yang fundamental dalam setiap aktifitas 

perekonomian syariah.
10

 Dalam hal ini, pengguna kartu member FlipFlop Card, 

sudah melakukan pendaftaran, membayar uang pendaftaran, mengetahui produk 

khusus apa saja yang mendapatkan member dan kedua belah pihak sudah saling 

merelakan dalam transaksi jual beli.  

 Ketiga, terciptanya pelayanan sosial (tahqiq al-khidmah al-ijtima'iyah) 

Aktifitas ekonomi syariah harus diorientasikan pada terciptanya pelayanan 

                                                             
9
Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Cet-I(Jakarta : elSAS Jakarta, 2008), 

h. 293. 
10

Ibid.,h. 297. 
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sosialyang bisa meringankan beban kaum yang lemah secara ekonomi.Prinsip ini 

menjadi tujuan dari setiap aktifitas ekonomi syariah, karena dalam ekonomi 

syariah selain diperbolehkan untuk menambah keuntungan dan kekayaan yang 

berlimpah, juga harus memperhatikan kondisi sosial disekitarnya.
11

 

 Keempat, terciptanya keadilan dan keseimbangan (al-'adlu wa at-tawazun). 

Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari 

unsur-unsur kezaliman.Segala bentuk muamalat yang mengandung unsur 

penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-

qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral sebagaimna 

firman Allah SWT: 

                         

                  

Terjemahnya:  

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan," (QS.An-Nahl:90).
12

 

 

 Kelima, tidak ada tipu daya ('adam al-gharar). Salah satu prinsip lainnya 

itu adalah tidak adanya gharar dalam setiap transaksinya.Al-imam al-Khithabi 

menyatakan bahwa setiap jual beli yang tidak diketahui maksudnya dan tidak bisa 

diukur maka itu gharar. Akan tetapi tentu sulit untuk menghindari unsur gharar 

seratus persen dalamsetiap transasksi, karena gharar ini termasuk hal yang sulit 

dihindari seratus persen. Oleh karenanya, yang dilarang adalah gharar yang 
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Ibid., h..302. 
12

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta 

Media, 2011), h.  687.. 
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banyak, sedangkan gharar yang sedikit tetap diampuni oleh ajaran Islam.Bolehnya 

jual-beli yang mengandung sedikit mengandung gharar ini merupakan 

kesepakatan diantara para ulama, dengan alasan bahwa gharar yang sedikit 

tersebut sulit untuk dihindari, dan dalam kaidah fikih sesuatu yang sulit untuk 

dihindari termasuk yang diampuni. 

 Diantara contoh bolehnya gharar kecil ini sebagaimana yang lazim di 

setiap hotel, bahwa makan pagi telah termasuk dalam harga sewa kamar hotel. 

Akan tetapi, pihak hotel tidak mematok harga makan pagi dengan menu tertentu, 

tidak peduli apakah yang sewa kamar makan pagi sedikit ataupun banyak. 

Sebenarnya contoh kasus ini mengandung unsur gharar, tapi menurut para ulama 

gharar dalam kasus tersebut termasuk gharar yang kecil, sehingga diampuni, dan 

transaksinya tetap dianggap sah.
13

Keenam, profitable (al-Istirbah). Setiap kegiatan 

ekonomi tentunya yang diharapkan adalah adanya keuntungan.Tidak logis jika 

transaksi ekonomi tidak mengharapkan keuntungan. Selain itu, tidak ada aturan 

dalam syariah yang melarang mengambil keuntungan dalam aktifitas 

perekonomian. Sebaliknya, syariah menganjurkan berniaga yang menguntungkan, 

sehingga bisa membayar zakat dan shadaqah.
14

 

 Ketujuh, mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 

manfaat dan menghindarkan mudharat (jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid). 

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk mu'amalat yang dapat 
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Ma'ruf Amin, Op.cit., h..304-305. 
14

Ibid.,, h.306. 
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merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti 

perjudian, penjualan narkotika secara tidak sah, prostitusi dan sebagainya.
15

 

Pada umumnya orang memerlukan benda yang ada pada orang lain 

(pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang 

tidakmau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk 

mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.
16

Dalam melakukan aktivitas 

jual beli, seseorang tidak bisa bermuamalah secara sendirian, bila ia menjadi 

penjual, maka sudah jelas ia memerlukan pembeli, dan seterusnya.
17

 

 Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam 

Islam diperbolehkan dan dihalalkan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam surat 

Al-Baqarah 275, berbunyi 

                        

                                 

                              

                 ".
18

 

Teremahnya: 

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
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Ibid., h.306. 
16

Muhammad Arifin bin Badri Sifat Perniagaan Nabi SAW, (Jakarta: Darul Ilmi, 2012), h. 

65. 
17

Muhammad Arifin bin Badri, Sifat Perniagaan Nabi SAW,h. 31. 
18

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta 

Media, 2011), h.  347. 
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dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.
19

 
 

Dengan diperbolehkannya jual beli, maka manusia dapat memperoleh apa 

yang diinginkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-

Qur'an. Sedangkan hikmah diperbolehkannya jual beli dalam Islam untuk 

menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. 

Seseorang memiliki harta di tangannya namun dia tidak memerlukannya, 

sebaliknya dia memerlukan harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di 

tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang 

diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak 

diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar-menukar yang dalam istilah 

bahasa arab disebut al-ba'i/ jual beli.
20

 

Dengan adanya aturan-aturan tersebut diharapkan mampu menciptakan 

keadilan dalam transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat. Islam juga telah 

mengajarkan bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia 

harus berlandaskan pada akad dan manfaat terhadap sesamanya dan juga bahwa 

setiap perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang terutama dalam barang 

dan jasa. Karena Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi 

dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara yang baik dan 

benar, yaitu harus saling merelakan dan cara-cara yang bathil dilarang oleh 

agama. 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta 

Media, 2011), h. 76.  
20

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, cet I(Bogor: Kencana,2003),h.194. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, Allah SWT, berfirman : 

                        

                          

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu (Q.S.An-Nisa:29).
21

 
 

Ayat tersebut memberikan isyarat, bahwa perniagaan yang diperbolehkan 

dalam muamalah yang Islami adalah perniagaan yang dapat memperoleh 

keuntungan disamping juga bisa menimbulkan kerugian, tidak dapat disebut 

perdagangan, sehingga tidak diperbolehkan melakukan riba.Pada dasarnya, setiap 

tindakan untuk mengembangkan harta kekayaan itu diperbolehkannya perniagaan 

asalkan saling rela.
22

 

Tijarah (niaga) sesungguhnya merupakan kerja-usaha untuk menghasilkan 

suatu produk (barang) atau memberikan pelayanan kepada pihak lain. Dalam hal 

ini konsep tijarah harus dipahami secara luas, tidak hanya terbatas pada kerja-

usaha mengerahkan potensi SDM, melainkan termasuk juga kerja-usaha dengan  

mengerahkan asset (barang dan modal).  

 Menurut Ghufran S. Mas'adi dalam bukunya Fiqh Muamalah Kontekstual 

keuntungan atas barang atau modal yang dipinjamkan dalam konteks tijarah 

                                                             
21

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta 

Media, 2011), h.  645. 
22

Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, penerj: Saefullah Mas'shum dkk, cet XIV (Jakarta:  

Pustaka Firdaus,2011), hlm.129-131 
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(kerja-usaha) bukan dalam konteks ta'awun (pertolongan kepaa fakir miskin), 

tidak tergolong riba. 

 Demikianlah terdapat dua konteks dalam pinjaman (atau piutang) yakni 

konteks tijarah dan ta'awun.Keduanya harus dipahami secara proporsional. 

Memungut keuntungan atau manfaat atas pinjaman terhadap orang yang 

seharusnya ditolong (fakir-miskin) inilah praktek riba.
23

 Selain itu, Format dari 

prinsip antara dhin adalah ijab-qabul.Sedangkan substansinya adalah "saling 

menguntungkan". Gharar (curang) atau tipuan), dzulum (memeras) dan ikrah 

(paksaan) merupakan cara-cara bertijarah secara bathil. Semua cara tersebut 

mengakibatkan keuntungan pada satu pihak dan menimbulkan kerugian pada 

pihak lain.  

 Melihat indikasi-indikasi tersebut, menurut penulis bahwa penggunaan 

kartu member dalam transaksi jual beli yangd dilakukan oleh Marina Swalayan 

Kota Kendari yang berimplikasi pada perbedaan harga yang diberikan sesuai 

dengan kategori konsumen, hukumnya sah dan boleh saja, karena tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. 

 

D. Bisnis Dalam Perspektif Islam 

Bisnis dalam al-qur’an dijelaskan melalui kata tijarah, yang mencakup dua 

makna, yaitu pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara 

manusia dengan Allah.
24

Adapun makna yang kedua adalah perniagaan secra 

khusus yang berarti perdagangan atau jual beli antar manusia. Beberapa ayat 

                                                             
23

Ghufran S. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta : PT RajaGrafndo Persada: 

2011), h. 155. 
24

Itsna  Nurrahma Mildaeni, Jaringan Bisnis Ikan Etnis Cina Muslim Cilacap Dalam 

Perspektif BIsnis Islam, Skripsi (Jakarta: UIN Jakarta, 2014), h. 33. 
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menerangkan tentang tata cara transaksi yang adil antar manusia terangkum dalam 

surah an-Nisa ayat 29: 

                        

                          

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
25

 

 

 

Begitupun dalam surah an-Nur ayat 37: 

 

                         

                

 

Terjemahnya: 

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh 

jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan 

(dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari 

itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.
26

 

 

Ayat diatas yang dijadikan pedoman akuntansi (kewajiban untuk mencatat 

transaksi) dan notaris (kewajiban adanya persaksiandalam transasksi) dalam 

pembahasan tentang ekonomi dan bisnis Islam.sehingga diharapkan adanya suatu 

perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak 

yang lain, seperti yang tertera dalam surah an-Nissa. Dan motif suatu perniagaan 
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hendaknya untuk beribadah, karena surah an-Nur disebutkan bahwa seseorang 

ketika bertransasksi hendaklah selalu mengingat Allah, menegakkan shalat dan 

membayar zakat.
27

 

Terlepas dari makna klasifikasi kata tijarah secara umum dan khusus, 

yang perlu dicermati bahwa bisnis dalam al-Qur’an selalu bertujuan untuk dua 

keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi.Bisnis ataupun perniagaan 

yang bersifat duniawi tertuang dalam beberapa ayat khusus yang membahas 

tentang perniagaan.Kemudian bisnis atau perniagaan ukhrawi banyak tercantum 

dalam ayat-ayat umum yang membahas tentang bisnis. Kenyataan ini menjadi 

poin penting bahwa bisnis dan etika transendental adalah satu hal yang tidak bisa 

terpisaah dalam bisnis islam, karena hal tersebut manifestasi dari mengingat 

Allah. 

Dalam al-Qur’an, semangat dalam kewirausahaan ada dalam:  

Surah al-Mulk ayat 15: 

                           

     

Terjemahnya:  

 

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya.dan hanya 

kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS.al.Mulk:15). 

 

Maknanya ayat ini adalah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi 

manusia sehingga dapat ditempati dan tidak bergoncang, maka berjalanlah di 
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segala penjurunya untuk mencari rizki dan makanlah sebagian dari rizki-Nya.
28

 

Dan hanya kepada-Nya-lah manusia dibangkitkan dari alam kubur untuk 

mendapatkan balasan.
29

 Di dalam ayat ini terkandung motivasi untuk mencari 

rizki dan bekerja.
30

 Maka hendaknya seorang muslim optimis dan menempuh cara 

yang baik dalam mencari rizki karena suatu jiwa tidak akan pernah meninggal 

dunia hingga ia menghabiskan seluruh rizki yang telah ditetapkan baginya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah berkata, Rasulullah  bersabda; 

 َ
ه

وا اَّلل
ُ
ق
َّ
اُس ات

َّ
َها الن يُّ

َ
َها أ

َ
ق
ْ
َ ِرز ْوِفِ

َ
ْست

َ
 َحَّتَّ ت

َ
ُموت

َ
ْن ت

َ
ًسا ل

ْ
ف
َ
 ن
َّ
ِإن
َ
ِب ف

َ
ل
َّ
وا ِفِ الط

ُ
ْجِمل

َ
َوأ

ُعوا َما َحُرمَ 
َ
وا َما َحلَّ َود

ُ
ذ
ُ
ِب خ

َ
ل
َّ
وا ِفِ الط

ُ
ْجِمل

َ
َ َوأ

ه
وا اَّلل

ُ
ق
َّ
ات
َ
َها ف

ْ
 َعن

َ
أ
َ
ْبط
َ
 أ
ْ
 َوِإن

Artinya: 

Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Allah  berbuat baiklah dalam 

mencari (rizki). Karena sesungguhnya suatu jiwa tidak akan pernah 

meninggal dunia hingga ia menghabiskan rizkinya, walaupun terlambat 

datangnya.
31

 

 

 

E. Etika Bisnis Islam 

Etika berasal dari bahasa latin ethos yang berarti kebiasaan, 

sinonimnyaadalah moral yang juga berasal dari bahasa latin mores yang 

berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan Akhlak.
32

 Bentuk jamak 
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dari khuluq yang berarti budi pekerti, atau karakter.
33

Sebagaimana dikatakan 

dalam kamus Webster berarti the distinguishing character, sentiment, moral 

nature, or guiding beliefs of a person group, or institution (karakter istimewa, 

sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, 

kelompok atau institusi).
34

 Adapun yang dimaksud dengan etika bisnis 

menururt adalah penerapan dari apa yangbenar dan apa yang salah dari 

kumpulan kelembagaan, teknologi transaksi, kegiatan-kegiatan dan saran-

saran yang disebut bisnis.
35

 

Selanjutnya, konsep etika bisnis Islam hadir sebagai wujud antisipasi 

terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis 

misalnya penipuan, penggelapan, dan pemerasan yang kemudian menjadi latar 

belakang munculya etika bisnis. Selanjutnya konsep etika bisnis Islam 

didasarkan pada al-qur’an dan hadis, pemikiran para ulama dalam bentuk ijma 

ataupun qiyas dan pengalaman bisnis di kalangan umat Islam diantaranya 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konsep Ketuhanan 

Dalam dunia Islam konsep ketuhanan telah melekat dalam setiap 

aktivitas bisnis, manusia diwajibkan melaksanakan kewajibannya terhadap 

Allah swt., baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sedangkan 

dalambidang bisnis, ajaran Allah telah meletakkan konsep dasar halal dan 

haram yang berkenaan dengan transaksi yang berhubungan dengan segala 
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urusan yang berkaitan dengan harta benda halal ataukah haram. Etika bisnis 

Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ada dalam sunber-sumber ajaran 

Islamseperti nilai-nilai moralitas yang menyeru manusia kepada kebenaran 

dan kebaikan, kesabaran dan akhlak serta mencegah untuk melakukan 

kepalsuan, penipuan, kecurangan, kejahatan, dan kemungkaran kemudian 

Islam juga menyerukan agar membantu orang miskin dan melarang untuk 

berbuat zalim, melanggar hak orang lain dan menumpuk harta secara tidak 

halal. Sebagaimana perintah untuk melaksanakan sholat, puasa, haji, Islam 

juga menetapkan zakat sebagai kewajiban dalam rangka membantu orang 

miskin.
36

 

2. Konsep kepemilikan harta 

Pandangan Islam terhadap harta ialah bahwa pemilik mutlak atas 

segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah milik 

Allah swt., kepemilikan yang ada pada manusia hanyalah kepemilikan yang 

bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan 

memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya, karena manusia sebagai 

pemegang amanah dan tidak mampu mengadakan benda dari tiada, manusia 

tidak mampu membuat energi, manusia hanya mampu mengubah dari 

satubentuk energi ke bentuk energi lainnya sedangkan pencipta energi adalah 

Allah swt.
37

 Konsep kepemilikan harta tersebut tidak ditemukan dalam konsep 

ekonomi konvensional karena dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis 
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memandang harta sebagai milik manusia sebagai individu ataupun kolektif, 

bukan milik tuhan yang titipkan kepada manusia agar dikelola dan 

dikembangkan. 

Dalam ajaran Islam, harta merupakan perhiasan hidup dan manusia 

bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan, Islam mengakui 

bahwasannya manusia memiliki kecendrungan untuk memiliki, menguasai dan 

menikmati harta.
38

 Selanjutnya, Islam tidak memandang harta dan 

kekayaansebagai penghalang untuk mencari derajat yang tertinggi dan 

takarrub kepada Allah swt. Dalam sistem ekonomi Islam Tidak ada batasan 

untuk memiliki harta serta dalam mencari keuntungan dan kekayaan, asalkan 

dalam cara mendapatkannya dan pengeloannya tidak merugikan dan tidak 

dengan cara batil. 

3. Konsep benar dan baik 

Menurut Islam, kebenaran adalah ruh keimanan, yang kemudian 

melekat dan mejadi ciri utama orang mukmin dan para nabi. Tanpa kebenaran 

agama tidak akan tegak dan stabil, sebaliknya kebohongan atau kedustaan 

adalah bagian dari sikap orang munafik. Bencana terbesar didalam pasar saat 

ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam 

mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh karenanya salah satu 

karakter pedagang yang terpenting dan diridhai Allah ialah kebenaran.
39

 

Sebagai seorang muslim haruslah menjunjung tinggi nilai kebenaran dan 

senantiasa menyelaraskan antara prilaku diri dengan prilaku Rasulullah saw. 
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Adapun konsep etika konvensional terkait dengan banar dan salah, baik dan 

buruk, yaitu terdapat dalam diri manusia itu sendiri, dan ukuranya terdapat 

dalam alat kekuasaan jiwa manusia yaitu akal, rasa, dan kehendak, serta kodrat 

manusia. Secara objektif, ukuran baik dan buruk atau benar dan salah menitik 

beratkan pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk berakal. Hidup dan 

berbuat yang sesuai dengan akal adalah ukuran kebaikan yaitu memberi akal 

di atas nafsu, keinginan, kebutuhan, rasa, dan kehendak, segala sesuatu 

haruslah di bawah kepemimpinan akal. Kemudian dalam dunia bisnis 

kebenaran dan kebaikan sangatlah diperlukan, sebab tanpa keduanya bisnis 

akan terancam kesuksesan dan kesinambungannya.
40

 

4. Konsep tanggung jawab 

Islam sangat menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan 

manusia, Allah mengaruniai manusia tanggung jawab yang tidak dimiliki 

olehmakhluk lainnya, manusia menjadi khalifah di muka bumi, membangun, 

memakmurkan dan menikmati kenikmatan di bumi, mengeksploitasi bumi 

dengan segala kecanggihan teknologi yang dimiliki itu semua mempunyai 

beban tanggung jawab yang senantiasa dipikul oleh manusia yang kemudian 

hari akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt. 

Selanjutnya dalam dunia bisnis, tanggung jawab terlihat dalam peran 

lembaga bisnis dalam meningkatkan kehidupan para pelanggan, karyawan dan 

pemegang saham, dengan membagikan kekayaan yang dihasilkannya, 

parapemasok dan pesaingpun berharap bahwa lembaga-lembaga bisnis 
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menghormati kewajiban-kewajiban mereka dengan semangat kejujuran dan 

keadilan, sebagai warga yang bertanggung jawab terhadap komunitas lokal, 

nasional, regional dan global dimana mereka beroperasi. Lembaga-lembaga 

bisnis ikut dalam menentukan masa depan komunitas-komunitas itu. Nilai 

lembaga bisnis bagi masyarakat ialah kekayaan dan lapangan pekerjaan yang 

diciptakan serta produk dan jasa yang dipasarkan kepada konsumen dengan 

harga yang wajar yang sebanding dengan mutunya.Untuk mampu 

menciptakan nilai itu, sebuah lembaga bisnis harus mampu mempertahankan 

kesehatan dan kelangsungannya.
41

 

Dalam ajaran Islam, segala aktivitas bisnis hendaklah dilakukan 

dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab muncul karena manusia 

adalah makhluk mukallaf, yaitu makhluk yang diberi beban hukum berbeda 

dengan makhkuk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, karena taqlif 

itulah manusia harus mempertanggung jawabkan segala aktifitasnya dan 

karena itupula manusia oleh Rasulullah disebut sebagai pemimpin, karena 

setiap manusia yang dewas atau aqil balig serta mumayyiz (dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk) adalah pemimpin dan 

mempertanggung jawabkan kepemimpinannya. Tanggung jawab erat dengan 

pelaksanaan amanat karena orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan 

yang bebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Islam sangat menganjurkan 

agar umatnya menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya sebagaimana 

firman Allah dalam surah an-Nisa (QS 4:58): 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat.
42

 

 

Rasulullah pun memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat 

dan tidak berkhianat meskipun kepada orang yang pernah menghianatinya 

sebagaimana sabdanya: 

اٍم، َعْن 
َّ
ن
َ
ُق ْبُن غ

ْ
ل
َ
ا ط

َ
ن
َ
ث
َّ
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ُ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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َ
، -ق

َ
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ُ
ي ه ب ِ

َ
ي َصاِلٍح، َعْن أ ب ِ

َ
، َعْن أ ٍ

ِ ي ُحَصي ْ ب ِ
َ
 َعْن أ

َم: 
ه
ْيِه َوَسل

َ
 هللُا َعل

ه
ِ َصَّل

ه
اَل َرُسوُل اَّلل

َ
اَل: ق

َ
ْن »ق

ُ
خ
َ
 ت
َ
، َوَل

َ
ك
َ
َمن
َ
ت
ْ
 َمِن ائ

َ
 ِإَل

َ
ة
َ
َمان
َ ْ
 اْل

ِّ
د
َ
أ

 
َ
ك
َ
ان
َ
، أحمد(« َمْن خ  )رواه أبو داود، الَتمذي، الدارمي

 


Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala dan Ahmad bin 

Ibrahim mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam 

dari Syarik Ibnu Al 'Ala dan Qais berkata dari Abu Hushain dari Abu 

Shalihdari Abu Hurairah Iaberkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan 

jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!" (HR. Abu Dawud, 

Al-Tirmizi, Al-Darimi, dan Ahmad).
43
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5. Konsep kejujuran 

Konsep kejujuran secara moral adalah dasar setiap usaha untuk 

menjadi orang kuat, kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. 

Tanpa kejujuran, seorang tidak dapat maju selangkah pun karena ia 

belumberani menjadi diri sendiri. Orang yang tidak lurus tidak mengambil 

dirinya sendiri sebagai titik tolak, melainkan apa yang diperkirakan 

diharapkan oleh orang lain, tanpa kejujuran keutamaan moral lainnya 

kehilangan nilanya. Bersikap baik terhadap orang lain tetapi tanpa kejujuran 

adalah kemunafikan. Islam mengajarkan kepada manusia kejujuran merupakan 

syarat yang paling mendasar didalam melakukan kegiatan. Rasulullah 

menganjurkan kepada ummatnya untuk melakukan kejujuran disegala bentuk 

aktifitas, menurut nabi kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan 

demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya kepada 

keburukan dan bencana. 

Seorang pebisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar 

oarang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia 

inginkan dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan serta kelebihan 

barang yang ia ketahui kepada orang atau mitranya, baik yang terlihat maupun 

yang tidak terlihat oleh orang lain, pada zaman sekarang masyrakat umum 

sering tertipu oleh perlakuan para pebisnis yang tidak jujur atau suka menipu 

yaitu dengan menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan 

cacatnya, Allah berfirman dalam QS al-Mutaffifin/83:1-3 sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang 

yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 

dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi.Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini 

ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
44

 

 

Mereka mengira suatu barang itu baik kualitasnya, namun ternyata 

sebaliknya, sikap menipu sangat dikecam oleh Nabi. Bahkan Nabi Muhammad 

mengancam seseorang jika menipu dianggap bukan dari golongan nabi 

sebagaimana sabdanya: 

اَل 
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ٍر ق
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َعاِم ك

َّ
 الط

َ
ْوق

َ
 ف

َ
اُس َمْن غ
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َ
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َ
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Artinya:  

 

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah 

serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, 

telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan 

kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 

melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke 

dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, 
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maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang 

pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai 

Rasulullah." Beliau bersabda: ‘’ Mengapa engkau tidak meletakkan 

bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa 

yang menipu maka ia bukan dariku’.” (HR. Muslim).
45

 

 

Menurut Yusuf al-Qardhawi, perkataan ‘tidak termasuk golonganku 

dalam hadis di atas menunjukkan bahwa menipu (curang) adalah dosa besar 

sehingga Nabi tidak mengakui orang yang melakukan penipuan sebagi bagian 

dari ummatnya. Jikahanya termasuk dalam dosa kecil ia bisa dihapuskan 

dengan sholat limawaktu. Hadis ini mencakup seluruh sifat curang, seperti 

curang dalam sewamenyewa, syirkah dan dalam berbisnis.
46

 Menurut para 

ulama salaf, memberitahukan cacat barang yang dijual kepada calon pembeli 

perludilakukan karena hal itu merupakan kejujuran, Jabir bin Abd, Allah 

memperlihatkan cacat barang itu kepada calon pembeli lalu berkata‛ jika kamu 

mau ambillah dan tidak, tinggalkanlah, seorang pembeli berkomentar, ‘jika 

kamu berbuat demikian, niscaya tidak seorangpun membeli barang 

daganganmu.’Jabir berkata‘ aku telah berbaiat kepada Rasulullah untuk 

berlaku jujur kepada setiap Muslim.
47

 

6. Konsep keadilan 

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan 

kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh 

pihaklain itu, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama 

untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan 

ataupaksaan, memberi dan menerima yang selaras dengan hak dan kewajiban 
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Diriwayatkan oleh Muslim no. 102 . 
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Yusuf Qardhawi, Daur al- Qiyam, h. 178.  
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Idri, Op.cit.,h. 357.  
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karena adil pada hakekatnya adalah bahwa kita memberikan kepada siapa saja 

apa yang menjadi haknya, dan karena pada hakikatnya semua orang sama 

nilainya sebagai manusia jadi perlakuan sama terhadap semua orang,tentu 

dalam situasi yang sama misalnya seseorang menjual barang dagangannya 

dengan kualitas, jumlah dan ukuran serta waktu yang sama pada orang lain 

dengan harga yang musrah, maka hal tersebut juga harus dilakukan kepada 

orang lainnya. 

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu umat yang mempunyai 

derajat yang sama dihadapan Allah, hukum Allah tidak membedakan yang 

kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan 

yangputih, secara sosial, nilai yang membedakan antara yang satu dengan 

yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya 

pada kemanusiaan.
48

 Ironis sekali jika manusia tidak dapat bersikap adil pada 

sesamanya yang memiliki kesamaan sebagai makhluk Allah, adil merupakan 

norma yang paling utama dalam selurh aspek dunia bisnis. 

M. Umer Chapra, dalam bukunya Islam and The Economic Challenge, 

mengklasifikasi empat keadilan dalam bidang bisnis yang harus terpenuhi, 

yaitu diantaranya: 

a. Need fulfilment (pemenuhan kebutuhan) 

b. Recpectable source of earning ( sumber penghasilan yang terhormat) 

c. Equitable distribution of income and wealt (distribusi penghasilan dan 

harta yang bekeadilan) 

d. Growth and stabiliti (perkembangan dan stabilitas).
49

 

 

F. Prinsip Etika Bisnis Islam 
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Muhammad Syafi’I Antonio, Op.cit.,h. 358.  
49

M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, (Leicester: The Islamic 

Foundation, 2012) h. 210-213. 
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Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana pinsip-prinsip dalam 

berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis 

berdasarkan Al-Qur’an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli 

fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup: 

1. Prinsip Kesatuan  

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang 

dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang 

beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau 

ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan 

sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada 

prinsip dan tujuan ilahiyah.
50

 

2. Prinsip Keadilan  

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara 

sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang 

rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut 

agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan 

kepentingannya.
51

Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam 

mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihakyang tidak 

disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8: 
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Muslich, Etika bisnis Islam, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004), h. 30 . 
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Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 46.   
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil 

dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 

itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
52

 
 

3. Prinsip Kehendak Bebas 

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif 

mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. 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 ketidak adilan dan riba. 

4. Prinsip Tanggung Jawab 

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi 

yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada 

masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus 

ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang 

optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.38 Secara logis 

prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.Ia menetapkan 

batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta 
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bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan 

apa yang ada didalam Al-Qur’an surat Al-Muddassir ayat 38: 

       

 
Terjemahnya: 

 

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
53

 

 

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia 

dimintai pertanggungjawabannya baik itu terhadap Allah maupun manusia. 

Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya 

memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya 

melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang 

dalam al-qur’an dan sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi 

atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. 

5. Prinsip Kebenaran 

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap 

dan prilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh 

komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau 

menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting 

yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan 

sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran 

ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan 

tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka 
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etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap 

kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, 

kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.
54

Sebagaimana firman Allah dalam 

QS. Al- Isra’ ayat 35 yang berbunyi : 

                  

Terjemahnya: 

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya.
55

 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa al-Qur’an telah 

memberi penegasan bahwasannya hal mendasar yang digunakan untuk 

membangun dan mengembangkan bisnis yang beretika adalah dengan 

menyempurnkan segala transaksi yang berkaitan dengan media takaran 

dan timbangan. 

 

G. Fungsi Etika Bisnis Islam 

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam 

diantaranya adalah: 

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 
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pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan 

nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam 

suatu bentuk yang bernama etika bisnis.  

3. 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.
56

 

 

H. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam 

Al-qur’an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak 

boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan 

atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika 

membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada al-qur’an 

surat an-nisa ayat 29 sebagai berikut: 

                     

             

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
57
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Johan Arifin, Etika Bisnis Islami, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76 . 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang 

adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus 

ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan 

oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan 

dan mematuhi etikaperdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha 

perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu 

mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan 

Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling 

mendapat keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi sebagai berikut: 

َم  
ه
ْيِه َوَسل

َ
اَل َرُسْوُل هللا صَّل هللا َعل

َ
 ق
ُ
ه
ْ
َ هللُا َعن ي َعاِن َعْن َحِكْيِم ْبِن ِحَزاٍم َراِضِ َبيِّ

ْ
ال

الَ 
َ
ْو ق

َ
ا أ
َ
ق رَّ
َ
  ِبالِخَياِر َمالْم َيتف

ْ
ي َبْيِعِهَما َوِإن ُهَما ِفِ

َ
 ل
َ
ا ُبوِرك

َ
ن  َوَبيى

َ
ق
َ
 َصد

ْ
ِان
َ
ا ف
َ
ق رى
َ
ف
َ
َحتَّتى َيت

 َبْيِعِهَما
ُ
ة
َ
 َبَرك

ْ
ت

َ
َبا ُمِحق

َ
ذ
َ
َما َوك

َ
ت
َ
 ك

Artinya: 

“Dari Hakim bin Nizam ra. Rosulullah SAW bersabda,’dua orangyang 

melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau 

membatalkannya) selama keduanya belum berpisah.Apabila keduanya 

bersikap jujur dan berterus terang, maka jual belikeduanya diberkahi.Akan 

tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka 

dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu (HR. Muttafaq’Alaihi).
58

 

 

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi 

yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang 

pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan 

transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan 
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keberkahan dalamjual belinya, dan mengangkat derajatnya disurga ke derajat para 

nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.
59

 

 

I. Kerangka Pikir 

Berdasarkan berbagai uraian konseptual dan penelitian terdahulu yang 

sudah diuraikan oleh penulis, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

adalah mengkaji tentang implementasi sistem pemberian kartu yang dilakukan 

oleh Marina Swalayan Kota Kendari. Pemberian kartu ini dilakukan oleh pihak 

manajemen Marina Swalayan untuk membedakan konsumen biasa dan konsumen 

wirausaha. Perbedaan kartu tersebut berimplikasi pada layanan jasa berupa harga 

yang berbeda berdasarkan jenis konsumennya. Jadi, peneliti mencoba 

menguraikan dan mendeskripsikan penerapan sistem pemberian kartu tersebut 

yang kemudian dikaji atau ditelaah melalui kajian bisnis Islam. 

Kajian bisnis Islam dilakukan untuk mengetahui kesesuaian sistem 

tersebut dengan bisnis Islam dalam hal ini penulis mengkaji dengan menggunakan 

berbagai prinsip etika bisnis Islam yang mengacu pada pendapat Muslich dan 

abdul Aziz.Adapun Etika bisnis Islam yang dimaksud adalah prinsip keadilan, 

kejujuran, cerdas (fathanah), dan bertanggung jawab yang berlandaskan pada al-

qur’an dan hadis. Untuk lebih jelasnya maka penulis membuat gambar kerangka 

piker di bawah ini: 
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Asyraf Muhammad Dawwah, Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah, (Semarang : 

Pustaka nuun, 2008), h.58   
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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