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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

1. Ahmad Piter (2017), dalam skripsi yang berjudul “Manajemen 

Penjualan Buah dalam Meningkatkan Profitabilitas Ditinjau 

dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus UD Metro Buah Jl. 

Diponerogo Gg. Cendrawasih 22 Hadimulyo Timur Kota 

Metro)”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif, dari penelitian penyusun lakukan, bahwa dalam 

melaksanakan Manajemen Risiko di UD Metro Buah tidak 

sesuai dengan etika bisnis dalam Islam karena yang pemilik 

lakukan adalah mencampurkan buah yang kondisinya kurang 

baik dengan yang masih segar agar tetap mendapatkan 

keuntungan dari penjualan buah tersebut. Sehingga 

kensumenlah yang mendapatkan kerugian akibat perbuatan 

yang dilakukan oleh pemilik usaha dagang buah tersebut. Hal 

ini dapat dikatakan bahwa pemilik UD Metro Buah dalam 

menjalankan Manajemen Risiko hanya mementingkan 

keuntungan saja tanpa memikirkan kerugian dari pihak 

konsumen sebagai pembeli buah usahanya. 

2. Nova Yolanda (2020), dalam skripsi yang berjudul “Analisis 

Pengendalian Risiko Usaha Pedagang Buah dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pasar Buah Peunayong Banda Aceh)”. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada 3 

pengendalian risiko, yaitu pengendalian kerugian, pemisahan 

risiki, dan mengalihkan Risiko. Pedagang mengendalikan 

kerugiannya dengan menjual buah yang layu dan kondisi yang 

kurang baik dengan harga yang lebih murah, pemisahan risiko 

yang dilakukan adalah dengan memisahkan buah yang layu 

dan kondisi kurang baik dengan yang segar, dan mengalihkan 

risiko dengan menjual buah dengan kondisi kurang baik 

kepada pedagang manisan. Namun tidak semua melakukan hal 

yang sama ada beberapa penjual melakukan hal yang tidak 
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sesuai dengan perintah yang ada didalam Al-Quran dan Hadis 

Sebagai pegangan Umat Islam.  

3. Ahmad Habib Mutradlo (2019), dengan skripsi yang berjudul 

“Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada Usaha Kue dan 

Roti Cv. Jaya Bakery dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 

Pada Cv. Jaya Bakery Royal Bandar Lampung)”. Dari 

penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Cv. Jaya Bakery 

Royal Bandar Lampung dalam menjalankan manajemen risiko 

sudah menuju lebih baik dapat dilihat pada manajemen risiko 

sumberdaya manusia pemilik melalukan pengawasan langsung 

dalam sistem produksi agar tidak terdapat kecurangan, begitu 

pula dengan produksi pemilik Cv. Jaya bakery royal mengolah 

kembali produk yang gagal agar tetap mendapatkan 

keuntungan, serta dalam sistem keamanan sudah menyiapkan 

satuan keamanan serta  menerapkan passwor dan username 

pada sistem teknologi. 

4.  Sarah Nadia (2020), dengan skripsi yang berjudul “Analisis 

Penerapan Manajemen Risiko dalam upaya pencegahan biaya 

bermasalah pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. 

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan bahwa terdapat 

beberapa faktor eksternal dan internal yang sebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah seperti kurang cermatnya dalam 

menganalisis 5C, salah dalam menganalisa sebelum 

mengambil pembiayaan, kurang monitor terhadap nasabah dan 

tidak terlaksananya jemput harian terhadap nasabah 

pembiayaan. Faktor lain yaitu nasabah telah memiliki 1 usaha 

kemudian membuka usaha baru yang tidak terdaftar dalam 

pembiayaan sehingga kemampuannya tidak diukur, keadaan 

ekonomi yang tidak menentu, adanya nasabah yang sakit, 

karakter nasabah yang buruk, ketidakmampuan nasabah dalam 

pembayaran dan adanya nasabah yang meninggal. Oleh karena 

itu PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh menerapkan 

manajemen risiko dengan identifikasi risiko dengan cara 5c, 
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menganalisis dan mengkoreksi kelengkapan dokumen, 

mengukur dan mengkategorikan pembiayaan berdasarkan 

risiko, pemantauan risiko dengan cara melakukan pemantauan 

secaa rutin terhadap nasabah dan terakhir pengendalian risiko 

dengan cara musyawarah, persyaratan kembali, penjadwalan 

kembali, dan penataan kembali jaminan usaha. 

5. Sherillia Arni Yorista (2018), dalam skripsi yang berjudul 

“Jual Beli Buah yang Rusak dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi kasus pada pedagang buah di pasar pasir gintung bandar 

lampung)”. Dari Penelitian yang penyusun lakukan bahwa jual 

beli buah yang sudah rusak untuk tetap mendapatkan 

keuntungan, Hal tersebut masih banyak diminati dikalangan 

masyarakat karena harganya yang lebih murah. Namun, hal 

tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena buah yang rusak 

tidak memenuhi syarat sah dari objek dari jual beli. Karena 

buah yang rusak atau cacat tidak bersih dan suci serta dapat  

merugikan bagi konsumen yang memakannya, apabila 

makanan yang dimakan tidak sehat maka hal terburuk adalah 

masalah pencernaan yang terjadi. Penjualan yang adil bagi 

islam adalah yang tidak menzolimi dan tidak dizolimi. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

terdapat aspek-aspek yang memiliki persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

terletak pada bidang kajian yang sama-sama meneliti tentang 

manajemen risiko yang dilakukan oleh pemilik usaha 

dagang/perusahaan. Akan tetapi persamaan penelitian tersebut 

tidak menyangkut substansi yang diteliti karena dapat dilihat 

dari perumusan masalah, tempat, objek, subjek, dan waktu 

tidak sama dengan penelitian ini. Adapun perbedaan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Piter yaitu terdapat 

pada penyelesaian masalahan serta indikator-indikator yang 

digunakan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, tempat serta waktu juga berbeda dengan peneliti 
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terdahulu. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nova 

Yolanda, Sherillia Arni Yorista, Ahmad Habib Mutradlo 

memiliki perbedaan yakni penelitian terdahulu lebih 

memfokuskan pada tinjauan dari perspektif ekonomi islam 

sedangakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

memfokuskan pada tinjauan etika bisnis Islam. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nadia memiliki 

perbedaan dengan peneliti yakni lebih memfokuskan pada 

manajemen risiko untuk upaya meminimalisir pembiayaan 

yang bermasalah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yakni memfokuskan pada manajemen risiko penjual 

buah dalam meningkatkan profitabilitas ditinjau dengan etika 

bisnis Islam. 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Teori  Manajemen Risiko 

2.2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko 

Manajemen berasal dari kata to manage yang memiliki arti 

yaitu kontrol. Dalam bahasa indonesia kontrol berarti 

mengendalikan, menangani atau mengelola. Kemudian, kata benda 

“Manajemen” atau management dapat mempunyai arti, yaitu: 1) 

Sebagai pengelola, pengendalian atau penanganan. 2) Perlakuan 

secara terampil untuk menangani sesuatu yang beehubungan 

dengan skillfull treacment. 3) Gabungan dari dua pengertian, yaitu 

yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan atau 

bentuk kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu 

Manajemen adalah suatu yang penting karena berkaitan dengan 

perwujudan dan pencapaian tujuan agar segala sesuatunya 

dilakukan dengan baik dan terencana (Yolanda, N:2020). 

  Manajemen diartikan sebagai seni dalam proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran 

kinerja (Sumarsan,T:2013:2). Manajemen merupakan hal yang 
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sangat penting yang di butuhkan untuk memudahkan dalam 

pencapaian tujuan manusia dalam organisasi. Manajemen 

diperlukan untuk mengolah berbagai sumberdaya organisasi, 

seperti sarana, prasarana, metode, waktu, SDM dan lainnya. 

Manajemen juga menunjukan cara-cara yang lebih efektif dan 

efesien dlam pelaksanaan suatu pekerjaan manajemen telah 

memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam 

rangka pencapaian suatu tujuan. Manajemen memberikan dugaan 

dan fantasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan 

yang serba bergas (Veitzal, Rivai: 2014:1). Dalam sudut pandang 

Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata  al-

tadbir  (pengaturan).
  

Kata  ini  merupakan  derivasi  dari  kata  

dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Quran Allah 

Swt Berfirman dalam Q.S. As-Sajadah:5. 

                          

           

Terjemahnya :  

“Dia yang mengatur urusan dari langit ke bumi. 

Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang 

kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu” 

Berdasarkan isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui 

bahwa Allah swt adalah Al Mudabbir atau bdalam bahasa 

indonesia yang Maha Pengatur Alam. Keteraturan alam raya ini 

yang merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengatur dan 

mengolah alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan 

Allah swt telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus 

mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya 

sebagaimana Allah mengatur alam raya ini (media.neliti.com) 

Risiko merupakan hal yang tidak dapat teelakkan dari 

bagian kehidupan karena segala aktivitas pasti mengandung risiko. 
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Risiko adalah kemungkinan terjadi suatu kerugian yang tidak 

diduga atau tidak di harapkan, jadi ketidakpastian atau terjadinya 

sesuatu yang tidak diharapkan mengakibatkan suatu kerugian. 

Risiko berkaitan dengan ketidakpastian sehingga risiko dapat 

berupa keuntungan ataupun sebuah kerugian namun secara umum 

risiko yang sering terjadi adalah sebuah kerugian yang dialami 

seseorang maupun dalam suatu perusahaan. Risiko dapat pula 

ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian yang berkaitan dengan 

suatu keadaan yang akan kemungkinan  terjadi nantinya (future) 

dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai 

pertimbangan pada saat ini (Fahmi, 2015). 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa 

Manajemen risiko adalah suatu proses atau metodologi pendekatan 

terstsruktur dalam mengelola ketidak pastian sebagain ancaman 

dalam perusahaan. Manajemen risiko menurut  Karim (2016) 

merupakan serangkaian cara dan prosedur yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko 

yang timbul dari kegiatan. Selain dari pada itu manajemen risiko 

merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi  

organisasi  secara  komprehensif  untuk  tujuan meningkatkan nilai 

perusahaan (Sulhan dan Siswanto:2008). Dalam Al-Quran 

diceritakan tentang Nabi Yusuf yang Menakwilkan Mimpi seorang 

Raja yang termaktub dalam Firman Allah swt Q.S.Yusuf; 43, 

yaitu: 
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Terjemahnya: 

“Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari 

kaumnya: Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor 

sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor 

sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir gandum yang 

hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering. Hai orang-

orang yang terkemuka: Terangkanlah kepadaku tentang 

ta‟bir mimpiku itu jika kamu dapat mena‟birkan mim” 

Kemudian Nabi Yusuf menakwilkan mimpi Raja dalam 

Firman Allah swt Q.S. Yusuf:46-49, yaitu: 

                       

                         

                       

                       

                            

       

Terjemahnya: 

“Setelah pelayan itu berjumpa dengan yusuf dia berseru: 

Yusuf, Hai orang yang amat dipercayakan, Terangkanlah 

kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-

gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang 

kurus-kurus dan tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh 

lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang 

itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: supaya 
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kamu bertanam tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa: 

maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan 

dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian 

sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 

menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang 

kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun 

yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan 

dimasa itu mereka memeras anggur” 

Berdasarkan kisah yang di gambarkan dalam Al-Qur‟an 

tersebut, bisa fahami  bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul 

kekeringan yang dahsyat. Ini adalah risiko yang menimpa negeri 

Yusuf tersebut. Namun karena adanya mimpi seorang raja yang 

ditakwilkan oleh Yusuf dan telah melakukan pengukuran serta 

pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua 

tersebut. Dalam hal ini Yusuf menyarankan kepada seluruh rakyat 

negeri untuk menyimpan sebagian hasil panen pada panenan  tujuh  

tahun  pertama  demi  menghadapi  paceklik  pada  tujuh  tahun  

berikutnya. Dengan demikian terhindarlah bahaya kelaparan yang 

mengancam negeri Yusuf. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang 

sempurna.  

Proses manajemen risiko yang diterapkan oleh Yusuf melalui 

tahapan pemahaman risiko, evaluasi, pengukuran, dan pengelolaan 

risiko. Pada dasarnya Allah swt mengingatkan manusia dimana ada 

kalanya dalam situasi tertentu mempunyai aset dan modal yang 

kuat, karena suatu waktu akan mengalami  kesulitan.  Hanya  saja  

bagaimana cara mengatasinya  dalam  menghadapi  kesulitan kita 

harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas. 

Melihat kisah Yusuf maka sejatinya manusia itu akan selalu 

menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia 

akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Ketika 

manusia berusaha untuk memperoleh kepastian hakukatnya dia 

sedang menuju Allah swt. Sasaran kebijakan manajemen risiko 
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adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 

jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara 

terarah, terintegrasi dan berkesinambungan (Iqbal, M:2016:38). 

Ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam 

manajemen risiko, mengatur semua hal yang berterkaitan dengan 

risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah swt 

karena hanya Allah swt yang stabil, abadi, tetap dan  mutlak. 

(Asy‟ari Suparmin:2019:34). 

2.2.1.2 Fungsi Manajemen Risiko 

Menurut George R Terry fungsi Manajemen terdiri atas 4 

fungsi dasar, yaitu sebagai berikut (Sukarna, 2011: 82): 

1) Planning (Perencanaan) 

Perencanaan adalah pemilihan fakta, penghubungan fakta-

fakta, pembuatan dan penggunaan perkiraan atau asumsi untuk 

masa yang akan datang dengan metode menggambarkan dan 

merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

hasil sesuai dengan yang diinginkan. 

2) Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian merupakan pengelompokkan, penentuan 

dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan, penempatan orang-orang  agau pegawai terhadap 

kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang pas bagi 

keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang 

dilimpahkan kepada setiap orang erat hubungannya dengan 

pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. 

3) Actuating (Pelaksanaan)  

Pelaksaan merupakan suatu kegiatan dengan mendorong 

semua anggota kelompok agar bergerak dan berusaha dengan keras 

untuk mencapai tujuan dengan perencanaan dan usaha-usaha 

pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi diatas terlihat 

bahwa tercapainya atau tidak tujuan tergantung kepada 

bergeraknya atau tidak seluruh anggota kelompok manajemen.  
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4) Controlling (Pengawasan) 

Control mempunyai perananan yang penting sekali dalam 

manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah 

dalam pelaksanaan kerja teratur tertib dan terarah atau tidak. 

Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila 

dalam pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka 

tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian 

control mempunyai fungsi mengawasi segala kegiatan agar tertuju 

kepada sasaran, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai dengan sempurna.  

2.2.1.3 Tujuan Manajemen Risiko 

Ada beberapa tujuan dari Manajemen Risiko, yaitu sebagai 

berikut (Mulyawan:2015:56):  

1) Mendorong Manajemen untuk bertindak proaktif 

mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko 

sebagai sumber teungggulan bersaing. 

2) Menyelamatkan perusahaan dagang dimana risiko harus 

diupayakan sebagai salah satu strategi bagaimana agar  

kegiatan tetap berjalan meskipun terkena kerugian. 

3) Hal-hal yang bersifat non ekonomis, yaitu berupa 

kecemasan, sebab adanya kemungkinan kerugian tentu 

dapat menimbulkan kecemasan dan kekuatan, sehingga 

dengan adanya upaya penanggulangan maka kondisi itu 

dapat diatasi. 

4) Melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat 

menghambat pencapaian tujuan perusahaan. 

5) Mengusahakan perusahaan untuk terus berkembang bagu 

perusahaan yang dengang melakukan perkembangan usaha 

karena memerlukan modsal yang tidak sedikit, sehingga 

diperlukan pengendalian risiko agar perintisan usaha tetap 

berjalan dengan lancar. 
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6) Membangun kemampuan mensosialisasikan  pemahaman 

tentang manajemen risiko dan pentingnya pendalian serta 

pengelolaan risiko. 

 

2.2.1.4   Metode Pengendalian Risiko 

Terdapat beberapa cara dalam mengendalikan risiko untuk 

mencapai tujuan dari Manajemen Risiko, yaitu sebagai berikut 

(Yolanda, N:2020). 

1. Menghindari Risiko 

Menghindari suatu risiko murni adalah menghindarkan harta, 

orang atau kegiatan dengan cara antara lain:  

a. Menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan 

yang mengandung risiko, walaupun hanya untuk 

sementara. 

b. Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau 

segera menghentikan yang mengandung risiko. 

c. Makin sempit risiko yang terlanjur dihadapi, maka 

semakin besar kemungkinan terciptanya risiko yang baru. 

2. Mengendalikan kerugian 

Pengendalian risiko mrmpunyai bertujuan untuk: 1). 

Memperkecil kemungkinan/peluang terjadinya kerugian. 2). 

Mengurangi keparahan bila suatu risiko kerugian memang terjadi. 

Terdapat beberapa macam cara dalam metode pengendalian, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Melakukan tindakan pencegahan atau pengurangan kerugian. 

Program pencegahan kerugian ini merupakan kegiatan untuk 

mengurangi kerugian atau kalau bisa menghilangkan peluang 

terjadinya kerugian. Sedangkan program pengurangan kerugian 

bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari suatau 

kerugian. program pengurangan kerugian dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu sebagai berikut: 
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1) Program minimasi, yaitu program yang dijalankan 

sebelum terjadi kerugian atau saat kerugian sedang 

terjadi dengan tujuan membatasi besarnya kerugian. 

2) Program penyelamatan, yaitu program penyelamatan 

barang-barang yang selamat dari bencana. 

2) Pengendalian kerugian berdasarkan sebab-sebab terjadinya. 

Ada dua macam pendekatan pada program ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Pendekatan engineering program pengendalian yang 

menekankan pada pengendalian sebab-sebab yang 

bersifat fisik dan mekanik. 

2) Pendekatan yang berhubungan dengan kemanusiaan 

(human relation) pengendalian yang menekankan pada 

pencegahan terjadinya kecelakaan karena faktor 

manusia, seperti kelengaahan dan sebagainya. 

3) Pengendalian kerugian menurut lokasi. 

Pengendalian ini bergantung pada lokasi kemungkinan 

terjadinya kerugian sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan 

pada lokasi maupun sekitar lokasi. 

3. Pemisahan  

Pemisahan artinya proses memisahkan penempatan dari harta 

yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan 

dalam satu lokasi. Penempatan ini dimaksudkan untuk 

meminimalisir terjadinya kerugian yang kemungminan terjadi 

dalam satu tempat sehingga apabila diberi ruang pisah maka dapat 

memperkecil terjadinya dampak dari kerugian yang terjadi akibat 

risiko tersebut. 

4. Kombinasi atau pooling 

Kombinasi menambah banyaknya exposure unit dalam batas  

kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar 

kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, jadi risiko 

dikurangi. 
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2.2.2 Teori Jual Beli 

2.2.2.1  Pengertian Jual beli 

Kata jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata 

jual dalam bahasa arab dikenal dengan kata al-ba‟i yaitu bentuk 

mashdar dari ba‟a-yabi‟u-bay‟an yang artinya menjual. Adapun 

kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-syira‟ 

merupakan bentuk mashdar dari kata syara yang berarti membeli. 

Adapun pengertian jual beli menurut Sayyid Syabiq adalah 

pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik 

dengan ganti yang dapat dibenarkan (Indri:2017:155-156).  

Jual beli menurut bahasa merupakan kegiatan memberi 

sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima 

dari orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang 

tersebut. Sedangkan menurut istilah jual beli merupakan tukar 

menukar antara barang berharga (memiliki nilai) yang dapat 

dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan ijab qabul.  

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

dipahami bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan syarat 

suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara 

menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama. Jual 

beli adalah transaksi  yang disyariatkan dalam artian jelas 

hukumnya dalam islam. Allah swt menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Dengan melakukan jual beli manusia akan 

terhindari dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. 

Allah swt dalam Firmannya telah menjelaskan tentang jual 

beli, yaitu terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:275 : 
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Terjemahnya: 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang gila 

karena kemasukan setan.Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan karena mereka berkata bahwa jual 

beli sama dengan riba, Padahal Allah swt telah 

mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang 

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, zlalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang 

yang kembali (mengambil Riba), maka mereka adalah 

penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.” 

Kemudian terdapat juga dalam Firman Allah swt Q.S An-

Nisa:29, yaitu sebagai berikut: 

                       

                       

       

  

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
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dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang 

kepadamu.” 

2.2.2.2   Rukun dan Syarat Jual Beli 

Dalam hukum jual beli tidak akan diakatakan sah apabila 

tidak memenuhi rukundan syarat dari jual beli. Menurut Jumhur 

Ulama terdapat Rukun dalam Jual Beli, yaitu (Nova 

Yolanda:2020): 

1. Akad (ijab qabul) 

Akad merupakan ikatan yang ada diantara ujung satu 

barang. Sedangkan menurut istilah fiqih ijab qabul menurut cara 

yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Ulama Hanafiah 

mendefinisikan kata ijab berarti ungkapan membeli dari pembeli 

sedangkan iqabul adalah pernyataan menjual dari penjual 

(Idris:2017:157). Selain mengucap ada beberapa cara yang 

diterangkan oleh Ulama untuk berakad, yaitu sebagai berikut 

(Yolanda, N:2020): 

1) Tulisan, digunakan dalam siuasi misalnya dua orang 

melakukan transaksi namun secara berjauhan maka ijab 

qabul dilakukan dengan cara tulisan (khitbah). 

2) Lisan (al-hal), menurut sebagaian ulama mengatakan 

bahwa, apabila seseorang meninggalkan barang-barang 

dihadapan orang lain lalu orang itu pergi dan orang yang 

ditinggalkan tersebut diam saja hal itu dipandang telah ada 

akad ida‟ (titipan) antara orang yang meletakkan barang 

titipan dengan jalan dalalah alhal. 

3) Isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad 

dengan cara ucapan atau tulisan. Maka boleh menggunakan 

bahasa Isyarat. 

4) Saling memberi (Ta‟ahi), misalnhya seseorang melakukan 

pemberian kepada orang lain dan orang lain yang diberi 

tersebut memberikan imbalan kepada orang lain, lalu orang 
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yang diberikan imbalan kepada orang yang memberinya 

tanpa ditentukan besar imbalan. 

2. Orang yang berakad 

Orang yang berakad disini adalah penjual (ba‟i) dan 

pembeli (mustary). Disebut juga sebagai aqid yaitu orang yang 

melakukan akad dalam jual beli. Orang yang berakad harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Berakal. Yaitu orang yang dapat membedakan mana 

yang baik dan buruk, salah dan benar, dan lain 

sebagainya. Orang yang tidak waras atau gila tidak sah 

dalam melakukan transaksi jual beli. 

2) Kehendak sendiri. Maksudnya disini adalah tidak ada 

paksaan dalam melakukan transaksi jual beli. 

3. Barang yang diperjual belikan (ma‟qud „alaih). 

Terdapat barang yang menjadi objel dalam transaksi jual beli 

tersebut. Syarat objek atau barang adalah haru kepelikikan sendri 

bukan milik orang lain dan barang meliliki wujud atau sudah ada 

pada saat melakukan akad. 

4. Adanya nilai tukar pengganti barang.  

Hal yang dimaksudkan adalah harga dari barang tersebut 

sebagai tolak ukur dalam menentukan nilai tukar. Syarat harga  

yaitu bersifat jelas dan bukan barang yang haram. 

2.2.2.3   Tujuan Jual Beli 

Kegiatan jual beli terdapat unsur tolong menolong, dimana 

pihak penjual mencari rezeki dan mencari keuntungan dari hasil 

penjualan barangnya. Sedangkan pembeli terpenuhi kebutuihannya 

dan tiap orang melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhaan 

serta keinginannya sehinggga Allah swt menghalalkan jual beli 

tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Firlam Allah swt Q.S Al- 

Maidah:2, yaitu sebagai berikut: 
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Terjemahnya:  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran.”  

2.2.2.4   Prinsip-prinsip Jual Beli 

     Terdapat beberapa prinsip dalam jual beli yaitu, sebagai 

berikut (Idris:2017:179-180) : 

1. Prinsip suka sama suka („an taradhin) 

Prinsip ini menunjukan bahwa segala bentuk kegiatan 

perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksanaan, 

penipuan, kecurangan, intimidasi dan praktik-praktik lain yang 

dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran dan kejujuran dalam 

transaksi ekonomi.  

Prinsip suka sama suka merupakan prinsip dasar  dalam 

melaksanakan jual beli, baik penjual, barang maupun harga. Dalam 

artian bahwa penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan 

harga yang ditransaksikan. Jual beli yang diperbolehkan dengan 

dasar suka sama suka kecuali perdagangan yang diharamkan, 

seperti: khamar, bangakai, babi, dan lain-lain. 

2. Takaran dan timbangan yang benar  

Takaran nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar 

benar-benar harus diutamakan. Seperti yang telah ditekankan dalam 

Firman Allah Swt Q.S Al-Muthaffifi:1-7: 
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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.Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa 

sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari 

yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap 

tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena 

sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam 

sijjin.” 

3. Iktikad baik. 

Islam tidak hanya menekannkan agar memberi kan 

timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukan 

iktikad baik dalam transaksi karena hal ini dianggap sebagai 

hakikat bisnis.  

2.2.3 Teori Profitabilitas  

2.2.3.1  Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian keputusan 

dan kebijakan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba atau keuntungan melalui operasional 

perusahaan dengan menggunakan dana aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas 

manajemen secara  keseluruhan yang dimana ditunjukkan pada 

besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan (Irham Fahmi:2014:81). 
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2.2.3.2  Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang dugunakan untuk 

mengukur dan menilai kemampuan suatu perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan. Rasio  profitabilitas  merupakan   rasio  

yang  menunjukkan pada gabungan efek-efek dari likuiditas, 

manajemen aktiva serta utang terhadap hasil operasi (Ahmad 

Piter:2017). 

2.2.3.3   Tujuan Rasio Profitabilitas 

Adapun tujuan digunakannya rasio profitabilitas   bagi   

perusahaan,   maupun bagi pihak luar dari perusahaan, yaitu 

(Tumiwa, dkk:2016): 

1. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh 

perusahaan dalam satu periode tertentu. 

2. Untuk   menilai   serta membandingkan  laba perusahaan 

tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu 

selanjutnya. 

4. Untuk    menilai    besarnya  laba bersih  sesudah  pajak  

dengan modal sendiri. 

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan 

yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal 

sendiri. 

6. Untuk    mengukur    produktivitas dari seluruh dana 

perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. 

 

2.2.4 Teori Etika Bisnis Islam 

2.2.4.1   Pengertian Etika Bisnis Islam 

Etika berasal dari bahasa latin ethos yang berarti kebiasaan . 

Dalam bahasa Arab Etika disebut dengan akhlak, merupakan 

bentuk jamak dari kata khuluq yang bererarti  pekerti 

(Idris:2017:323), dalam bahasa latin yunani disebut dengan ethics 

atau ethikos yang mempunyai arti yaitu: 1) Sebagai analisis 

konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan 
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moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. 2) 

Aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. 

3) Aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. 

(Veithzal,dkk:2014:149). Sedangkan menurut istilah Etika 

merupakan pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran 

dan nilai yang baik (O.P Simorangkir:1998). Menurut Maryani & 

Ludigdo (2001) mengatakan bahwa Etika merupakan seperangkat 

aturan atau norma atau juga pedoman yang mengatur perilaku 

manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus 

ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan 

masyarakat atau profesi.  

Bisnis merupakan semua kegiatan yang melibatkan 

penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh 

orang lain. Dengan hal tersebut para pelaku bisnis dapat 

menentukan dan menyediakan keinginan dan kebutuhan  konsumen 

serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan dengan 

barang dan jasa yang disediakan tersebut (Kusnadi:1998:57-58). 

Steiner mengatakan bahwa bisnis merupakan pertukaran barang, 

jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan 

manfaat. Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia 

tetati dilakukan antara manusia dengan Allah SWT, bahwa bisnis 

harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses 

administrasi dan perjanjian serta bisnis tidak boleh dilakukan 

dengan cara penipuan dan kebohongan hanya demi memperoleh 

keuntungan. Karenanya bisnis bukanlah dunia yang berdiri sendiri 

dan terpisah dari masyarakat. Bisnis membutuhkan masyarakat dan 

masyarakat membutuhkan bisnis. Oleh sebab itu kebutuhan bisnis 

dalam kehidupaannya tidak terlepas dari eksistensi. Keseluruhan 

masyarakat dengan seluruh atribut dan simbol-simbol yang melekat 

pada masyarakat (Maguni. W: 2009:62). 

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis diatas, dapat 

dikatakan etika dan bisnis merupakan seperangkat aturan moral 

yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong 
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dan jujur. Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku 

manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni menjalankan 

pertukaran barang, jasa atau uang yang saling memberikan 

keuntungan. Kemudian dengan adanya etika bisnis dapat menjadi 

tuntunan nasehat etis manusia dan tidak bisa ditunda untuk 

membenarkan tindakan yang tidak adil dan tidak bermoral. Etika 

bisnis harus dijunjung tinggi agar bisnis tersebut membuahkan hasil 

yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam bisnis 

tersebut(Veithzal,dkk:2014:155). 

Jika etika merupakan perangkat prinsip moral yang 

membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis 

merupakan suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku 

bisnis, maka etika sangat dipelukan dalam bisnis. Dengan demikian 

bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada 

hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan 

Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan 

semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, 

tetapi bertujuan jangka panjang, yaitu bertanggung  jawab pribadi 

dan sosial dihadapan masyarakat dan Allah swt.  

Demikian telah dijelaskan dalam Firman Allah Q.S. An-

Nissa:29, sebagai petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan 

yang harmonis, saling ridha dan tidak ada unsur eksploitasi. 

Berikut penjelasan Allah swt dalam Firman-Nya: 

                       

                       

    

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
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dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

 Konsep etika bisnis Islam dilatarbelakangi oleh ajaran 

Islam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan 

akhlak (Idri:2015:328):. Pada masa jahiliah sangat jauh dari akhlak 

mulia, contohnya mereka masih melakukan pelacuran, 

pembunuhan, mabuk-mabukan, dan melakukan kecurangan dalam 

menjalankan usaha bisnis dan manusia pada masa itu tidak lagi 

mengenal Allah. Oleh sebab itu, Allah mengutus Muhammad 

sebagai Nabi dan Rosul dengan tujuan untuk membuat perubahan 

yang lebih signifikan dalaam bidang akhlak. Menurut Rasulullah 

orang yang menerapkan etika dalam hidupnya termasuk dalam 

menjalankan usaha bisnis, akan mendapat keberuntungan. Dan 

sebaliknya, orang yang melanggar akhlak atau etika akan 

mendapatkan kerugian baik didunia  maupun diakhirat. 

Terdapat beberapa tata cara atau petunjuk dari Rasulullah 

terkait dengan etika bisnis ini, yaitu sebagai berikut(Idri:2015:330):  

1) Kejujuran 

Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam setiap 

aktifitas berbisnis. Karena dalam ajaran Islam kejujuran merupakan 

hal mendasar yang paling penting dalam kegiatan bisnis. Kejujuran 

akan membawa ke bajikan dan imbalan surga sedangkan 

kebohongan akan membawa kita kepada keburukan dan balasannya 

adalah neraka. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis: 

ْه  َُ لَاَي: إِ َسٍه َٚ  ِٗ ٍْ ًِّ َصٍهى َّللاُ َعٍَ ِٓ إٌهثِ ُْٕٗ، َع ُ َع ًَ َّللاه ِ َسِض ْٓ َعْثِذ َّللاه  َع

 ًَ ُج ْه اٌشه إِ َٚ ِْٙذي إٌَِى اٌَجٕهِح،  ْه اٌثِشه ٌَ إِ َٚ  ، ِْٙذي إٌَِى اٌثِشِّ ْذَق ٌَ اٌصِّ

ٌ َْ ِصذِّ ْه ٌٍََْصُذُق َحتهى ٌَُىٛ إِ َٚ ِْٙذي إٌَِى اٌفُُجِٛس،  ْه اٌَىِزَب ٌَ إِ َٚ مًا. 

 ِ َْٕذ َّللاه ًَ ٌٍََْىِزُب َحتهى ٌُْىتََة ِع ُج ْه اٌشه إِ َٚ ِْٙذي إٌَِى إٌهاِس،  اٌفُُجَٛس ٌَ

اتًا  َوزه
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Artinya: 

Dari Ibn Mas‟ud r.a., dari Nabi Saw 

bersabda.”Sesungguhnya kejujuran membawa pada 

kebajikan dan kebajikan membawa pada surga dan 

sesungguhnya seseorang benar-benar jujur sehingga ditulis 

di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya 

kebohongan membawa pada keburukan dan keburukan itu 

membawa pada neraka dan sesungguhnya   seseorang 

benar-benar dusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai 

pendusta.” (H.R Al-Bukhari) 

2) Amanah dan profesional dalam berbisnis 

Selain bersikap jujur, sikap amanah juga sangat dianjurkan 

oleh Nabi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kedua sikat tersebut 

diatas mempunyai ikatan yang erat karena orang yang memiliki 

sikap jujur tentunya amanah (terpercaya). Allah swt 

memerintahkan umat Islam agar menunaikan amanat kepada orang 

yang berhak menerimanya dan jika memutuskan perkara agar 

dilakukan secara adil. Orang yang tidak amanat disebut penghianat, 

termasuk salah satu ciri orang yang munafik. Penghianatan adalah 

perbuatan yang sangat keji. Rasulullah menggolongkan khianat 

sebagai salah satu ciri orang yang munafik, sebagaimana sabdanya: 

 ْٓ َِ َُ لَاَي: أَْستٌَع  َسٍه َٚ  ِٗ ٍْ ًه َصٍهى َّللاُ َعٍَ ْه إٌهثِ ٍشٚ أَ ّْ ِٓ َع ِ ْت ْٓ َعْثِذ َّللاه َع

 ِٗ ٓه َوأَْت فٍِ ُْٕٙ ِِ ِٗ َخْصٍَحٌ  ْٓ َوأَْت فٍِ َِ َٚ َٕافِمًا َخاًٌِصا،  ُِ  َْ ِٗ َوا ٓه فٍِ ُو

إَِرا َحذهَث َوَزَب،  َخْصٍَحٌ  َٚ  ، َْ َٓ َخا ِّ َٓ إٌِّفَاِق َحتهى ٌََذَعَٙا: إَِرا اْؤتُ ِِ

إَِرا َعاََ٘ذ َغَذسَ  َٚ. 

Artinya: 

“Dari „Abd. Allah ibn Amr bahwasannya Rasulullah saw 

bersabda:” Ada 4 perkara yang barang siapa memilikinya 

maka ia benar-benar munafik dan barang siapa memiliki 

sebagian dari yang tiga itu, maka ia memiliki salah satu 

sifat kemunafikan hingga meninggalkannya, yaitu jika 
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diberi manat menghianati, jika berbicara dusta,  dan jika 

berjanji mengingkari” (HR. Al-Bukhari). 

3) Tidak menjelek-jelekkan bisnis orang agar tidak membeli 

padanya 

Seorang yang mempunyai bisnis tidak diperbolehkan 

mencari-cari kejelekan barang dagangan orang lain, memata-matai 

dan dengki, tidak boleh berburuk sangka, iri hati apa lagi 

bermusuhan degan pedagang yang lain. Rasulullah Bersabda: 

 ُْ ، لَاَي: إٌِهاُو َُ َسٍه َٚ  ِٗ ٍْ ْه َسُسَٛي َّللاِ َصٍهى َّللاُ َعٍَ ٌَْشجَ، أَ ْٓ أَتًِ َُ٘ش َع

ََل تَجَ  َٚ ََل تََحسهُسٛا،  َٚ ٌَْحِذٌِج،  ٓه أَْوَزُب ا ْه اٌظه ، فَإِ ٓه اٌظه ََل َٚ َٚ سهُسٛا، 

ُوُٛٔٛا ِعثَاَد َّللاِ  َٚ ََل تََذاتَُشٚا،  َٚ ََل تَثَاَغُضٛا،  َٚ ََل تََحاَسُذٚا،  َٚ تََٕافَُسٛا، 

أًا َٛ  إِْخ
Artinya: 

“Dari Abu Hurayrah bahwasanya Rasulullah saw 

bersabda:” jauhilah prasangka karena sesungguhnya 

prasangka itu pembicaraan yang paling dusta, jangan 

saling mendengki, jangan saling iri, jangan saling 

membenci, jangan saling bermusuhan, dan jadikanlah 

hamba-hamba Allah yang bersaudara.”(HR. Muslim) 

4) Tidak melakukan penimbunan 

Ihtikar atau penimbunan adalah menumpuk dan menyimpan 

barang dalam masa tertentu dengan tujuan ketika barang sedikit 

maka hargan suatu barang menjadi naik dan keuntungan besar akan 

diperoleh. Perilaku tersebut sangat dilarang keras oleh Rasulullah 

karena mengandung unsur krzaliman. Rasulullah bersabda: 

 َّ ْع َِ  ْٓ :َع َُ َسٍه َٚ  ِٗ ٍْ ِٓ اْحتََىَش  ًشا لَاَي: لَاَي َسُسُٛي َّللاِ َصٍهى َّللاُ َعٍَ َِ

َٛ َخاِطئٌ   فَُٙ
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Artinya: 

“Dari Ma‟mar ia berkata, Rasulullah saw bersabda:” 

Barangsiapa yang menimbun barang, maka ia bersalah 

(berdosa).”(HR. Muslim). 

5) Melakukan takaran, timbangan, secara benar dan tidak 

menguranginya. 

Dalam menjalankan roda perdagangan timbangan yang 

tepat dan benar harus diutamakan. Allah mengancam dengan 

neraka wail bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan. 

Sebagaimana dalam Hadis riwayat Ibn „Abbas diceritakan bahwa 

ketika Rasulullah tiba ke Madinah, penduduk disana sangat buruk 

dalam hal timbangan, takar-menakar barang dagangan. Kemudian 

turun surah al-mutaffifin dan setelah itu mereka memperbaiki cara 

menimbang dan menakar. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis 

berikut: 

ِذٌَٕحَ َوأُٛا  َّ َُ اٌْ َسٍه َٚ  ِٗ ٍْ ًُّ َصٍهى َّللاُ َعٍَ ََ إٌهثِ ا لَِذ ّه ِٓ َعثهاٍط، لَاَي:ٌَ ِٓ اْت َع

{ فَأَْحَسُٕٛا  َٓ طَفِّفٍِ ُّ ٌٍِْ ًٌ ٌْ َٚ ُ ُسْثَحأَُٗ } َْٔضَي َّللاه َ ْٓ أَْخثَِج إٌهاِط َوًًٍْل، فَأ ِِ

ًَ تَْعَذ َرٌِهَ  ٍْ ٌَْى   ا
Artinya: 

“Dari Ibn Abbas, katanya: Ketika Nabi Saw tiba di 

Madinah, para penduduk sangat buruk dalam hal menakar, 

lalu Allah menurunkan ayat: „Celakalah bagi orang-orang 

yang curang‟. Kemudian, setelah yurunnya ayat itu, mereka 

memperbaiki cara menakar barang.” (HR. Ibn Majah). 

Dosa bagi orang-orang yang melakukan riba sangat besar, 

sekecil apapun bentuk riba tersebut. Rosulullah Saw, Bersabda: 

ُعوَن ُحوبًا،َعْن َأِب ُىَريْ َرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم:   الرِّبَا َسب ْ
وُ   )رواه ابن ماجو( أَْيَسرَُىا َأْن يَ ْنِكَح الرَُّجُل أُمَّ
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Artinya : 

“Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Saw, Bersabda: 

“Riba itu mengandung tujuh puluh macam dosa dan riba 

yang paling ringan dosanya adalah seperti dosanya 

seorang anak yang menikahi dengan ibunya sendiri.” (H.R 

Ibnu Majjah)” 

6) Kegiatan bisnis tidak mengganggu kegiatan ibadah kepada 

Allah 

Sebagai seorang Muslim dan seorang pebisnis, harus 

menyadari bahwa tujuan manusia diciptakan dimuka bumi untuk 

beribadah kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Adz-

Dzariyat:56: 

              

Terjemahnya :  

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku” 

Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan 

kehidupan sehari- hari tidak boleh dijadikan alasan untuk 

meninggalkan ibadah, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-

Jumu‟ah:9: 

                          

                    

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk 

menunaikan shalat jum‟at, Maka bersegeralah jual 

beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahui.” 
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7) Membayar upah kepada pekerja sesegera mungkin 

Orang yang bekerja tentu mengharapkan gajinya segera dibayarkan 

setelah selesai tidak ditunda-tunda. Penundaan tersebut merupakan 

bentuk kezaliman sehngga Rasulullah sangat menganjurkan agar 

upah atau gaji segera dibayar. Sebagaimana sabda Rasulullah: 

 : َُ َسٍه َٚ  ِٗ ٍْ ِ َصٍهى َّللاُ َعٍَ َش، لَاَي: لَاَي َسُسُٛي َّللاه َّ ِٓ ُع ِ ْت ْٓ َعْثِذ َّللاه َع

ْْ ٌَِجفه َعَشلُُٗ  ًَ أَ  أَْعطُٛا اْْلَِجٍَش أَْجَشُٖ، لَْث
Artinya: 

“Dari Abd Allah ibn Umar berkata: Rasulullah saw 

bersabda:” Berikanlah Upah kepada pekerja sebelum 

kering keringatnya” (HR. Ibn Majah). 

 

8) Bisnis dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan 

Pada dasarnya semua kegiatan bisnis dilakukan dengan 

kerelaan dari pihak-pihak yang ada didalamnya. Tidak 

diperbolehkan pihak yang terlibat didalamnya melakukan 

pemaksaan terhadap pihak lain untuk melakukan kegiatan bisnis. 

Jika hal itu dilakukan maka bisnis itu tidak sah. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Q.S an-nissa:29: 

                       

                       

   . 

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta sesamamu secara batil,kecuali bila berlaku 

dalam perdagangan atas dasar suka sama suka” 

 



T i n j a u a n  P u s t a k a  | 37 

 

 

9) Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba 

Allah swt sangat melarang umatnya melakukan segala 

kegiatan bisnis yang mengandung unsur riba. Hal tersebut 

dijelaskan dalam firmannya Q.S Al-baqarah ayat 278-279. 

Rasulullah mengutuk orang-orang yang terlibat dalam riba baik 

yang memakan, mewakili dalam transaksi riba, menulis atau 

menjadi saksinya. Rasulullah bersabda: 

10)  Menggunakan harta yang miliknya untuk sesuatu yang 

benar bukan untuk kemaksiatan. 

Harta yang dikelola dengan baik dan benar akan 

mendatangkan manfaat. Rasulullah melarang iri kepada orang lain 

kecuali dalam dua hal, yaitu orang yang hartanya digunakan dalam 

kebenaran dan orang yang mengamalkan dan menganjarkan 

ilmunya. Rasulullah bersabda: 

: َلَ  َُ َسٍه َٚ  ِٗ ٍْ ًُّ َصٍهى َّللاُ َعٍَ ْسُعٍٛد لَاَي: لَاَي إٌهثِ َِ  َٓ ِ ْت ْعُت َعْثَذ َّللاه ِّ َس

ِٗ فًِ  اًَل فَُسٍِّظَ َعٍَى ٍَََ٘ىتِ َِ  ُ ًٌ آتَاُٖ َّللاه : َسُج ِٓ ٍْ َ ، َحَسَذ إَِله فًِ اْحَٕت اٌَحكِّ

َٙا ُّ ٌَُعٍِّ َٚ َٛ ٌَمِْضً تَِٙا  حَ فَُٙ َّ ُ اٌِحْى ًٌ آتَاُٖ َّللاه َسُج َٚ 
 

Artinya: 

“Dari Ibn Mas‟ud r.a., berkata: Aku mendengar Rasulullah 

bersabda:” Tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara, yaitu 

(kepada) orang yang diberi harta oleh Allah lalu ia menggunakan 

(menghabiskan)-nya dalam kebenaran dan orang yang diberi 

hikmah (ilmu) oleh Allah kemudian ia mengamalkan dan 

mengajarkannya.”(HR. Al-Bukhari) 

 

2.2.4.2    Pendekatan Etika 

Adapun dalam pendekatan Etika terdapat 3 macam 

pendekatan, yaitu sebagai berikut(Veithzal,dkk:2014:158): 

1) Pendekatan Utilitarian, yaitu tindakan dan perencanaan 

harus dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. 
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2) Pendekatan hak-hak individual, yaitu kesadaran bahwa 

manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati 

dalam semua keputusan. 

3) Pendekatan peradilan, yaitu pemahaman bahwa pembuatan 

keputusan harus wajar, dan tidak bias dalam 

mendistribusikan keuntungan dan kerugian bagi individual 

dan bagi kelompok. 

 

2.2.4.3    Aplikasi Filsafat Etika Bisnis dalam Islam 

1. KeEsaan 

Dalam menerapkan konsep ini, terdapat beberapa larangan 

bagi umat Islam saat menjalankan aktivitas bisnis, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pembeli, pemasok 

berdasarkan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin dan 

agama. 

2) Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep 

amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat 

penting karena umat Islam menyadari bahwa sifat kekayaan 

merupakan sementara. 

2. Keseimbangan  

Prinsip kesetaraan atau keseimbangan berlaku secara 

harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Sangat menarik untuk 

mengetahui makna lain kata „adl adalah keadilan dan kesetaraan.  

3. Kehendak bebas 

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki 

kebebasan untuk membuat kontrak dan menepati janjinya maupun 

mengingkari janjinya. Namun jika seorang muslim maka tentu akan 

menepati janjinya karena hal tersebutbmerupakan implementasi 

dari sifat seorang muslim yang amanah. 
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4. Tanggung jawab 

Seorang muslim harus memiliki sikap tanggungjawab yang 

tinggi apalagi ketika dalam kehidupannya memiliki posisi sebagai 

seeorang yang dianggap sebagai panutan. 

5. Kebajikan  

Kebajikan merupakan tindakan yang dapat 

menyempurnakan moral dan etika karena dari sifat kebajikan ini 

kita dapat melihat bagaimana balasan seseorang terhadap perbuatan 

yang kita lakukan(Veithzal,dkk:2014:159).  

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir pada penelitian ini berfokus pada 

penjualan buah sebagai objek penelitian dengan judul “Manajemen 

risiko penjual buah dalam meningkatkan profitabilitas ditinjau dari 

etika bisnis Islam (Studi pedagang buah di pasar buah kota 

Kendari)”. Pada kerangka berfikir ini lokasi penelitian terpusat di 

Pasar buah Kota kendari, hal ini karena di pasar buah kota kendari 

yang merupakan pusat berbelanja buah yang sudah lama berdiri 

yakni dari tahun 2003 dan sifatnya yang menetap tidak berpindah-

pindah. Kemudian dipasar  buah tersebut terdapat 16 pedagang 

buah dengan waktu penjualan dari jam 07:00 pagi sampai dengan 

00:00 atau tengah malam. Dan buah-buahan yang dijual sangat 

beragam mulai dari buah-buahan lokal sampai buah-buahan 

importpun tersedia di pasar buah tersebut. Oleh karena itu peneliti 

tertarik dengan bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh 

para pedagang buah di pasar  buah terhadap risiko-risiko yang 

dihadapi seperti terdapat buah yang busuk atau rusak karena 

beberapa faktor sehingga dapat tetap bertahan dan meningkatkan 

usahanya.  

Kemudian dalam menjalankan manajemen risiko tersebut 

tentu bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas atau keuntungan 

apakah sudah sesuai dengan etika berbisnis dalam Islam. Dengan 

demikian pada penelitian ini tidak hanya membahas masalah, 
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pemecahan masalah. Namun, dapat memberikan sebuah 

pengetahuan baru tentang manajemen risiko yang dilakukan oleh 

penjual buah dalam meningkatkan profitabilitas tinjau dari etika 

bisnis dalam Islamdi Kota Kendari untuk pengembangan informasi 

pengetahuan baru tentang cara bertahan dalam berbisnis yang 

sesuai dengan syariat. Gambar sebagai berikut: 

Gambar 1.2 

  Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Penjual Buah 

Metode Pengendalian Risiko : 

 Menghindari Risiko 

 Mengendalikan kerugian 

 Pemisahan 

 

Profitabilitas 

Etika Bisnis Islam: 

Kejujuran 

Amanah dan profesional 

Melakukan takaran, timbangan, 

secara benar Tanggung Jawab 

Melakukan takaran, timbangan, 

secara benar 

Bisnis dilakukan dengan suka 

rela tanpa paksaan 

 

Manajemen Risiko 


