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BAB III 

PERDAGANGAN DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Penjualan 

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan 

rencana-renacana yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan 

keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan 

laba.
15

 Penjualan adalah bagaimana menciptakan hubungan jangka 

panjang dengan pelanggan melalui produk atau jasa. Penjualan berarti 

sebuah taktik yang dapat mengintegrasikan penjual, pelanggan, dan relasi 

antara keduanya. Penjualan ini merupakan fungsi yang paling penting 

dalam pemasaran karena menjdi tulang punggung kegiatan untuk 

mencapai pasar yang dituju, dan fungsi penjualan juga merupakan sumber 

pendapatan yang diperlukan untuk menutup ongkos-ongkos dengan harpan 

bisa mendapatkan laba.
16

 Oleh karena itu perlu adanya berbagai macam 

cara untuk memajukan penjualan, seperti periklanan, peragaan, dan 

sebagainya. 

Seperti yang telah disebutkan bahwa berdagang adalah seni. Maka 

hal tersebut penjual harus mencoba menciptakan proses penjualan secara 

propesional dengan cara memperhatikan apa yang dibutuhkan konsumen, 

sehingga dapat memproleh keuntungan sesuai dengan harapan, agar 

keberlangsungan usaha semakin baik sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

                                                             
15

 http://sir.stikom.edu/61/6/BAB%20III.pdf. 
16 Basu Swastha Dan Ibnu Sukotjo, Pengantar Bisnis Modern, Edisi Ke-3, ( Yogyakarta: 

LIBERTY), h. 183. 
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Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari 

perusahaan dapat diproleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang 

diusahakan untuk mengetahui daya tarik mereka sehingga dapat 

mengetahui hasi produk yang dihasilkan. 

Penjualan adalah suatu transfer hak atas benda-benda. Dari 

penjelasan tersebut dalam memindahkan atau mentransfer barang dan jasa 

diperlukan orang-orang yang bekerja di bidang penjualan seperti 

pedagang, agen, wakil pelayanan, dan wakil pemasaran. 

Untuk mengadakan penjualan perlu adanya rencana yang matang 

agar tujuan yang ditetapkan tercapai. Sebelum melakukan kegiatan 

penjualan, kegiatan yang menyangkut banyak hal seperti menyangkut 

kegiatan promosi yaitu memperkenalkan suatu jenis produk kepada 

konsumen itu sendiri. 

Sukses bisa dicapai bilamana seseorang itu memiliki suatu tujuan 

atau cita-cita; demikian pulak halnya dengan para pengusaha atau penjual. 

Tujuan tersebut akan menjadi kenyataan apabila dilaksanakan dengan 

kemauan dan kemampuan yang memadai. Selain itu, harus diperhatikan 

pula faktor-faktor lain seperti: 

1) Modal yang diperlukan 

2) Kemampuan merencanakan dan membuat produk 

3) Kemampuan menentukan tingkat harga yang tepat 

4) Kemampuan memilih penyalur yang tepat 

5) Kemampuan menggunakan cara-cara promosi yang tepat 
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6) Unsur penunjang lainnya 

 Pada umumnya, para pengusaha mempunyai tujuan mendapatkan 

laba tertentu (mungkin maksimal), dan mempertahankan atau bahkan 

berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu yang lama. Tujuan tesebut 

dapat direalisir apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang 

direncanakan. Dengan demikian tidak berarti bahwa barang atau jasa yang 

terjual selalu akan menghasilkan laba. Di sinilah faktor-faktor di atas harus 

mendapatkan perhatian sepenuhnya. 

 Seperti yang kita ketahui pada umumnya suatu perusahaan 

mempunyai tiga tujuan di bidang penjualan, yaitu :
17

 

a. Mencapai volume penjualan tertentu. 

b. Mendapatkan laba tertentu. 

c. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

Dalam mencapai tiga tujuan di atas banyak faktor yang mempengaruhi 

pencapaian tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan 

sebagai berikut :
18

 

1. Kondisi dan kemampuan penjual 

Transaksi jual beli merupakan pemindahan hak milik komersial 

atas barang dan  jasa, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli 

sebagai pihak kedua. Di sini penjual harus meyakinkan pembeli agar 

dapat berhasil mencapai sasaran penjualan  yang diharapkan. Untuk 

                                                             
17

 Basu Swastha Dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: LIBERTY), 

h. 404. 
18

 Basu Swastha, Op.Cit., h. 129. 
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maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting 

yang sangat berkaitan, yaitu : 

a. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan 

b. Harga produk 

c. Syarat penjualan, seperti : pembayaran, penghantaran, pelayanan 

purna jual, garansi, dan sebagainya. 

2. Kondisi pasar 

Pasar sebagai kelompok pembelian atau pihak yang menjadi 

sasaran dalam penjualan dan dapat pula mempengaruhi kegiatan 

penjualan. Maka kondisi pasar perlu diperhatikan adalah apakah jenis 

pasarnya, segmen pasar, frekuensi daya beli, keinginan dan 

kebutuhannya. 

3. Modal 

Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila 

barang yang dijualnya itu belum dikenal oleh pembeli atau lokasi 

pembeli jauh dari tempat penjual. Maka penjual harus mempunyai 

sejumlah modal dalam mengatasi kondisi seperti ini. 

4. Kondisi organisasi perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan ikut mempengaruhi keberhasilan 

penjualan, di mana organisasi yang baik dapat meningkatkan efesiensi 

dan produktifitas. 
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5. Faktor lain 

Faktor lain seperti: periklanan, peragaan, kampanye, pemberian 

hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Bagi perusahaan yang 

bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dilakukan. Sedangkan bagi 

perusahaan kecil yang mempunyai modal relative kecil, kegiatan ini 

lebih jarang dilakukan. 

Dalam Islam terdapat beberapa defenisi jual beli yang 

dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun subtansi dan tujuan masing-

masing defenisi sama. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Mamu’, al 

bai’ adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk 

memiliki.
19

 Sedangkan Ulama Hanafiyah, mendefenisikannya dengan : 

 ُمبَاَدنَتُ َماٍل بَِماٍل َعهَى َوْجٍو َمْخُصْوٍض, أَْو ُمباَدنَتُ َشْيٍئ َمْرُغْوٍب فِْيِو بِِمثِْم 

 َعهَى َوْجٍو ُمقَيٍِّذ َمْخُصْوٍص. 
Artinya :”Saling tukar harta denga harta melalui cara tertentu”. Atau, 

tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan 

melalui cara tertentu yang bermanfaat”.
20

 

Dalam defenisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang 

dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui 

ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan 

harga dari penjual dan pembeli. Contohnya “ saya beli barang anda dengan 

uang sejumlah Rp. 100.000 tunai”, dan qabul (pernyataan menjual dari 

penjual), contohnya” saya jual barang saya dengan harga Rp. 100.000 

                                                             
19

 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

h. 69. 
20

 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 68. 
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dibayar tunai”, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan 

harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang 

diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, 

minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh 

diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. 

Apabila jenis barang-barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut 

ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.
21

 

Defenisi lain yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, jual beli 

adalah : 

 بَِماٍل تَْمهِْيًكا َو تََمهًُّكا                              ُمبَاَدنَتُ َمالٍ 

Artinya :“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan 

milik dan kepemilikan”.
22 

Dalam defenisi ini beliau melakukan penekanan pada kata “milik 

dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak 

harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah). 

Sedangkan dalam buku fiqh muamalah karangan Drs. H. A. Syafii 

Jafri, menurut beberapa defenisi inti dari jual beli adalah pertukaran harta 

atas dasar suka sama suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan 

milik dengan ganti yang dibenarkan syara’.
23

 

Jadi dari beberapa defenisi jual beli di atas dapat diambil 

kesimpulannya bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau 

                                                             
21

 Ibid. 
22

 Dimyaudin Djuwaini, Op.Cit., h.71. 
23

 Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45. 
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barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu 

kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan perjanjian atau 

ketentuan yang telah dibenarkan syara’. 

Jual beli adalah akad mu’awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak 

kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. 

Di dalam konsep penjualan terdapat asumsi yang menyatakan 

bahwa para konsumen umumnya menunjukan keengganan atau penolakan 

untuk membeli sehingga harus dibujuk untuk membeli, karena itu 

perusahaan atau penjual harus memiliki banyak alat penjualan atau 

promosi yang efektif untuk dapat merangsang pembeli.
24

 

Berdasarkan konsep di atas jelaslah bahwa penjualan merupakan 

bagian dari pemasaran yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran 

terhadap suatu produk yang dihasilkan kepada konsumen 

(masyarakat/pemakai) guna mencapai keuntungan atau laba, sehingga 

idealnya suatu perusahaan atau usaha akan mendapatkan keuntungan  yang 

optimal apabila perusahaan atau usaha tersebut mampu menjual seluruh 

hasil produk yang ditawarkan. 

B. Pengertian Kayu 

Kayu adalah bahan yang kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan (pohon-

pohon/trees) dan termasuk vegetasi alam yang merupakan bahan mentah yang 

mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai dengan kemajuan teknologi. 

                                                             
24 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, ( Jakarta: Indeks, 2005), Jilid I, h. 21-22. 
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Kayu memiliki beberapa sifat sekaligus, yang tidak dapat ditiru oleh 

bahan-bahan lainnya. 

Pengertian kayu di sini ialah sesuatu bahan yang diproleh dari hasil 

pemungutan pohon-pohon/ trees di hutan yang merupakan bagian dari pohon 

tersebut, setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dapat 

dimanfaatkan untuk sesuatu tujuan penggunaan. Baik yang berbentuk kayu 

pertukangan, kayu industri maupun kayu bakar. 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan 

Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor yang dapat 

meningkatkan aktivitas perusahaan, oleh karena itu seorang pedagang (penjul) 

perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. 

Ada pengusaha yang berpegang pada suatu prinsip bahwa “paling 

penting membuat barang lebih baik”. Bilamana prinsip tersebut dilaksanakan, 

maka diharapkan pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama. 

Namun, sebelum pembelian dilakukan, sering pembeli harus dirangsang daya 

tariknya, misalnya dengan memberikan bungkus yang menarik atau dengan 

cara promosi lainnya. 

Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari 

pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan 

pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya 

transfer hak dan transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan seperti  halnya 

kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan 

permintaan (demand), menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-
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syarat pembayaran. Dalam hal penjualan ini, si penjual harus menentukan 

kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti untuk memungkinkan 

dilaksanakannya rencana penjualan yang telah ditetapkan. 

Rencana penjualan adalah proyeksi teknis dari permintaan konsumen 

potensial untuk suatu waktu tertentu, rencana penjualan pada dasarnya akan 

dipergunakan sebagai membuat ramalan penjualan. Menurut Basu Swastha 

yang mengemukakan pengertian ramalan penjualan sebagai berikut: ramalan 

penjualan adalah tingkat penjualan yang diharapkan (berupa rupiah) yang 

dapat dicapai pada saat yang akan datang, dengan berdasarkan pada data 

penjualan riil dimasa lampau.
25

 

Melakukan penjualan berarti kita sedang melakukan upaya untuk 

menarik hati atau membujuk calon konsumen untuk membeli produk yang 

ditawarkan. Tetapi adakalanya dalam melakukan penjualan suatu produk atau 

jasa sering tidak berjalan dengan lancer atau terjadinya penurunan volume 

penjualan dan ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun 

faktor yang mempengaruhinya antara lain, Menurut Kotler (2000:55),
26

 

adalah:  

1. Harga jual 

Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan 

manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya 

ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar, atau 

                                                             
25

Ibid,.hal. 23. 
26 https://pubon.blogspot.co.id/2013/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-

volume.htm 

https://pubon.blogspot.co.id/2013%20/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-volume.htm
https://pubon.blogspot.co.id/2013%20/02/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-volume.htm
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ditetapkan oleh penjual untuk uatu harga yang sama terhadap semua 

pembeli.
27

 

Faktor harga jual merupakan hal yang sangat penting dan 

mempengaruhi penjualan atas barang atau jasa yang dihasilkan. Harga 

yang ditetapkan harus dapat menutupi semua ongkos, atau bahkan lebih 

dari itu, yaitu untuk mendapatkan laba. Tetapi jika harga yang ditentukan 

terlalu tinggi akan berakibat kurang menguntungkan. Dalam hal ini 

pembeli akan berkurang, volume penjualan akan berkurang, semua biaya 

tidak dapat ditutupi dan akhirnya perusahaan bisa menderita rugi. Maka 

dalam penetapan harga harus dilihat apakah barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan dapat dijangkau oleh konsumen sasaran atau 

tidak. 

Dalam kenyataan, tingkat harga yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, seperti:
28

 

1. Keadaan perekonomian 

  Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang 

berlaku. Pada periode resesi misalnya, merupakan suatu periode 

dimana harga berada pada suatu tingkat yang lebih rendah. Di 

Indonesia,setelah ada keputusan pemerintah 15 november 1978 yang 

menentukan nilai tukar $ 1,00 (satu dollar) Amerika dari Rp 415,00 

menjadi Rp 625,00 terjadilah reaksi-reaksi di kalangan masyarakat, 

khusus masyarakat bisnis. Reaksi spontan terhadap keputusan tersebut 
                                                             

27
 Umar Husein, Riset Pemasaran Dan Prilaku Konsumen, (Yogyakarta: PT Gramedia, 

2000), h. 32. 
28 Basu Swastha Dan Ibnu Sukutjo, Op.Cit., hal. 211. 
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adalah adanya kenaikan harga-harga. Kenaikan yang paling menyolok 

terjadi pada harga barang-barang mewah, barang-barang impor, dan 

barang-barang dibuat dengan bahan atau komponen dari luar negeri. 

2. Penawaran dan permintaan 

  Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada 

tingkat harga tertentu. Pada umumnya, tingkat harga yang rendah akan 

mengakibatkan jumlah yang dimintak lebih besar. Penawaran 

merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang 

ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Pada 

umumnya, harga lebuh tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan 

lebih besar. 

3. Elastisitas permintaan 

  Faktor lain yang mempengaruhi penentuan harga adalah sifat 

permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya 

mempengaruhi penentuan harganya tetapi juga mempengaruhi volume 

yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume 

penjualan ini berbanding terbalik; artinya jika terjadi kenaikan harga 

maka penjualan akan menurun dan sebaliknya. 

4. Persaingan 

  Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh 

keadaan persaingan yang ada.  Barang-barang dari hasil pertanian 

misalnya, dijual dalam keadaan persaingan murni (pure competition). 

Dalam persaingan seperti ini penjual yang jumlahnya banyak aktif 
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menghadapi pembeli yang banyak pulak. Banyak penjual dan pembeli 

ini akan mempersulit penjualan perseorangan untuk menjual dengan 

harga lebih tinggi kepada pembeli yang lain. 

5. Biaya 

  Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat 

harga yang tidak dapat menutupi biaya akan mengakibatkan kerugian. 

Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua tingkat biaya, 

abik biaya produksi, operasional maupun biaya non operasional, akan 

menghasilkan keuntungan. 

6. Tujuan perusahaan 

  Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan-

tujuan yang akan dicapai. Setiap perusahaan tidak selalu mempunyai 

tujuan yang sama dengan perusahaan lainnya. Tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai tersebut antara lain: 

I. Laba maksimal 

II. Volume penjualan tertentu 

III. Penguasaan pasar 

IV. Kembalinya modal yangtertanam dalam jangka waktu tertentu. 

7. Pengawasan pemerintah 

  Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam 

penentuan harga, yang dapat diwujudkan dalam bentuk: penentuan 

harga maksimal dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-
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praktek lain yang mendorong atau mencegah usah-usaha kearah 

monopoli. 

Harga bersifat fleksibel artinya dapat diubah dengan cepat. Kenaikan 

harga dapat menyebabkan total pendapatan meningkat, maka hal ini 

menguntungkan bagi perusahaan atau penjual, tetapi jika penuruanan 

harga dilakukan hanya dengan terjadinya perang harga yang sangat 

emosional maka hal ini akan dapat merugikan perusahaan atau penjual. 

Penetapan harga jual oleh perusahaan tujuannya adalah untuk 

menetapkan laba tetapi harga jual yang tinggi dapat mengakibatkan produk 

tidak laku karena konsumen akan mencari perusahaan lain atau produk 

yang sejenis dengan harga jual yang rendah. Pelanggan biasanya 

menghubungkan harga dengan kualitas barang, harga yang mahal 

dihubungkan dengan kualitas yang tinggi. 

Metode penentuan harga dimulai dengan pertimbangan atas tujuan 

penentuan harga itu sendiri. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah: 

a. Bertahan 

b. Memaksimalkan laba 

c. Memaksimalkan penjualan 

d. Gengsi/prestos 

e. Pengembalian atas investasi 

Islam tentu memperbolehkan pedagang untuk mengambil keuntungan, 

karena hakekat dari berdagang adalah untuk mencari keuntungan. Namun, 

untuk mengambil keuntungan tersebut janganlah berlebih-lebihan, jika 
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harga yang ditetapkan adalah harga yang wajar maka pedagang tersebut 

pasti akan unggul dalam kuantitas, karena pasar merupakan bagian dari 

keteraturan alami.
29

 

Nabi menganjurkan agar penentuan harga sesuai dengan kualitas serta 

nilai tambah setiap produk, bahwa jika barang itu bagus, maka wajar jika 

harganya mahal, namun jika barang itu jelek kualitasnya, sudah 

sewajarnya dijual dengan harga murah, dan tidak selayaknya barang jelek 

dijual dengan harga mahal. 

Dalam fiqh Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga 

suatu barang, yaitu ats-tsaman dan as-si’r. Ats-tsman, menurut para ulama 

fiqh adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si’r adalah harga 

yang beralaku secara actual di pasar.
30

 Lebih lanjut, ulama fiqh 

menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu dalam  komoditi berkait erat 

dengan dengan as-si’r, bukan ats-tsaman. 

Para ulama fiqh membagi as-si’r kepada dua macam, yaitu :
31

 

1. Harga yang berlaku alami, tampa campur tangan dan ulah para 

pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual 

barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan 

mempertimbangkan keuntungannya. 

                                                             
29 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islam Cet. Ke-3, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo persada 

2007), h. 20. 
30

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 139. 
31

 Ibid. 
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2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah setelah 

mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan 

ekonomi masyarakat. 

Teori ekonomi Islam mengenai harga pertama kali dapat dilihat dari 

sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusul 

kepada Nabi untuk menetapkan harga di pasar. Rasulullah SAW menolak 

tawaran itu dan mengatakan harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena 

Allah-lah yang menentukannya.
32

 

Oleh karena itu, harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan 

permintaan di pasar, maka harga tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, 

karena ketentuan harga tergantung pada hukum supplay and demand. 

2. Produk 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan baik berupa barang atau 

jasa yang dapat dimiliki atau dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Produk salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat volume penjualan 

sebagai barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan apakah sesuai 

dengan tingkat kebutuhan para konsumen. 

Produk merupakan keseluruhan konsep atas objek atau proses yang 

memberikan sejumlah nilai atau manfaat yang dapat dinikmati konsumen 

dari pembelian produk. 

Keunggulan produk terletak pada kualitasnya karena kualitas produk 

sangat berpengaruh dalam penjualan, jika kualitas produk kurang bermutu, 
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maka akan menimbulkan kekecewaan bagi konsumen sehingga 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan atau barang akan berkurang. 

Kualitas merupakan seberapa baik sebuah produk sesuai dengan 

kebutuhan spesifik dari pelanggan. 

 Tingkat produk: 

a. Produk inti merupakan fungsi inti dari produk tersebut. 

b. Produk harapan, produk formal yang ditawarkan dengan berbagai 

atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan dan disepakati 

untuk dibeli. 

c. Produk tambahan, produk yang dilengkapi atau tambahan berbagai 

manfaat dan layanan. 

d. Produk potensial, perubahan yang mungkin dikembangkan dimasa 

depan. 

3. Promosi 

Promosi adalah aktivitas-aktivitas sebuah perusahaan yang dirancang 

untuk memberikan informasi untuk membujuk pihak lain tentang 

perusahaan yang bersangkutan dan barang-barang serta jasa-jasa yang 

ditawarkan agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan promosi adalah 

memproleh perhatian, mendidik, meningkatkan dan meyakinkan calon 

konsumen.
33
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Promosi adalah fungsi pemasaran yang fokus untuk 

mengkomunikasikan program-program pemasaran secara persuasif kepada 

target audience (pelanggan/calon pelanggan) untuk mendorong terciptanya 

transaksi pertukaran antara perusahaan atau audience. 

Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. 

Karena, aktivitas pemasaran berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan/mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan  yang bersangkutan.
34

 

Suatu kegiatan promosi jika dilaksanakan dengan baik dapat 

mempengaruhi konsumen mengenai di mana dan bagaimana konsumen 

membelanjakan pendapatannya. Promosi dapat membawa keuntungan baik 

bagi produsen maupun konsumen.  Keuntungan bagi konsumen adalah 

konsumen dapat mengatur pengeluarannya menjadi lebih baik, misalnya 

konsumen membaca iklan, ia dapat membeli barang lebih murah. 

Keuntungan bagi produsen adalah promosi dapat menghindari persaingan 

berdasarkan harga, karena konsumen membeli barang karena tertarik akan 

mereknya. Promosi bukan saja dapat meningkatkan penjualan tapi dapat 

juga menstabilkan produksi.
35

 

Kegiatan dari promosi dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan 

berikut:
36
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1. Menginformasikan (informing), dapat berupa: 

a. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru 

b. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk 

c. Menyampaikan harga pada suatu pasar 

d. Menjelaskan cara kerja suatu produk 

 2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading), untuk: 

a. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk 

b. Mendorong pembeli untuk belanja pada saat itu juga 

c. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga 

(salesman) 

 3. Mengingatkan (reminding), terdiri atas: 

a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat 

b. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan 

c. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan 

d. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. Misalnya bila ingin membeli  TV, diharapkan ingatan 

pertamanya adalah merek Sony. 

Berikut kegiatan dari promosi adalah: 

a. Periklanan (advertising) adalah aktiviats yang didesain 

mematimulasi permintaan konsumen dan segala bentuk penyajian 
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dan promosi bukan pribadi, mengenai ide, barang atau jasa yang 

dibayar oleh sponsor tertentu. 

b. Penjualan perseorang (personal selling) yaitu tenaga penjual 

perusahaan membina hubungan dengan pelanggan. Contoh 

persentasi penjualan tatap muka, door to door, pertemuan langsung 

dan lain-lain. 

c. Promosi penjualan (sales promotion) yaitu intensif jangka pendek 

untuk mendorong pembelian atau penjualan dari suatu produk atau 

jasa. Contoh pemberian hadiah, kupon, diskon, dan lain-lain. 

d. Hubungan masyarakat (public relation) 

Public relation adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan 

komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar antara 

suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka 

mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling 

pengertian, dan melalui pada kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan 

akan muncul suatu dampak yakni perubahan yang positif.
37

 

Kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah 

menyampaikan pesan dakwah dan mensosialisasikan Islam ke 

seluruh penjuru dunia menjadi kekaguman sekaligus menjadi tanda 

tanya para pengamat sejarah barat. Kesuksesan ini menurut mereka 

perlu diteliti dan diketahui agar menjadi pedoman bagi pelaku 

public relations mengenai sifat dan sikap nabi Muhammad SAW. 
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e. Informasi dari mulut kemulut (word of mouth) 

f. Publisiting (publicity) 

  Promosi yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam bahwa 

semua pesan dalam periklanan yang mengikuti ajaran Islam akan 

menyebarkarkan moral yang baik, melawan kebiasaan wanita 

sebagai objek hasrat seksual, informasi yang terkait dengan 

produkharus diberitahukan secara transparan dan terbuka sehingga 

tidak ada potensi unsur penipuan dan kecurangan dalam melakukan 

promosi. 

  Rasulullah SAW tidak berlebihan saat menawarkan produknya. 

Hal ini selaras dengan sabda beliau bahwa pedagang tidak 

seharusnya melakukan sumpah atau janji yang berlebihan. Dari 

Abu Hurairah: 

ْهَعِت, َمْمَحقَتٌ نِْهبََرَكتِ انَحهُِف ُمْنفَقَتٌ نِ   رواه مسهم() هسِّ

 Artinya : “sumpah itu dapat melariskan dagangan dan 

menghilangkan berkah”. (H.R Muslim).
38

  

Tujuan janji yang berlebihan hanyalah untuk menambah minat beli, 

bukan untuk menambah kepercayaan pembeli. Jadi berhati-hatilah dalam 

jual beli karena terlalu banyak sumpah dalam bisnis memang dapat 

memberikan pendapatan, namun kemudian dapat mudah merusak, karena 

pelaku bisnis yang sering bersumpah dalam berniaga sedikit banyak akan 
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memicu kerugian. Semakin banyak sumpah maka sangat mungkin 

menurunkan frekuensi penjualan. sebagaimana sabda nabi Muhammda 

SAW: 

 )رواه مسهم(إِيَّا ُكْم َوَكثَْرةَ اْنَحهِِف فِي اْنبَْيِع فَاتَّوُ يُنَفُِّق ثُمَّ يَْمَحقُ 

Artinya: “berhati-hatilah! Terlalu banyak sumpah dalam bisnis memang 

dapat memberikan pendapatan namun kemudian dapat 

merusak”! (H.R Muslim)
39

 

Promosi yang dilakukan Rasulluah SAW lebih menekankan 

pada hubungan dengan pelanggan, meliputi: 

a. Penampilan menawan 

b. Membangun relasi atau silahturahmi 

c. Mengutamakan keberkahaan daripada keberhasilan penjualan 

d. Influencers : “orang” disini mempengaruhi konsumen untuk 

membeli tetapi tidak secara kontak langsung dengan konsumen 

e. Isolated : “orang” disini tidak secara langsung dalam bauran 

pemasaran dan juga sering tidak bertemu dengan konsumen.
40

 

Para penjual perlu memiliki sifat yang baik, sifat-sifat yang 

baik menurut pembeli adalah : 

a. Jujur dalam informasi 

b. Pengetahuan yang baik tentang barang 

c. Mengetahui kebutuhan konsumen 

d. Pribadi yang menarik, yang direflesikan dengan sifat jujur 

                                                             
39 Ibid. 
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e. Cepat dan trampil dalam melayani, informatif, bersahabat, 

tidak memperlihatkan rasa kesal, selalu sabar. 

4. Distribusi/ Lokasi 

Distribusi produk adalah berhubungan dengan bagaimana cara 

perusahaan menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen. Misalnya 

lokasi atau letak, lokasi berhubungan bagaimana perusahaan bermarkas 

atau beroperasi.  

Distribusi merupakan aktivitas-aktivitas perusahaan untuk 

menyampaikan atau menyalurkan barang yang ditawarkan oleh perusahaan 

kepada konsumen yang ditujunya oleh karena itu, sekelompok pedagang 

atau agen penjualan mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama 

dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan pasar tertentu. Secara 

tradisional kebanyakan barang-barang dijual langsung oleh produsen 

kepada konsumen. Di samping itu lokasi juga berpengaruh terhadap 

fleksilibilitas yaitu ukuran sejauh mana jarak lokasi dapat beraksi terhadap 

situasi ekonomi yang berubah, maka suatu usaha harus benar-benar 

menyeleksi lokasi yang responsive terhadap perubahan-perubahan 

ekonomi, demografis dan persaingan dimasa akan datang. 

Memilih lokasi bisnis yang tepat untuk sebuah usaha adalah sangat 

menentukan keberhasilan dan kegagalan usaha buat masa depan. Untuk 

menetapkan lokasi usaha dalam masyarakat tertentu, maka perlu 

dipertimbangkan beberapa faktor:
41
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1. Karakteristik demografis konsumen, yaitu keadaan/struktur penduduk 

berdasarkan usia, jenis kelamin, tempat tinggal dan sebagainya yang 

akan berpengaruh terhadap bentuk, mutu, dan jumlah barang yang 

akan diproduksi dan dijual. 

2. Kondisi ekonomi setempat. 

3. Keadaan penduduk dan penghasilan. 

4. Persaingan. 

5. Iklim sosial dan perdagangan. 

5.   Mutu/kualitas 

Mutu/kualitas adalah suatu alat penting bagi pemasaran untuk 

menetapkan posisi. Mutu/kualitas mempunyai dua demensi, yaitu tingkat 

dan konsentrasi. Ketika mengembangkan suatu produk, wiraniaga mula-

mula harus memilih tingkat mutu yang akan mendukung posisi produk di 

pasar sasaran. Di sini mutu produk berarti kemampuan produk untuk 

melaksanakan fungsinya termasuk keawetan, keandalan, ketepatan, 

kemudahan, dalam mempergunakan dan diperbaiki serta atribut bernialai 

lainnya. 

Mutu atau kualitas barang merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi penjualan. Dengan mutu yang baik maka konsumen akan 

tetap loyal terhadap produk dari perusahaan tersebut, begitu pulak 

sebaliknya apabila mutu produk yang ditawarkan tidak bagus maka 

konsumen akan berpaling kepada produk lain. Konsep mutu/kualitas suatu 
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produk bagi setiap orang akan berlainan, tergantung kepada konteksnya 

masing-masing. 

 

D. Pengertian Perdagangan Dalam Ekonomi Islam 

Jual beli atau perdagangan dalam istilah figh disebut dengan Al-ba’i 

yang berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan yang lain. 

Kata al-ba’i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian 

lawaannya, yaitu kata al-syira’ (beli). Dengan demikian, kata al-ba’i berarti 

jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.
42

  

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang 

dikemukan oleh ulama figh, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing 

defenisi sama. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Mamu’, al bai’ adalah 

pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.
43

 Sedangkan 

Ulama Hanafiyah, mendefenisikannya dengan : 

 بَِماٍل َعهَى َوْجٍو َمْخُصْوٍض, أَْو ُمباَدنَتُ َشْيٍئ َمْرُغْوٍب فِْيِو بِِمْثِم َعهَى  ُمبَاَدنَتُ َمالٍ 

 َوْجٍو ُمقَيٍِّذ َمْخُصْوٍص. 
Artinya : “saling tukar harta denga harta melalui cara tertentu”. Atau, tukar 

menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui 

cara tertentu yang bermanfaat”.
44

 

Dalam defenisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang 

dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab 

                                                             
42 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, op.cit., h. 67. 

43
 Dimyaudin Djuwaini, op.cit., h. 69. 

44 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, op.cit., h. 68. 
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dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari 

penjual dan pembeli. Contohnya “ saya beli barang anda dengan uang 

sejumlah Rp. 100.000 tunai”, dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), 

contohnya” saya jual barang saya dengan harga Rp. 100.000 dibayar tunai”, 

atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan 

pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi 

manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu 

yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi 

muslim. Apabila jenis barang-barang seperti itu tetap diperjualbelikan, 

menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.
45

 

Defenisi lain yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, jual beli 

adalah : 

بَِماٍل تَْمهِْيًكا َو تََمهًُّكا                              ُمبَاَدنَتُ َمالٍ   
Artinya : “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan 

milik dan kepemilikan”.
46 

Dalam defenisi ini beliau melakukan penekanan pada kata “milik dan 

kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus 

dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah). 

Sedangkan dalam buku figh muamalah karangan Drs. H. A. Syafii 

Jafri, menurut beberapa defenisi inti dari jual beli adalah pertukaran harta atas 
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46 Dimyaudin Djuwaini, Op.Cit., h.71. 
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dasar suka sama suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik 

dengan ganti yang dibenarkan syara’.
47

 

E. Dasar Hukum Tentang Perdagangan 

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, 

kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah terbukti dengan seperangkat 

aturan-aturan untuk mengatur kehidupan termasuk didalamnya menjalin 

hubungan dengan penciptadalam bntuk ibadah dan peraturan antara sesama 

manusia yang disebut muamalah. 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia 

mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur’an dan sunnah Rasulullah saw. 

Terdapat beberapa ayat al-qur’an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya 

dalam potongan  (QS Al-Baqarah [2]: 275), yang berbunyi : 

  …          ….      

Artinya : “.... Dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”. (QS Al-Baqarah [2]: 275) 

Dan juga terdapat dalam (QS An-Nisaa’ [4]: 29), yang berbunyi : 

                        

                         

 
Artinya : “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 
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dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. (QS An-Nisaa’ [4]: 29) 

 

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT 

melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil dan 

dan memberikan pemahaman upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus 

dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti 

kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam hadist dari Abu Sa’id Al-Khudri 

yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda : 

 نََّما اْنبَْيُع َعْن تََراضٍ اِ 

Artinya : “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama 

suka”.
48

 

Ulama muslim sepakat (ijma’) atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini 

memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu 

yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak 

akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. 

Dengan diisyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk 

mereleasisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, 

manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. 

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah 

disebutkan di atas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli 

mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara’ dan sah untuk dilaksanakan 

dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia. 
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F. Etika Dalam Berdagang 

Secara terminologi etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang 

berarti watak kesusilaan. Dalam kamus bahasa Indonesia etika artinya ilmu 

pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Makna etika lebih luasnya adalah 

sebuah pranata prilaku seorang atau sekelompok orang yang tersusun dari 

suatu sistem nilai atau norma yang di ambil dari gejala-gejala alamiyah 

masyarakat sekelompok tersebut.
49

 

Pemakaian istilah etika disamakan dengan ahklak, adapun 

persamaannya terletak pada objeknya, yaitu kedua-duanya sama-sama 

membahas baik buruk tingkah laku manusia. Perbedaanya adalah etika 

menuntut baik buruk perbuatan manusia dengan tolak ukur pikiran. Sedangkan 

ahklak menuntut  dengan tolak ukur ajaran agama (Al-Qur’an dan As-

Sunnah). 

Jelasnya etika dalam Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan 

ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan di dalamnya 

terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji. Maka dari itu Rasulullah SAW 

mengajarkan kita untuk mempunyai ahklak mulia dan menjauhi ahklak 

tercela. 

Allah berfirman dalam surah An-Nisaa’ ayat 36 : 

                           

                       

                                                             
49 Faisal Badroen Dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta : Kencana Perdana Media 

Group, 2006), Cet. Ke-1, h.5. 
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Artinya :  “sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 

tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba 

sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan membangga-banggakan diri”. (Q.S. An-Nisaa’ : 36) 

Nilai-nilai yang terdapat dalam etika Islam, sebagai sifat terpuji 

diantaranya : berlaku jujur, memelihara diri, berkelakuan baik, kebenaran, 

keadilan, keberanian dan malu. 

Etika berdagang dalam Islam adalah peraturan-peraturan Islam yang 

berurusan dengan jual beli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perdagangan, yang memiliki tolak ukur dari akal fikiran manusia itu sendiri. 

Misalnya, haramnya memperdagangkan daging babi. Ukuran baik buruknya 

suatu tindakan dalam aktivitas perdagangan, misalnya : buruknya 

menyembunyikan cacat barang untuk melariskan dagangan dan baiknya 

berlaku longgar dan murah hati dalam jual beli. 
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Tabel III.1: Devenisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Defeninisi Operasional Indikator 

Harga 

Sejumlah uang (ditambah Beberapa 

barang kalau mungkin)yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang 

beserta pelayanannya. (Basu Swastha 

dan Ibnu Sukotjo, 1993 : 211) 

 

1. Kisaran harga 

2. Daya saing harga 

3. Keterjangkauan 

harga 

       ( Stanto,1998) 

Produk 

Menurut Swastha produk merupakan 

suatu sifat yang komplek baik dapat 

diraba, termasuk bungkus, warna, 

harga, prestise perusahaan dan 

pengecer, yang diterima oleh pembeli 

untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhannya (Basu Swastha, 2014 : 

2014) 

1. Gaya dan desain 

produk 

2. Manfaat khas 

produk 

3. Positioning 

produk (posisi 

produk) 

(Tengku firli 

musfar, 2012) 

Promosi 

Promosi adalah semua jenis kegiatan 

pemasaran yang ditunjukan untuk 

mendorong permintaan ( Shimp 

2003:6) 

1. Hubungan 

masyarakat 

2. Penjual personal 

3. Promosi 

penjualan 

(morisan, 2010) 

 

Distribusi 

Distribusi adalah bagaimana produk 

yang akan kita pasarkan itu sampai ke 

tangan konsumen atau pembeli 

(Wahjono, 2009 : 5) 

1. Dekat dengan 

lokasi pasar 

2. Dekat dengan 

lokasi perumahan 

dan masyarakat 

3. Dekat dengan 

sarana dan 

prasarana ( 

jalan,pelabuhan 

dll) 

Wahjono 2009) 

 

 

 

 


