
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur 

perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hukum yang 

dibawanya mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu 

muslim yang mukallaf dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini penting, 

karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia 

dengan Allah dan hubungan sesama manusia (hablum minalllah wa hablum 

minannas). Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan muamalah, 

yang berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam 

kehidupan, agar kehidupan itu aman dan tenteram, Islam membuat berbagai 

macam peraturan, dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian dan 

kebahagiaan hidup bermasyarakat. Salah satu bentuk muamalah yang tata 

cara pelaksanaannya di atur dalam Islam adalah jual beli. 

Jual beli secara singkat merupakan tukar menukar suatu harta dengan 

harta yang lain melalui jalan suka sama suka.
1
 Atau pertukaran harta atas 

jalan saling rela (suka sama suka), yaitu memindahkan milik kepada 

seseorang dengan jalan ganti rugi yang dapat dibenarkan syara’.
2
 Atau suatu 

aktivitas menukar harta dengan cara tertentu.
3
 

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat 
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sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Dengan adanya jual beli akan tumbuh rasa saling bantu membantu dan saling 

tolong menolong, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus dan 

mekanisme hidup bekerja dengan baik dan formatif.
4
 Islam membenarkan 

adanya jual-beli ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi 

              

Artinya: Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. al-

Baqarah : 275). 

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kebebasan dan 

kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan manusia sebagai 

individu yang mempunyai kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan 

semacam ini tidak akan pernah berhenti selama yang bersangkutan masih 

hidup. Tidak seorangpun yang dapat memenuhi hajat hidupnya secara sendiri 

melainkan dia harus bermuamalah dengan manusia lainnya. Dalam hal ini 

pertukaran harta merupakan aspek penting dalam bermuamalah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia. 

Dalam konsep Islam sangat melarang adanya aspek zalim. Maksudnya 

dalam jual beli tersebut umat Islam sangat melarang melakukan hal-hal yang 

dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang ingin diperolehnya. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi : 
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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu                     

(QS. an-Nisa : 29). 

Ayat di atas melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dan 

melarang melakukan penipuan, pembohongan, perampasan, pencurian atau 

perbuatan bathil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi membolehkan 

mencari harta dengan cara yang baik seperti melakukan jual beli atas dasar 

suka sama suka. Namun demikian, dasar suka sama suka tidak langsung 

dijadikan aspek kehalalan dalam jual beli. Aspek riba juga menjadi 

pertimbangan Islam terkait dengan jual beli. Artinya dalam proses jual beli 

manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh 

keuntungan. 

Menurut Faisal Badroen, etika bisnis sebagai perangkat nilai tentang 

baik, buruk benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-

prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan 

norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, 

berperilaku berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.
5
 

Etika sebenarnya dapat diartikan sebagai perangkat prinsip moral 

yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Etika merupakan suatu 

bidang normatif, karena etika itu menentukan dan menyarankan apa yang 
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seharusnya orang lakukan atau hindari. Etika bisnis kadang diartikan sebagai 

etika manajemen atau etika organisasi yang secara fungsional memberikan 

kerangka acuan bagi organisasi. Dengan konteks ajaran Islam istilah yang 

paling berdekatan dengan etika dalam al-Quran adalah khuluk.
6
 

Pelanggaran nilai etika dalam bisnis atau dalam perdagangan mungkin 

atau tidak mungkin akan menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang 

dapat dilihat oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran nilai 

etika biasanya akan melibatkan sedikit banyak kerugian bagi orang lain, dan 

dengan demikian penggunaannya harus di larang sama sekali.  

Dalam dunia perdagangan Islam menganjurkan agar nilai etika 

dijunjung tinggi dalam kehidupan. Dalam pandangan Islam seluruh segi 

manusia didasarkan atas motif moral, seluruh manusia hidupnya harus 

dikembalikan kepada fitrah penciptaan manusia yakni pengabdian kepada 

Allah SWT.
7
 

Pelaksanaan perekonomian dan praktek bisnis yang ada selama ini 

banyak yang tidak memakai etika dalam berbisnis. Sehingga kebanyakan 

konsumen merasa dirugikan, karena pelaku bisnis kebanyakan mereka 

melakukan pembohongan, penipuan, ingkar janji dan sebagainya. Padahal 

dalam Islam hal yang sedemikian dilarang dalam ajaran syariat Islam. 

Di Indonesia, keinginan dan kesungguhan negara untuk menciptakan 

iklim usaha yang sehat telah diupayakan di antaranya dengan membuat suatu 
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produk perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

yang mulai di berlakukan sejak tanggal 5 September 2000. Undang-Undang 

ini merupakan hasil dari proses reformasi ekonomi dan politik yang 

diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat.
8
 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen ini memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada 

konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang 

menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang-undangan itu 

sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.
9
 

Muhammad Amin Suma mengemukakan bahwa di antara tiang 

pancang etika bisnis atau tepatnya karakter bisnis yang sangat menentukan 

sukses atau tidaknya suatu bisnis  ialah: iktikad baik, kejujuran, kesetiaan 

atau kepatuhan dan tanggungjawab serta tidak melakukan monopoli. Dari 

beberapa prinsip tersebut dapatlah disimpulkan bahwa dengan modal etika 

bisnis Islami sebagaimana diitentukan di atas, sekurang-kurangnya dalam 

keadaan tertentu, seseorang atau sekelompok orang bisa atau tepatnya boleh 

melakukan bisnis tanpa di dahului dengan akad.
10

 

Secara normatif, etika dalam al-Quran belum memperlihatkan sebagai 

suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya. Struktur 
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etika dalam al-Quran lebih banyak menjelaskan tentang nilai-nilai kebaikan 

dan kebenaran, baik pada tataran niat atau ide hingga perilaku dan perangai. 

Hal ini lebih tegas lagi apabila dilihat dari penggambaran sikap Rasulullah 

SAW yang juga seorang pebisnis, akan tetapi ia memiliki akhlak yang mulia. 

Rasulullah adalah pebisnis yang jujur dan adil, ia tidak pernah membuat para 

pelanggan mengeluh dan melihatkan tanggungjawab yang besar dan integritas  

yang tinggi dalam berbisnis. Dengan kata lain melaksanakan prinsip 

manajemen bisnis, yaitu kepuasan pelanggan, pelayanan yang unggul 

kemampuan, efesiansi, transparan, persaingan yang sehat dan kompetitif.
11

 

Persaingan yang positif dan kompetitif yang dilengkapi dengan daya saing 

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang mudah dijangkau 

baik melalui transportasi darat, laut maupun udara. Sehingga membuat 

pengusaha banyak membuka bisnis di Kota Pekanbaru yang menjadikan 

perkembangannya sangat pesat. Apalagi dalam bidang bisnis barang 

elektronik, tentu para pebisnis atau pengusaha menggunakan banyak strategi 

atau cara untuk mencari keuntungan dalam menarik para konsumennya. 

Seperti halnya di Mall Pekanbaru, mereka para pengusaha bersaing ketat 

menarik konsumen dalam menjual handphone. Ini menunjukkan bahwa Kota 

Pekanbaru merupakan kota yang layak dijadikan tempat berbisnis. 

Berdasarkan wawancara awal dengan salah seorang pemilik konter 

handphone di Mall Pekanbaru mengatakan bahwa banggel adalah bahasa 

yang dipergunakan dalam meminjam handphone sesama pemilik konter. 
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Seperti contoh: ketika ada seorang konsumen menanyakan salah satu merk 

handphone pada satu konter, akan tetapi konter tersebut tidak mempunyai 

barang yang akan dicari oleh konsumen tersebut, namun pemilik konter 

mengatakan ia mempunyai barang tersebut, namun ia meminjam handphone 

pada konter sebelah atau konter lain.
12

 Dengan melihat hal yang demikian, 

tentu tidak adanya kejujuran pemilik konter sebagai penjual kepada 

konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 

masalah tersebut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: 

Praktek Banggel Terhadap Jual Beli Handphone di Mall Pekanbaru 

Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam. 

B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya 

memfokuskan pembahasan pada praktek banggel terhadap jual beli 

handphone di Mall Pekanbaru dalam prespektif etika bisnis Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan praktek banggel terhadap jual beli 

handphone di Mall Pekanbaru ? 

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek banggel dalam jual 

beli handphone di Mall Pekanbaru ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

                                                 
12

 Fadli, Pemilik Konter, wawancara, Pekanbaru, 03 Februari 2016 



8 

 

 

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan praktek banggel terhadap jual 

beli handphone di Mall Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek 

banggel dalam jual beli handphone di Mall Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi akademik 

1) Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian 

dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu, dan 

berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahahiswa yang 

melakukan kajian terhadap praktek banggel dalam jual beli 

handphone. 

2) Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya yang berhubungan dengan jual beli.  

b. Bagi masyarakat 

1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai jual beli di 

daerahnya. 

2) Sebagai pedoman bagi masyarakat bagaimana melakukan jual beli 

handphone yang baik menurut syariat Islam. 

 

c. Bagi penulis  

1) Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  
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2) Menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan 

penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis 

peroleh selama di perkuliahan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)  yang 

bertempat di Mall Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman No 123 Kota 

Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di Mall Pekanbaru adalah 

karena di Mall Pekanbaru terlihat adanya ketidak jujuran dalam jual beli 

handphone, yang dikenal dengan istilah banggel. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik konter handphone dan 

karyawan. Sedangkan objek penelitian ini adalah tentang praktek banggel 

terhadap jual beli handphone di Mall Pekanbaru dalam prespektif etika 

bisnis Islam. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil 

menghitung ataupun pengkuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik pemilik konter 

handphone di Mall Pekanbaru yang berjumlah 200 orang. Sedangkan 

sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
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populasi.
13

 Maka penulis mengambil sampel sebanyak 75 orang pemilik 

konter handphone di Mall Pekanbaru dengan rumus slovin.
14
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Keterangan : 

n = jumlah sampel yang dicari 

N = jumlah populasi 

d = nilai presisi 10% (0,1) 

4. Sumber Data 

Data sekunder, data yang diperoleh melalui buku-buku, kamus-kamus, 

dokumen-dokumen, dan data yang diperoleh dari internet yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

5. Motode Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu mengamati dan meninjau secara langsung ke lapangan 

dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diteliti. 
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a. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung 

dengan  informan (pemilik konter). 

b. Angket, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada 

responden dengan menyediakan alternatif jawabannya. 

c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-

buku referensi yang bekaitan dengan masalah penulisan yang akan 

diteliti. 

6. Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan 

gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan dilapangan dan mengkaitkan 

dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk 

menjawab masing-masing masalah, sehingga dapat diambil kesimpulan. 

7. Metode Penulisan 

a. Induktif, yaitu mengawalinya dengan menjelaskan fakta-fakta atau hal-

hal yang khusus dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara 

umum. 

b. Deduktif, yaitu mengawalinya dengan mengemukakan kaedah-kaedah 

secara umum dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan secara 

khusus. 

c. Deskriktif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberikan 

gambaran terhadap penelitian 

. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka 

penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal 

yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.  

BAB I  PENDAHULUAN  

 Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 Bab ini terdiri gambaran umum Kota Pekanbaru dan gambaran 

umum Mall Pekanbaru. 

BAB III  ETIKA BISNIS DALAM ISLAM  

 Bab ini terdiri dari pengertian bisnis , pengertian etika bisnis, etika 

bisnis dalam Islam, aksioma dasar etika bisnis Islam, prinsip-

prinsip etika bisnis Islam, pengertian banggel dan handphone, jual 

beli dalam Islam. 
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BAB IV  PRAKTEK BANGGEL TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE 

DI MALL PEKANBARU DALAM PRESPEKTIF ETIKA BISNIS 

ISLAM 

 Bab ini terdiri dari bentuk palaksanaan praktek banggel terhadap 

jual beli handphone di Mall Pekanbaru dan tinjauan etika bisnis 

Islam terhadap praktek banggel dalam jual beli handphone di Mall 

Pekanbaru. 

BAB V  PENUTUP  

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


