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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pemasaran 

1. Pengertian pemasaran 

Secara umum pemasaran adalah suatu proses untuk menciptakan dan 

mempertukarkan produk.
8
 Philip kothler mendefinisikan pegertian 

pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan  cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan 

pihak lain.
9
 

 

2. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Menurut Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, Bauran pemasaran 

(marketing mix) merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai 

unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar 

implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat 

berjalan sukses.
10

 Menurut Mulyadi Nitisusastro dalam buku 

Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil, bauran pemasaran merupakan 

                                                             
8
 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2010), h. 175 

9
 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Revisi, 2004), h. 52 

10
 Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2006), h.70. 
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instrumen pemasaran dalam menetapkan segmentasi, targeting, dan 

positioning pada target pembeli di arena pasar tertentu.
11

 

Menurut Zeithaml dan Bitner mengemukakan defenisi bauran 

pemasaran adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang dapat 

dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan 

konsumen dan akan dipakai untuk memuaskan konsumen. Berdasarkan 

defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa marketing mix merupakan 

unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir, dan 

digunakan dengan tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan 

pemasaran dengan efektif, sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.
12

 

Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah strategi 

acuan/bauran pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan 

perusahaan, yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan yang 

menyajikan penawaran produk pada segmen pasar tertentu yang 

merupakan sasaran pasarnya Marketing Mix merupakan kombinasi varibel 

atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. 

Unsur Strategi Acuan/Bauran pemasaran yaitu: 

a. Strategi Produk 

Strategi produk dalam hal ini adalah menetapkan cara dan 

penyediaan produk yang tepat bagi yang dituju, sehingga dapat 

                                                             
11

  Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 131. 
12

 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung: CV. 

ALFABETA, 2015), h. 48   



20 
 

memuaskan para konsumennya dan sekaligus dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaaan dalam jangka panjang, melalui peningkatan 

penjualan dan peningkatan share pasar. 

Konsep produk, dapat dilihat dari wujudnya. Wujud produk 

dapat menunjukkan ciri untuk apa suatu produk dibeli atau 

dikonsumsi. 

1) Merek Dagang 

Merek adalah nama, istilah, tanda atau lambang dan 

kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk 

mengidentifikasi (barang atau jasa) dari seorang penjual atau 

kelompok penjual yang membedakannya dari produk persaingan. 

2) Kemasaan (Packaging) 

Kemasan termasuk dalam srategi produk, dengan cara 

memperbaiki bentuk luar dari produk seperti pembungkus, etiket, 

warna dan lain-lain agar dapat menarik perhatian para konsumen, 

dan dapat memberi kesan bahwa produk tersebut mutu atau 

kualitasnya baik. 

3) Kualitas (Mutu) Produk 

Kualitas merupakan salah satu dari alat utama untuk 

mencapai posisi produk. Kebanyakan produk yang disediakan atau 

diadakan mulanya berawal pada satu diantara empat tingkat 

kualitas, yaitu kualitas rendah, kualitas sedang, kualitas baik 

(tinggi) dan kualitas sangat baik. Kualitas harus dipilih dengan 
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mempertimbangkan pasar sasaran (target market) dari segmen 

tertentu. 

4) Pelayanan (Service) 

Keberhasilan pemasaran produk sangat ditentukan pula baik 

tidaknya pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam 

memasarkan produknya. 

b. Strategi harga dan syarat pembayaran 

Peranan penetapan harga akan menjadi sangat penting terutama 

persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan 

terbatas. Dalam penetapan harga perlu diperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Faktor yang mempengaruhinya secara langsung adalah bahan baku, 

biaya produksi, biaya pemasaran, adanya peraturan pemerintah, dan 

faktor lainnya. Faktor yang tidak langsung adalah harga sejenis yang 

dijual oleh pesaing. 

1) Penetapan harga dengan orientasi biaya. 

a) Penetapan harga secara mark-up (mark-up pricing). dalam hal 

ini harga jual yang ditetapkan dilakukan dengan cara 

menambahkan harga suatu  persentase tertentu dari total biaya 

variabel atau harga beli dari seorang pedagang (supermarket). 

b) Penetapan harga dengan “cost plus” (cost plus pricing). Dalam 

hal harga jual yang ditetapkan dengan cara menambahkan 

persentase tertentu dari total biaya (cost of good sold). 
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c) Penetapan harga sasaran (target pricing). Dalam hal ini harga 

jual yang ditetapkan dapat memberikan tingkat keuntungan 

tertentu yang dianggap wajar. 

2) Penetapan harga dengan orientasi permintaan. 

a) Penetapan harga berdasarkan persepsi atau penilaian konsumen 

terhadap suatu produk (perceived value pricing).  

b) Penetapan harga dengan cara diskiriminasi atau diferensiasi 

harga (demand differential pricing). Dilakukan dengan 

mempertimbangkan perbedaan permintaan yang dapat 

didasarkan pada langganan produk, tempat dan waktu.  

c) Penetapan harga dengan orientasi persaingan. 

d) Penetapan harga berdasarkan tingkat harga rata-rata industri 

yang terdapat (going rate pricing) dilakukan dengan alasan 

kesulitan perusahaan untuk mengetahui reaksi dari para 

pembeli dan saingan terhadap perbedaan harga di pasar. 

e) Penetapan harga tender atau pelelangan (saled-bid pricing). 

harga penawaran yang ditetapkan diajukan dalam sampul 

tertutup, sedangkan pembeli dapat memilih penjual yang 

dianggapnya mempunyai harga yang rendah spesifikasi yang 

diharapkannya. 
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3) Strategi potongan harga 

Potongan harga (discount) sering digunakan perusahaan 

untuk meningkatkan jumlah penjualan dan hasil penerimaan 

penjualan serta share pasar perusahaan. 

4) Syarat-syarat pembayaran 

Syarat pembayaran ditetapkan dapat bervariasi, disesuaikan 

dengan situas dan kondisi pasar serta sifat dan perilaku langganan 

atau pembeli. 

c. Strategi Penyaluran (Distribusi) 

Saluran distribusi adalah lembaga-lembaga yang memasarkan 

produk berupa barang atau jasa dari produsen sampai ke konsumen. 

Saluran distribusi diperlukan oleh setiap perusahaan karena produsen 

menghasilkan produk dengan memberikan kegunaan bentuk 

(formutility) bagi konsumen setelah sampai ketangannya, sedangkan 

lembaga penyalur atau memberi kegunaan waktu, tempat, pemilikan 

dari produk itu. 

d. Strategi Promosi 

Acuan/Bauran Promosi (promotion mix) yang terdiri dari: 

1) Advertensi, merupakan suatu bentuk penyajian dan promosi dari 

gagasan, barang atau jasa yang dibiayai oleh sponsor tertentu yang 

bersifat non personal. Media yang sering digunakan dalam 

advertensi ini adalah radio, televisi, majalah, surat kabar dan 

billboard. 
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2) Personal selling, yang merupakan penyajian secara lisan dalam 

suatu pembicaraan dengan seseorang atau lebih calon pembeli 

dengan tujuan agar terealisasinya penjualan, secara tata muka dan 

membantu orang lain dalam memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya.
13

 

3) Promosi penjualan (sales promotion), yang merupakan segala 

kegiatan pemasaran selain personal selling, advertensi dan 

publisitas, yang merangsang pembelian oleh konsumen dan 

keefektifan agen seperti pameran, pertunjukan, demontrasi dan 

segala usaha penjualan yang tidak dilakukan secara teratur yang 

tidak dilakukan secara teratur atau kontinyu. 

4) Publisitas (publicity), merupakan usaha untuk meransang 

permintaan dari suatu produk secara non personal dengan 

membuat, baik yang berupa berita yang bersifat komersial tentang 

produk tersebut di dalam media percetakan atau tidak, maupun 

hasil wawancara yang disiarkan dalam media terebut.
14

 

Tugas penjualan sering digolongkan menurut jenis hubungan 

pembeli yang terlibat dalam penjualan. Adapun jenis tugas-tugas 

penjualan beserta salesmannya yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

                                                             
13

 William G Nickels, dkk, Pengantar Bisnis Edisi 8, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 

h. 196 
14

 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 197-269 
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a. Trade selling dan merchandising salesman 

Trade selling merupakan tugas penjualan yang ditunjukkan 

kepada para penyalur, bukan kepada pembeli akhir. Tenaga 

penjualan yang melakukannya disebut merchandesing salesman. 

b. Missionary selling dan detailman 

Missinonary selling merupakan tugas penjualan yang 

dilakukan untuk mendorong pembeli agar bersedia membeli pada 

penyalur perusahaaan. Tenaga penjualan yang melakukannya 

disebut dengan detailman. Jadi detailman tidak melakukan 

penjualan langsung tetapi hanya memberi contoh barang saja 

(misalnya untuk obat-obatan). 

c. Technical selling dan  sales engineer 

Technical selling merupakan tugas penjualan yang berusaha 

meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasehat 

kepada pembeli akhir dan jasanya (terutama menyangkut masalah 

teknis).  Petugas yang melakukannya disebut sales engineer. 

d. New business selling dan pioneer product salesman 

New business selling merupakan tugas penjualan yang 

berusaha membuka transaksi baru dengan mengubah calon pembeli 

menjadi pembeli. Petugas yang melakukannya disebut dengan 

pioneer product salesman. Misalnya pada perusahaan asuransi.
15

 

 

                                                             
15

 Opcit, Basu Swastha & Ibnu Sukotjo W, h. 228-229 
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B. Pemasaran Dalam Islam 

Islam memandang bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, 

tertib dan teratur, proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Arah pekerjaan 

yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan 

merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT.  

Strategi pemasaran dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yaitu 

rencana untuk meningkatkan pengaruh besar terhadap pasar, dalam jangka waktu 

singkat atau panjang, berdasarkan penelitian, penilaian perencanaan produk, 

promosi, perencanaan penjualan, dan distribusi
16

. 

Strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisis pasar sasaran yang 

merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dan 

menciptakan suatu bauran pemasaran yang cocok dan dapat memuaskan pasar 

sasaran tersebut.
17

 

Pemasaran dalam Islam merupakan pemasaran sebagai sebuah disiplin 

bisnis strategis yang mengarah pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan 

nilai dari satu inisiator kepada para pemegang sahamnya, yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalat (bisnis) dalam Islam. 

Dalam pelaksanaannya tidak boleh ada kegiatan yang bertentangan dengan 

akad dan prinsip muamalah yang Islami, karena setiap umat telah dibekali 

                                                             
16

 Opcit. Peter Salim & Yeni Salim. h. 1463 
17

 Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2015), h. 278. 
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pedoman dalam muamalah, 
18

sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah 

al-Maidah ayat 48: 

                                   

                                       

                                      

                                        

 “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab 

(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujia terhadap Kitab-Kitab 

yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 

Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka 

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk 

tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 

terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya 

satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 

pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat 

kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu 

diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” 

(Q.S. Al-Maidah: 48). 

 

 

Prinsip dasar dalam Marketing Islami yang menjadi panduan bagi pemasar-

pemasar: 

1. Teistis (Rabbaniyah) 

Prinsip marketing Islami yang tidak dimiliki pemasar konvensional 

yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius (diniyah). 
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 Veithzal Rivai, Islamic Marketing Membangun Dan Mengembangkan Bisnis Dengan 

Praktik Marketing Rasulullah Saw, (Jakarta: PT. Gramedia Pustka Utama, 2012), h. 35-39 
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2. Etis (Akhlaqiyah) 

Marketing Islami sangat mengedepankan masalah akhlak (moral, 

etika) dalam seluruh aspek kehidupannya. 

3. Realistis (Al Waqi’iyyah) 

Marketing Islami adalah konsep pemasaran fleksibel karena 

senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pada zamannya 

yang didasarkan pada fikih muamalah kotemporer, sebagaimana keluasan 

dan keluwesan syariah Islamiah yang melandasinya. 

4. Humanistis (Al-Ihsaniyah) 

Marketing Islami bersifat humanistis universal.
19

 

Nabi Muhammad mempraktikkan konsep pemasaran secara luas untuk 

mengembangkan perniagaan di dalam maupun di luar kota Mekah. Pemasaran 

yang beliau terapkan mengandung elemen-elemen penting, seperti keunggulan 

produk, penetapan harga, investasi, promosi, dan pemilihan.
20

 

1. Product (Produk)  

Produk adalah barang yang bisa dipasarkan untuk memenuhi 

permintaan konsumen dengan produk yang berkualitas dan prestasi paling 

baik. Bagi pegawai pemasaran mereka harus mengetahui seluk beluk produk 

yang akan dia jual. Karena di antara faktor yang menunjang kesuksesan 

dalam pemasaran, ada pada produk yang dipasarkan.  

                                                             
19

 Ibid, h. 40 
20

 Muhammad Sulaiman & Aizuddinur Zakaria,  Jejak Bisnis Rasul, (Jakarta Selatan: 

Hikmah, 2010), h. 182 
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Terkait dengan pelayanan terhadap konsumen, terdapat tiga fase yang 

harus dipahami oleh pegawai pemasaran, yaitu: 

a. Menentukan keunggulan produk (core benefits). 

b. Transformasi keunggulan tersebut pada produk sesungguhnya (actual 

benefit). 

c. Mengembangkan produk dengan nilai tambah (augmented product). 

                                  

 “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan 

Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya 

kepada-Nya saja menyembah,” (Q.S. An-Nahl: 114). 

 

Menurut para ulama, kata thayyib harus memenuhi beberapa kriteria 

sehingga sesuai dengan nilai-nilai etika dan spritual dalam istilah halal dan 

thayyib, yaitu: 

a. Barang-barang yang baik, berkualitas. 

b. Barang-barang yang suci (tidak najis) 

c. Barang-barang yang indah.
21

 

2. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan 

produk dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau 

mengonsumsinya. Untuk memikat pembeli, Rasulullah tidak pernah 

berlebihan saat menawarkan produknya.  

                                                             
21

 Veithzal Rivai, Islamic Marketing Membangun Dan Mengembangkan Bisnis Dengan 

Praktik Marketing Rasulullah Saw, opcit, h. 35-39 
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Pada dasarnya kita harus mempromosikan barang dagangan dengan 

cara yang paling tepat sehingga menarik minat calon pembeli. Faktor tempat 

dan cara menawarkan barang harus disajikan dengan cara yang menarik. 

Faktor tempat meliputi desain interior yang serasi, tata letak barang yang 

mudah dilihat, teratur, tertata rapi dan sebagainya.
22

 

Dalam berniaga, Rasulullah memerintahkan kepada kita agar menjaga 

etika saat promosi. Di antara etika tersebut, beliau melarang eksploitasi 

kaum wanita secara berlebihan untuk melariskan suatu produk.  

3. Price (Penetuan Harga) 

Konsep penentuan harga (price) ini sudah dilakukan oleh Rasullulah 

sejak 14 abad yang lalu. Nabi melarang persaingan harga yang tidak sehat 

antara pedagang seperti perang harga yang berlebihan (preatory pricing). 

Namun, beliau menganjurkan agar penentuan harga sesuai dengan kualitas 

serta nilai tambah setiap produk.  

Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil 

bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, 

harga yang adil tidak akan tercapai.  Demikian pula sebaliknya, harganya 

yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan 

sempurna. Jika harga tidak adil maka para pelaku pasar akan enggan 

bertransaksi atau kalaupun bertransaksi, mereka akan menanggung 

kerugian. Karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil 

dan mekanisme pasar yang sempurna. 

                                                             
22

 Ibid, h. 196 
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4. Place (Pemilihan Lokasi) 

Pada zaman Rasulullah, terdapat bentuk pasar yang menjadi tumpuan 

pedagang untuk menjual barang-barang dagang dari luar kota Mekah, 

Rasulullah pun ikut berdagang di pasar-pasar yang terdapat di sekitar kota 

dan di luar Kota Mekah. 

 

C. Prinsip-Prinsip Produksi Dalam Islam 

Efisiensi dalam produksi Islam lebih dikaitkan dengan penggunaan 

prinsip produksi yang dibenarkan syariah. Dengan kata lain, efisiensi produksi 

terjadi jika menggunakan prinsip-prinsip produksi sesuai syariah Islam. 

Prinsip-prinsip produksi dalam Islam yaitu: 

a. Motivasi berdasarkan keimanan semata-mata untuk mendapatkan ridha 

Allah SWT, dan balasan di negeri akhirat. Sehingga dengan motivasi 

atau keyakinan positif tersebut maka prinsip kejujuran, amanah, dan 

kebersamaan akan dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip tersebut menolak 

prinsip individualisme (mementingkan diri sendiri), curang, khianat yang 

dipakai oleh pengusaha yang tidak memilki keyakinan atau keyakinan 

positif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zukhruf ayat 32: 

                                   

                                  

       

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 

telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
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kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian 

mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan,” (Q.S. 

Az-Zukhruf: 32). 

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan seorang pengusaha muslim 

tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum, tetapi puas terhadap 

pencapaian tingkat keuntungan wajar (layak). Tingkat keuntungan dalam 

berproduksi bukan lahir dari aktivitas yang curang. Tetapi keuntungan 

tersebut sudah merupakan ketentuan Allah SWT sehingga keuntungan 

seorang pengusaha muslim di dalam berproduksi dicapai dengan 

menggunakan atau mengamalkan prinsip-prinsip Islam, sehingga Allah 

SWT ridha terhadap aktivitasnya.
23

 

b. Berproduksi berdasarkan azas manfaat dan maslahat 

Berproduksi bukan semata-semata karena profit ekonomis yang 

diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut 

untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat 

Az-Zariyat ayat 19: 

                  

 “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian,” (Q.S. 

Az-Zariyat: 19). 

c. Mengoptimalkan kemampuan akalnya 

Seorang muslim harus menggunakan kemampuan akalnya 

(kecerdasannya), serta profesionalitas dalam mengelola sumber daya. 

                                                             
23

 Ibid, h. 73 
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Karena faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan proses 

produksi sifatnya tidak terbatas, manusia perlu mengoptimalkan 

kemampuan yang telah Allah berikan. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam Al-Qur’an surat Ar-Rahman ayat 33: 

                            

                

 “Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 

(melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak 

dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan,”(Q.S. Ar-

Rahman: 33). 

d. Adanya sikap tawazun (keberimbangan) 

Produksi dalam Islam juga mensyaratkan adanya sikap tawazun 

(keberimbangan) antara dua kepentingan umum dan kepentingan khusus.  

Produksi dapat menjadi haram jika barang yang dihasilkan ternyata 

hanya akan membahayakan masyarakat mengingat adanya pihak-pihak 

yang akan dirugikan dan kehadiran produk, baik berupa barang maupun 

jasa. Produk-produk dalam kategori ini hanya memberikan dampak 

ketidakseimbangan dan kegoncangan bagi aktivitas ekonomi secara 

umum, akibatnya, misi rahmatan lil ‘alamin ekonomi Islam tidak 

tercapai. 

e. Harus optimis 

Seorang produsen muslim yakin bahwa apa pun yang 

diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak membuat hidupnya 

menjadi kesulitan. Allah SWT telah menjamin rezekinya dan telah 
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menyediakan keperluan hidup makhluknya termasuk manusia 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 15: 

                                

       

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari 

rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan,” (Q.S. Al-Mulk: 15). 

f. Menghindari praktik produksi yang haram 

Seorang produsen muslim menghindari praktik produksi yang 

mengandung unsur haram atau riba, pasar gelap, dan spekulasi
24

 

sebagaimana firman Allah dalam surat surat Al-Maidah ayat 90: 

                           

                 

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan,” (Q.S Al-Maidah: 90). 

 

 

D. Perdagangan dalam Islam 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedagang yaitu orang yang 

mencari nafkah dengan berdagang
25

. Sedangkan perdagangan atau bisnis adalah 

sesuatu kegiatan yang terhormat dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat 

Al-Qur’an dan hadist Nabi yang menyebutkan dan menjelaskan norma-norma 

                                                             
24

 Ibid, h. 75 
25

 Suharso & Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya 

Karya), h. 113 
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perdagangan. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri manusia dari beribadah 

kepada Allah (zikir, shalat,dan zakat)
26

. Hal ini diungkapkan Allah Swt, dalam 

surah An-Nuur ayat 37: 

                                        

               

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

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

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

itu) hati dan penglihatan menjadi goncang,” (Surat An-Nur ayat 37). 

Dari surat An-Nuur ayat 37 diatas menjelaskan bahwa perdagangan tidak 

boleh membuat kita lalai melalaikan diri dari beribadah kepada Allah Swt. Oleh 

karena itu perlu adanya etika dalam perdagangan agar usaha yang dilakukan 

menjadi ibadah kepada Allah Swt. 

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam mempunyai etika dalam berdagang 

(berbisnis), yaitu:
27

 

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. 

2. Bersikap benar, amanah, dan jujur. 

3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan monopoli. 

4. Menerapkan  kasih sayang dan mengharamkan monopoli. 

5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. 

6. Berpegang pada prinsip bahwa berpegangan adalah bekal menuju akhir. 

                                                             
26 Opcit. Veithzal Rivai, h. 78 
27 Opcit. Murhadis Natadiwirya, h. 26-27 
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Menurut Akhmad Mujahidin dalam buku Ekonomi Islam 2 etika yang 

harus dimiliki dalam sebuah perdagangan adalah:
28

 

1. Shidiq  (Jujur) 

Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-

ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain 

sebagainya. Dalam Al-Qur’an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang, 

berniaga dan atau jual beli, sudah diterangkan dalam ayat, dihubungka 

dengan timbangan firman Allah Swt:  

                                         

                                       

                       

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan 

sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 

memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 

kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu 

Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji 

Allahyang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu 

ingat,” (QS. Al-An’aam: 152). 

Dengan ayat diatas, kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa, 

sesungguhnya Allah Swt telah menganjurkan kepada seluruh ummat 

manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk 

berlaku jujur dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang 

dagangan. 
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2. Amanah (Tanggungjawab) 

Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah 

(kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban 

dipundaknya. Tanggung jawab para pedagang antara lain: menyediakan 

barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah 

yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang sangat dilarang oleh Islam 

adalah menimbun barang dagangan. Penimbunan barang dagangan 

merupakan salah satu bentuk kecurangan dari para pedagang dalam rangka 

memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. 

3. Tidak menipu 

Setiap sumpah yang keluar dari mulut manusia hanya dengan nama 

Allah, dan jika sudah dengan nama Allah maka harus benar dan jujur. 

Oleh sebab itu, Rasulullah memperingatkan kepada para pedagang untuk 

tidak mengobral janji atau bepromosi secara berlebihan yang cenderung 

mengada-ngada, semata-semata agar barang dagangannya laris terjual, 

karena jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan 

menimpa dirinya hanyalah kerugian.
29

 

4. Menepati janji 

Seorang pedagang dituntut menepati janjinya, baik kepada pembeli 

maupun diantara sesama pedagang terlebih tentu saja kepada Allah Swt. 

Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli 
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misalnhya: tepat pengiriman, menyerahkan barang yang kwantitasnya, 

warna, ukuran dan spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula. 

5. Murah hati 

Rasulullah Saw menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah 

hati dalam melaksanakna jual beli. Murah hati dalam pengertian; ramah 

tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh 

tanggungjawab. 

6. Tidak melupakan akhirat 

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangan melaksanakan 

kewajiban Islam adalah perdagangan akhirat dengan tidak melalaikan 

shalat.
30
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