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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian  Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah

sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan

tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat

atau perbuatan atau perlakuan yang adil.1Sedangkan menurut bahasa Arab,

adil di sebut dengan kata ‘adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan

al’adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang

benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.

Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua

masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-

aturan yang telah ditetapkan oleh agama.2

Terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai

istilah,antara lain ‘adl, qisth, mizan, hiss, qasd,atau variasi ekspresi tidak

langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah zulm, itsm,

dhalal, dan lainnya. Setelah kata “Allah” dan “Pengetahuan” keadilan dengan

berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan

dalam Alquran.

Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar

keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan

1http://kbbi.web.id/adil. Mengacu  pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak
Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September  2015 .

2Syamsuri, Pendidikan Agama Islam, Jakarta:Erlangga, 2007, h.100
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perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak,

hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta

adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.3

Islam mendefinisikann adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak

didzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi

tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan

orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak

dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan

yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.4

Dalam khazanah islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud adalah

keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan

pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia

terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.5

Murtadha Muthahhari memaknai keadilan sebagai suatu keadaan

sesuatu yang seimbang. Dalam suatu masyarakat terdapat bagian-bagian yang

beragam yang menuju satu tujuan tertentu, maka disitu terdapat banyak

syarat. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok masyarakat tersebut dapat

bertahan dan dapat memberi pengaruh yang dikehendaki darinya, serta dapat

memenuhi tugas yang diletakkan padanya.

3 Ekonomi Islam, Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, Jakarta:
RajaGrafindo Persada , 2008, h.59

4 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, Pekanbaru :Suskapress, h.15
5 Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta:Graha Ilmu, h.7
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Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Alquran

sebagaimana disebut diatas, maka bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang

berasal darinya sebagai berikut.

1. Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum,

yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang

sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah

dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang

menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan

pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan

pengorbanannya,

Tabel III.1
Istilah Adil Menurut Alquran dan Menurut Islam

Istilah dalam

Alquran

Pengertian menurut islam

‘Adl  Persamaan balasan (Kuantitatif)
 Persamaan Kemanusiaan (Kualitatif)
 Persamaan dihadapan hukum dan
UU
 Kebenaran, Kejujuran, Proporsional
 Tebusan dan penyucian

Qist  Distribusi yang adil
 Berbuat dan bersikap adil dan
proporsional

Qasd  Kejujuran dan kelurusan
 Kesederhanaan
 Hemat
 Keberanian

Qawwam,  Kelurusan
 Kejujuran
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Istiqamah

Hiss  Distribusi yang adil
 Kejelasan, terang

Mizan  Keseimbangan
 Persamaan balasan

Wasat  Moderat
 Tengah-Tengah
 Terbaik, terpilih, terpuji

2. Persamaan Hukum

Persamaan Hukum disini memberikan makna bahwa setiap orang

harus diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada

diskriminasi terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apa

pun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus

diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi

ekonomi. Tidak ada alasn untuk melebihkan hak suatu golongan

atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang berbeda dari

kedua golongan tersebut.

3. Moderat

Moderat di sini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil

disini dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang

bersangkutan mampu memosisikan dirinya dalam posisi di

tengah. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang

harus mengambil posisi di tengah dalam arti tidak mengambil

keputusan yang terlalu memperberat atau memperingan, misalnya

dalam hal pemberian kompensasi.
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4. Proporsional

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini

disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik

dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung

jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang.

Proporsional tidak saja berkaitan dengan konsumsi, namun juga

pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu

harus merata, namun perlu tetap memerhatikan ukuran dari

masing-masing individu yang ada.

Menurut Capra dan Frondizi, meskipun keadilan bukan khasanah

tunggal dalam islam, tetapi bagaimanapun cakupan maknanya dalam islam

melampaui meta konsep dalam ideologi kapitalisme maupun lainnya.

Keadilan, pada tataran konsepsional filosofis menjadi sebuah konsep

universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran setiap agama dan

bahkan ajaran berbagai aliran filsafat moral. Keadilan dalam kapitalisme

didasarkan pada spirit laissez, faire, dan laissez passer-nya, yang

memberikan kebebasan kepada mekanisme pasar untuk mengatur dirinya

sendiri dengan berdasar pada hukum supply and demand.6

Menurut Rais, hukum ini akan mengatur kegiatan  ekonomi

masyarakat secara paling rasional dan karena itu  dapat menciptakan

kesejahteraan  sebesar-besarnya bagi masyarakat.

6Ibid h.6-7
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Rasa keadilan dan upaya perealisasiannya bersumber dari substansi,

dari mana manusia tercipta. Tidak peduli betapa ambigu atau kaburnya makna

keadilan baik ditinjau dari segi filosofis, teologis, ekonomi, maupun hukum

dikepala kita, jiwa kita yang paling dalam memiliki rasa keadilan yang

menyinari kesadaran kita, dan apiyang membara dihati kita mendesak kita

untuk hidup dengan adil, melaksanakan keadilan dan melindungi apa yang

kita pandang adil.

B. Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah elemen yang sangat penting bagi perusahaan

atau bisnis karena pemasaran dibutuhkan seni dalam menjalankannya,

dalam pemasaran selalu dinamis, dan pemasaran adalah ujung tombak

dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, dan pemasaranlah yang

langsung bersentuhan dengan para konsumen atau pelanggan. Pemasaran

(marketing) berasal dari kata market (pasar). Pasar adalah semua

pelanggan yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu, bersedia

dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan

kebutuhan atau keinginan tersebut.7

Menurut Philip Kotler pemasaran adalah suatu proses sosial dan

manajerial yang memberikan individu-individu dan kelompok-kelompok

yang mereka inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran

7 Djaslim Saladin, Manajemen Pemasaran, Analisis,Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian, Bandung: Linda Karya,2003,  h.1.
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produk-produk yang bernilai dengan individu dan kelompok lain.8

Pemasaran adalah suatu sistem total dari aktivitas usaha yang di desain

untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan

mendistribusikan produk yang memuaskan keinginan kepada pasar

sasarannya untuk mencapai tujuan organisasi.9

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan

dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik

kepada pembeli yang ada maupun potensial.10

Banyak pakar ekonomi termasuk pakar pemasaran yang

mendefinisikan arti pemasaran tapi bila dilihat definisi panjangnya,

pemasaran adalah mengidentifikasi, mendapatkan, dan memelihara

konsumen yang baik sehingga memperoleh keuntungan. Sedangkan

definisi singkatnya adalah mendapatkan dan memelihara konsumen yang

baik sehingga menghasilkan keuntungan. Mengidentifikasi, menarik, dan

mendapatkan adalah fungsi pra penjualan. Sementara memelihara

mencakup semua fungsi pasca penjualan.11

Pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang

hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang

biasanya dikonsumsi pada saat yang sama denga waktu yang dihasilkan

8 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jakarta : Indeks,2004, Edisi Milenium, h.9.
9 Amin Jaya Tunggal, Manajemen Kontemporer, Jakarta : Harvavindo, 2001, Buku-1, h.1.
10 Jhon Soeprihanto, Soemari Murti, Pengantar Bisnis, Yogyakarta : Liberty, 2003, h.261.
11 Jeffery J. Fox, Strategenius, Penerjamah Siska Praningrum, Jakarta : Daras Book, 2007,

h.23.
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dan memberikan nilai tambah (seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan

atau kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen.12

Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh

suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak

menghasilkan kemilikan sesuatu.13Sementara perusahaan yang

memberikan operasi jasa adalah mereka yang memberikan konsumen

produk jasa baik yang berwujud atau tidak, seperti transportasi, hiburan,

restoran, dan pendidikan.14

C. Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran islam.

Menegakkan keadilan dan memberantas kezalimanadalah tujuan utama

dari risalah para RasulNya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat

dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang

sejarah islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam

maqashid syariah. Ibn Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama

dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman sebagai

kejahatan yang paling buruk (aqbah almunkar) dalam kerangka nilai-nilai

islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang

komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan. Allah SWT

menjelaskan didalam Alquran Surah Al-Maidah:8 tentang kewajiban

berlaku adil dan jujur.

12 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, Jakarta : Salemba Empat, 2001, h.5.
13 Djaslim Saladin, op.cit, h. 134.
14 Rambat Lupiyoadi, op.cit, h.6.
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Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkal (kebenaran) karena Allah menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.15

Prinsip islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan

manusia termasuk ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan

pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian

seperti produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran.

Di wilayah produksi, prinsip islam tentang keadilan menjamin bahwa

tak seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorang pun

dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang.

Para pemeluk islam hanya di izinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui

cara yang adil dan jujur. Islam mengakui hak setiap individu untuk

mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta, memiliki

sesuatu serta menikmati hidup layak. Sebaliknya, islam tidak membolehkan

orang menumpuk harta melalui suap, korupsi, penggelapan, pencurian,

15Alquran dan Terjemah Digital versi 2.1, 2004 QS.Al-Maidah: 8



35

perampokan, judi, berdagang narkotika, eksploitasi, bunga, penipuan, pasar

gelap, pelacuran, mal praktik bisnis, profesi amoral serta cara- cara tidak jujur

lainnya.

Di bidang, prinsip islam tentang keadilan memainkan peran yang

paling penting. Salah satu sumbangan terbesar islam bagi kemanusian adalah

bahwa islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil diantara

manusia. Keadilan dalam distribusi, yang disebut dengan berbagai sebutan

seperti keadilan ekonomi atau keadilan sosial atau keadilan distributif,

menuntut bahwa sumber – sumber ekonomi dan kekayaan haruslah

terdistribusikan diantara anggota masyarakat, bahwa jurang antara si kaya dan

si miskin haruslah terjembatani dan dilain pihak, setiap orang harus dicukupi

kebutuhan dasarnya. Islam melarang kekayaan terkonsentrasi ditangan sedikit

orang dan menjamin sirkulsinya di dalam masyarakat, tidak hanya melalui

pendidikan dan melalui moral saja melainkan juga melalui aturanhukum yang

efektif. 16

Seluruh makna adil pada pembahasan sebelumnya tersebut akan

terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran,

keberanian, kelurusan, dan kejelasan terutama dalam kehidupan ekonomi.

Jika makna adil tersebut telah bejalan sebagaimana mestinya maka kehidupan

masyarakat akan tersejahterakan. Secara singkat, masing-masing akan

dijelaskan sebagai berikut.

16Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Jakarta:Kencana,
2012.h.45
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a. Kebenaran

Kebenaran (al-Shidqah) ialah berlaku benar, baik dalam

perkataan maupun dalam perbuatan. Kewajiban bersifat dan

bersikap benar ini diperintahkan dalam al-Qur’an:







Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada

Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”

(QS.At-Taubah/9:119).17

Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status

dan kemajuan perseorangan dan masyarakat.Menegakkan prinsip

kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan

antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan

golongan lainnya.18 Dalam peribahasa sering disebutkan, ”Berani

karena benar, takut karena salah”.

Betapa kebenaran itu menimbulkan ketenangan yang

dengannya melahirkan keberanian. Rasulullah Shallallâhu ’Alaihi

wa Sallam telah memberikan contoh betapa beraninya berjuang

karena beliau berjalan di atas prinsip-prinsip kebenaran.

17 Alquran dan Terjemah Digital QS.At- Taubah : 119

18 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2006, h.63
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Kebenaran merupakan esensi dan dasar dari keadilan.

Kebenaran dalam hal ini dimaknai sebagai kesesuaian dengan

syariah islam. Kebenaran empiris atau faktual hanya bisa diterima

jika tidak bertentangan dengan kebenaran syariah. Kebenaran

dalam memberikan informasi, kebenaran dalam memberikan

pertimbangan dan kebenaran mengambil keputusan memberikan

jaminan kepada semua pihak atas hak-hak yang terkait. Keadilan

hanya akan bermakna jika setiap orang berpikir, bersikap, dan

berprilaku secara benar. 19

b. Kejujuran

Kata al-amanah, yang secara etimologis berarti “jujur dan

lurus”. Secara terminologis syar’i, “sesuatu yang harus dijaga dan

disampaikan kepada yang berhak menerimanya”

Dengan demikian kejujuran (al-amanah) di sini ialah suatu

sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan

sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta benda,

rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat dengan baik

dapat disebut ”al-amin” yang berarti: yang dapat dipercaya, yang

jujur, yang setia, yang aman.20

19 Ekonomi Islam, Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, Jakarta:
RajaGrafindo Persada , 2008, h.61

20 http://ilmuanakkampus.blogspot.com/2013/11/etika-bisnis-prinsip-kejujuran-

dalam.html
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Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini dijelaskan dalam

sabda Rasulullah saw yakni :

عن حكیم بن حزام رضي هللا عنھ, قال : رسول  هللا صل هللا علیھ 
وسلم : (البیعان بالخیار مالم یبفرقا) أو قال : حتى یتفرقا, فإن صدقا 

وكذبا محقت بركة بیعھما. وبینا بورك لھما في بیعھما, وان كتما 
رواه البخاري)

Artinya: Dari Hakim bin Hizam r.a. berkata: Rasulullah saw
bersabda: Penjual dan pembeli keduanya bebas selama belum
berpisah atau sehingga berpisah keduanya, maka jika keduanya
benar jujur dan menerangkan secara terbuka maka berkat jual
beli untuk keduanya, bila menyembunyikan dan dusta dihapus
berkat jual beli keduanya”. (Riwayat Al-Bukhari).21

Dalam konteks sekarang, salah satu bentuk penyalahgunaan

amanat adalah perilaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Ketiganya sangat berpotensi mengabaikan prinsip profesionalisme

dan integritas moral.Adapun metode penyampaian amanah terus

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap,

ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan

prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang

mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila

seseorang tidak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan

21 Abi Hasan Muruddin Muhammad Bin Abdul Hadi Assaudiyi. Shahih Bukhari (Beirut:
Darul Khitab Al-Alamiyah, 1998), Jus 2,  h. 13
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yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar dantidak

adil.22

c. Keberanian

Keberanian merupakan turunan atau pelengkap dari pada

prinsip kebenaran yang akan memperkuat prinsip Keadilan.

Keduanya berjalan beriringan untuk tercapainya suatu

kemaslahatan baik individu maupun masyarakat umum. Islam

mengajarkan untuk menegakkan kebenaran, dan untuk menegakkan

kebenaran butuh keberanian. Hal ini sesuai dengan perintah Allah

pada Q.S Al Maidah :8.

















Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali
kebencianmuterhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil.Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat

22 Ekonomi Islam, op.cit, h.61
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kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang akamu kerjakan23

Untuk mengambil suatu keputusan yang adil dan melakukan

yang benar sering kali seseorang dihadang oleh suatu keadaan yang

serba menyulitkan. Oleh karena itu, keberanian diperlukan untuk

Mengatasi semua hal ini, tanpa hal ini keadilan tidak bisa

diwujudkan.24

d. Kelurusan

Nilai kelurusan diartikan sebagai taat asas atau konsisten

menuju tujuan. Taat asas disini merupakan suatu kondisi yang

harus dipenuhi agar perilaku adil bisa terwujud. Jika seseorang

tidak bisa berprilaku taat asas, maka akan sangat terbuka

kemungkinan untuk melakukan kedzaliman.25

e. Kejelasan

Dalam pengertian ini, kejelasan yang dimaksud dalam prinsip

keadilan adalah kejelasan dalam bertransaksi. Kejelasan dalam

suatu transaksi baik dari segi akad ataupun barang harus jelas bagi

para pelaku akad. Islam juga mengatur tentang kejelasan agar para

pelaku akad dalam bertransaksi bisa menerapkan dasar suka sama

suka.

23 Alquran dan Terjemah Digital QS.Al-Maidah:8

24 Ekonomi Islam, Loc.Cit, h.61
25 Ibid h.62
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Kejelasan atau transparansi juga termasuk unsur yang penting

dalam prinsip keadilan. Agar dalam suatu transaksi terkhusus

ekonomi tidak ada puhak yang dirugikan.

Keadilan merupakan hal yang universal, terkhusus dibidang

ekonomi nilai-nilai keadilan sering terlupakan terlebih pada dunia

pemasaran. Tergiur oleh keuntungan yang besar kebanyakan pelaku

pasar lupa akan nilai-nilai agama yang sebenarnya menjadi acuan

dalam hidup bermuamalah. Maka dari itu, penerapan prinsip

keadilan dalam kehidupan ekonomi menjadi yang utama dalam

terwujudnya tujuan dari pada ekonomi islam yakni kemaslahatan

umat.

D. Aspek Keadilan dalam Pemasaran Islam

Banyak orang bilang bahwa dunia bisnis adalah dunia yang kejam.

Akibatnya mungkin banyak pebisnis yang menghalalkan segala cara untuk

mencapai target omzet atau keuntungan yang ditetapkan, mereka tidak lagi

memperdulikan etika berbisnis. Dalam jangka pendek mungkin bisnis yang

dijalankan dengan menghalalkan segala cara akan memperoleh keuntungan

yang besar, tetapi yakinlah itu hanya keuntungan semu dan menipu. Pada

saatnya bisnis yang dijalankan dengan menghalalkan segala cara pasti akan

jatuh.26

26Yusuf Mansur & M. Syafe’ie EI Bantanie, Doa-Doa Bisnis Dosa-Dosa Bisnis,
Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2010, h. 1.
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Bisnis yang islami tidak terlepas dari peran prinsip keadilan. Keadilan

yang didalamnya mengandung unsur-unsur kebenaran, kejujuran, keberanian,

kelurusan, dan kejelasan turut membantu dalam tercapainya suatu

kesejahteraan atau kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dari ekonomi

islam.

Keadilan dalam pemasaran ini memiliki empat aspek yang

didalamnya juga berperan prinsip keadilan baik bagi konsumen maupun

distributor selaku pelaku akad. Suksesnya keadilan dalam penerapan lima

aspek ini tergantung bagaimana pihak pengelola menjalankannya.

1. Produk

Produk dalam istilah pemasaran (marketing) adalah bentuk fisik

barang yang di tawarkan dengan seperangkat citra (image) dan jasa

(service) yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan.27

Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan

keinginan pelanggan. Artinya apapun wujudnya selama ini memenuhi

keinginan pelanggan dan kebutuhan dikatakan sebagai produk.28 Produk

merupakan produk sentral dari bauran pemasaran. Jika produk gagal

memuaskan kebutuhan konsumen, berapapun besarnya promosi, potongan

harga, atau distribusi tidak akan berhasil membujuk mereka untuk

membeli.29

27 Gugup Kismono, Pengantar Bisnis,Yogyakarta : BPFE, 2001, Cet-1, h.326.
28 Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 186
29 Ball, MC Culloch & Donald A, Bisnis Internasional, Jakarta : Salemba Empat, 2001,

h.600.



43

Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang bisa memuaskan

kebutuhan atau keinginan. Itu mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat,

organisasi dan ide. Sedangkan produk jasa adalah aktivitas atau manfaat

yang ditawarkan untuk dijual yang secara esensial tidak berwujud dan

tidak menghasilkan kepemilikan atau apapun.30

Satu hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga citra

atau image masyarakat tentang produk yang kita hasilkan. Citra atau

image menurut Kotler adalah merupakan jumlah dari keyakinan-keyakinan

gambaran dan kesan-kesan yang dipunyai seorang pada suatu obyek.31

Pengertian kualitas menurut pendapat Goetsch dan Davis, kualitas

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Setiap perusahaan harus memiliki tingkat kualitas yang akan membantu

atau menunjang usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan posisi

produk di pasar sasarannya. Kualitas merupakan suatu dari alat untuk

mencapai posisi produk. Kualitas menyatakan tingkat kemampuan dari

suatu merek atau produk tertentu dalam melaksanakan fungsi yang

diharapkan.32 Kesadaran membangun kualitas tidak saja terkait melalui

tahap pengembangan dan proses produksi, melainkan termasuk mendengar

30 Kotler dan Armstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, Jakarta : Indeks. 2007, Edisi-9, Jilid-
1,h. 8.

31 Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya,2002, h. 331

32 Sofyan Assauri, Manajemen Pemasaran, Dasar, Konsep dan Strategi, Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2004, h. 211.
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suara pelanggan dan harapan konsumen. Ruang lingkup ini secara jelas

memaparkan terciptanya interaksi konsumen dalam sistem manajemen

kualitas. Dipersyaratkan bahwa manajemen membuat metode interaksi

antara perusahaan dengan konsumen dan mengkajinya secara teratur.

Menjaga standar produk sambil tetap mengedepankan prinsip halal

bersih dan baik adalah tuntutan etika bisnis Islam khususnya keadilan.

Apabila yang di produksi adalah produk untuk dimakan dan diminum,

termasuk obat-obatan maka produk itu pertama-tama harus dibuat dari

bahan yang halal. Bahan tersebut harus dalam keadaan bersih dan tidak

boleh kadaluwarsa, komposisi dan takaran bahan harus benar. Dalam

artian harus sesuai dengan kriteria produk yang telah di cantumkan di

iklan. Selain itu produk-produk harus terawat dan tidak cacat agar

konsumen tidak merasa didzalimi. Allah swt juga mengatur masalah

produk dalam QS Al- Muthaffifin ayat 1-3 :









Artinya : “1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu)

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta
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dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang

lain, mereka mengurangi.”33

2. Pelayanan

Pelayanan ialah setiap kegiatan, manfaat yang ditawarkan suatu

pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak

mengakibatkan kepemilikan apapun, produk layanan bisa berhubungan

dengan produk fisik maupun tidak.34 Para pelanggan semakin piawai

dalam permintaan mereka dan semakin menuntut standar layanan yang

lebih tinggi. Banyak perusahaan besar telah terjaga dari kebutuhan untuk

memperbaiki layanan pelanggan guna bersaing dalam lingkungan yang

sangat kompetitif.

Beberapa argumen mendukung pilihan layanan pelanggan sebagai

unsur bauran pemasaran yang penting untuk penjualan yang lebih luas dan

terpisah. Argumen-argumen ini meliputi :35

1) Harapan pelanggan yang berubah. Dalam hampir setiap pasar,

pelanggan kini lebih menuntut dibandingkan pelanggan, misalnya  tiga

puluh tahun yang lalu.

2) Semakin pentingnya layanan pelanggan. Seiring berubahnya layanan

pelanggan sebagai senjata layanan kompetitif yang dipakai untuk

mendeferensiasikan penjualan mereka.

33 Alquran dan Terjemah Digital QS.Al- Muthaffifin : 1-3
34 Bilson Simamora, Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitable,

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 172.
35 Adrian Payne, Pemasaran Jasa, Yogyakarta : Andi, 2007, h.217.
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3) Kebutuhan akan strategi hubungan (relationship strategy). Untuk

memastikan bahwa strategi layanan pelanggan yang dapat

menciptakan proposisi nilai bagi pelanggan diformulasikan,

dilaksanakan dan dikendalikan, perlu kiranya memberi peran sentral

pada layanan pelanggan dan bukan sekedar bagian dari berbagai unsur

bauran pemasaran.

Konsumen akan melihat dan menilai suatu produk dari segi

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sehingga dasar pembelian

dominan juga dapat ditentukan melalui bagaimana suatu perusahaan

mampu memberikan layanan atau service terbaik yang diinginkan

konsumen. Dengan kata lain konsumen membeli karena pelayanan.

a. Pendukung penjualan

Dalam strategi pemasaran jasa , strategi pengelolaan jasa atau

(pendukung penjualan jasa) ada dua yaitu :36

a) Strategi jasa penjualan (presale service strategy)

Perusahaan harus merancang peralatan dan jasanya sedemikian rupa

untuk memenuhi keinginan konsumen. Perusahaan biasanya

menjanjikan prestasi tertentu yang bernilai bagi konsumen,

sehingga dapat dijadikan strategi penempatan posisi perusahaan

terhadap para pesaingnya. Untuk itu, perusahaan minimal harus

dapat menyediakan jasa fasilitas :

1) Pelayanan arsitektural dalam mendesain peralatan

36 Djaslim Saladin, op.cit, h. 139-140.
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2) Pelayanan pemasangan peralatan

3) Pelayanan pelatihan bagi karyawan yang akan mengoperasikan

peralatan

4) Pelayanan perawatan dan reparasi latihan

5) Pelayanan pembiayaan

b) Strategi jasa purna jual (Postsale Service Strategy)

Strategi pra penjualan hendaknya juga diikuti oleh strategi purna

jual, yaitu penawaran kepada konsumen berbagai macam pelayanan

atau fasilitas setelah produk atau jasa tersebut dimanfaatkan oleh

konsumen, seperti pelayanan perawatan dan sebagainya.

Konsep islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari

usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan

yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada

orang lain. Hal ini tampak dalam Alquran Surat Al-baqarah:267 yang

menyatakan bahwa :
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Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah(dijalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang
buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak
mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.
Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.” 37

3. Harga

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

ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua

pembeli.38

Dari sudut pandang pemasaran , harga merupakan satuan moneter

atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan

agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau

jasa.39 Tingkat harga yang ditetapka mempengaruhi kuantitas yang terjual.

Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya karena

kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam

kaitannya dengan efisiensi produksi. Maka harga sangat memegang

peranan penting dalam pemasaran.

Di dalam mekanisme penjualan barang ada etika untuk

memberikan insentif yang layak atas pembelian barang yang bersifat

khusus. Ini dapat berupa potongan harga (diskon) untuk pembelian partai

37 Alquran dan Terjemah Digital, QS.Al-Baqarah: 267
38 Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, Jakarta : Gramedia Pustaka

Utama, 2001, h. 32.
39 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran,Yogyakarta : Penerbit Andi, 2008, Edisi-3, h.151.
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besar, potongan harga dalam rangka promosi atau penjualan obral (sale)

yaitu menjual barang yang umumnya di lakukan secara menyolok dan

besar-besaran dengan harga murah untuk menghabiskan persediaan

barang. Pengusaha muslim hendaknya menjaga agar harga barang tidak

dinaikkan terlebih dahulu sebelum dikenakan diskon. Dan jangan sampai

ada kebohongan atau penipuan dalam skim pemberian insentif tersebut.40

Dari sudut pandang konsumen, harga sering kali digunakan sebagai

indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang

dirasakan atas suatu barang atau jasa. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen

meningkat maka nilainya akan meningkat pula,demikian pula sebaliknya.

Menurut Fandy Tjiptono,41 harga memiliki dua peranan utama

dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi

dan peranan informasi.

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian

dengan adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan

cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa.

Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia,

kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

40 Muhandis Natadiwirya, Etika Bisnis Islami Jakarta: Granada Press , 2007,h. 83-87
41 Ibid, h. 152.
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b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi dalam membidik konsumen

mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Hal ini terutama

bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk

menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang

sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas

yang tinggi.

Penetapan harga bagi perusahaan memiliki tujuan tertentu, yaitu :42

a. Mempertahankan kelangsungan operasi perusahaan. Perusahaan

menetapkan harga dengan mempertimbangkan biaya yang telah

dikeluarkan dan laba yang diinginkan. Dari laba tersebut perusahaan

mendapatkan dana yang dapat dipergunakan untuk jalannya operasi

perusahaan.

b. Merebut pangsa pasar (market share). Perusahaan dapat menetapkan

harga yang rendah sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen dan

dapat merebut pangsa pasar pesaing.

c. Mengejar keuntungan. Perusahaan dapat menetapkan harga yang

bersaing agar bisa mendapatkan keuntungan yang optimal bagi

produknya.

d. Mendapatkan reiten on investment (ROI) atau pengembalian modal.

Agar perusahaan dapat cepat menutup biaya investasi, harga dapat

ditetapkan tinggi.

42 Gugup Kismono, op.cit, h. 347.
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e. Mempertahankan status quo. Ditengah persaingan beragam produk

yang ditawarkan dipasar, produk yang telah mendapatkan pangsa pasar

perlu dipertahankan keberadaannya dengan penetapan harga yang tepat.

Adapun strategi penyesuaian harga adalah sebagai berikut :

a) Penetapan harga diskon dan pengurangan harga

Diskon kas adalah pengurangan harga pada pembeli yang

membayar tagihan mereka tepat waktu. Diskon kuantitas adalah

pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam jumlah yang

besar.

b) Penetapan harga tersegmentasi

Menjual produk atau jasadengan dua atau lebih harga, dimana

perbedaan harga tidak didasarkan pada perbedaan biaya.

c) Penetapan harga psikologis

d) Sebuah pendekatan dalam penetapan harga yang

mempertimbangkan aspek psikologis harga dan tidak hanya

keadaan ekonomis, harga digunakan untuk mengatakan sesuatu

mengenai produk tersebut.

e) Penetapan harga promosi.

Penetapan harga produk sementara dibawah harga tertulis, dan

beberapa kali bahkan dibawah biaya, untuk meningkatkan penjualan

dalam jangka pendek. 43

43 Philip Kotler dan Garry Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran,Jakarta: Erlangga,2001,
edisi-8, jilid-2, h. 481.
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Di dalam Islam masalah harga juga diatur oleh Allah swt dalam QS

An- Nissa ayat 29 yaitu :












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 dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu”.44

4. Promosi

Dalam islam konsep promosi harus menanamkan nilai-nilai

kejujuran dan juga kebenaran sehingga konsumen percaya dengan produk

yang dipromosikan. Mengkomunikasikan produk haruslah jelas bagi

konsumen dan tidak ada yang ditutup-tutupi untuk menghindari kesamaran

dalam pemasaran produk.

44 Alquran dan Terjemah Digital, QS. An-Nissa : 29
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Selain itu dalam kegiatan promosi islam melarang adanya unsur

manipulasi (penipuan) sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam QS. An-

Nahl ayat 116 :













Artinya : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-

sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-

adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.45

Promosi merupakan satu upaya untuk menawarkan barang

dagangan kepada calon pembeli. Rasulullah Saw sangat banyak

memberikan petunjuk mengenai etika berbisnis atau dalam pemasaran

diantaranya :46

Pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran.

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam

kegiatan berbisnis. Rasulullah saw melarang para pedagang meletakkan

barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

45 Alquran dan Terjemah Digital, QS.An- Nahl : 116
46 Veithzal Rivai, Islamic Marketing, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 189-

193.
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Ke dua, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis.

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak sekedar mengejar keuntungan

sebanyak-banyaknya, tetapi berorientasi kepada sikap ta’awun (menolong

orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis dan berkomitmen

dengan apa yang telah dibuat untuk masyarakat(konsumen).

Ke tiga, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad Saw,

sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam

melakukan transaksi bisnis. Saat ini sumpah palsu dalam kegiatan bisnis

sering dilakukan karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya

meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun harus disadari bahwa

meskipun keuntungan yang diperoleh besar,  hasilnya tidak berkah.

Ke empat, ramah-tamah.Seorang pelaku bisnis, harus bersikap

ramah tamah dalam melakukan bisnis. Firman Allah swt QS.An Nahl

(16:125):













Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang
yang mendapat petunjuk”.47

47Alquran dan Terjemah Digital QS.An-Nahl:125
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Ke lima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi

agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.

Ke enam, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang

membeli kepadanya.

Ke tujuh, tidak melakukan ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk dan

menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya

suatu saat akan menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh.

Ke delapan, takaran, ukuran dan timbangan yang benar.Dalam

perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar

diutamakan.Firman Allah QS. Al-Muthaffifin (83: 1-3)









Artinya: “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”.48

48Ibid,QS Al-Muthaffifin: 1-3
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Ke sembilan, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur

riba.Firman Allah QS. Al-Baqarah (2:275)


























Artinya:”Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya”.49

Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang

kesetanan.Karena itulah Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang

terhadap riba.

49Ibid QS Al-Baqarah : 275


