
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal, ajarannya mencakup semua aspek

kehidupan manusia baik bermasyarakat maupun urusan ibadah kepada Allah SWT. Salah

satu kegiatan dalam bermasyarakat adalah perdagangan, perdagangan merupakan salah

satu penunjang perekonomian masyarakat pada suatu daerah menjadi berkembang. Pada

prakteknya kegiatan perdagangan yang dilakukan masyarakat masih belum sesuai dengan

ketentuan perdagangan dalam Islam. Pelanggaran yang biasa dilakukan oleh pengusaha

adalah berkenaan dengan moralitas pengusaha atau yang lebih sering disebut dengan etika

bisnis dalam Islam.

Pada dasarnya Islam telah mengatur etika perdagangan dengan sangat jelas, baik

yang diperbolehkan maupun hal-hal yang dilarang, pengaturan etika berbisnis oleh Islam

disebabkan karena Islam sangat memperdulikan kemaslahatan umat manusia dengan

mengkaji efek-efek negatif yang akan ditimbulkan dari perdagangan yang dilarang oleh

Islam.

Syari’at Islam mengatur semua sisi penting kehidupan dan menawarkan

kesempurnaan hidup. Kehadiran syari’at Islam ditujukan untuk memenuhi semua tuntutan

kehidupan, memerangi kemiskinan dan merealisasikan kemakmuran dalam semua sisi

kehidupan manusia. Islam seperti telah disinggung di atas, menekankan akidah, ibadah,

moral, syari’at, hukum, keputusan yang bijak dalam perdagangan1. Menurut Yusuf

Qordawi aspek moralitas merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan

kehidupan dalam setiap peraturan dan syariatnya. Karena hal tersebut merupakan hakikat-

1Muh Said, Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangannya, (Pekanbaru : Suska Press,
2008), Cet-1, hal.2.



hakikat yang menempati tempat yang luas dan mendalam dalam akal, hati nurani dan

perasaan seorang muslim2.

Ajaran moralitas yang diterapkan dalam perekonomian Islam tersebut merupakan

tuntutan Tuhan dan pendidikan yang kepadanya diturunkan kitab suci Al-quran agar

dimuka Bumi ini tersebar kebenaran, tegaknya rasa keadilan3. Allah telah menetapkan

perlunya keadilan secara mutlak dalam surah-surah makkiyah sebelum hukum agama

ditetapkan4.

Penerapan etika dalam perekonomian merupakan suatu jalan untuk menuju

terciptanya perekonomian rakyat yang mapan, karena aspek etika tersebut dapat

menanggulangi hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti terjadinya saling

menzalimi antara yang satu dengan yang lainnya yang diakibatkan oleh sikap tamak dan

mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk

mengaplikasikannya dalam kehidupan Ekonomi dan menciptakan standar hidup yang

layak bagi warganya5.

Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus

memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan

etika. Etika bisnis bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat

keyakinan “benar dan tidaknya sesuatu”. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah

melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan

self-respect (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya

harus ia pertanggung jawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap

orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapat pujian.

2Yusuf Qordawi, Norma dan Etika Islam,ter. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), h. 25.
3Ibid, h. 26.
4Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Quranul Qarim, (Mesir: Maktabat Al-Qahirat, 1960), h. 147.
5Umar Chapra, Negara Sejahtera Menurut Islam, lihat  dalam The Welfare State and it’s the Ekonomi

disunting oleh  Khursyid Ahmad, (Leicter:The Islamic Foundation,1979), h. 208.



Dalam bisnis perlu ada rambu-rambu yang ditegakkan secara jelas dan mengikat

semua pelaku bisnis, baik produsen, distributor dan konsumen, semua ini ditunjukkan

agar nilai kemanusiaan bisa menjadi unsur yang terintegrasi dalam praktek bisnis sehari-

hari. Rambu-rambu itu adalah etika bisnis yang berisi aturan untuk dipatuhi oleh para

pelaku bisnis agar dapat tercipta keserasian dan ketentraman dalam menjalankan peran

masing –masing. Etika bisnis sangatlah penting bagi suatu usaha atau perusahaan demi

menjaga image dan kepercayaan konsumen dimasa depan perusahaan tersebut.

Etika bisnis merupakan benteng yang dapat melindungi pelaku bisnis dari godaan

memperoleh keuntungan yang tidak wajar, serta godaan untuk menang sendiri. Dalam

sebuah arena yang sesungguhnya diperlukan suatu kegiatan saling mengisi, dan bukan

arena saling menghabisi. Sebenarnya bisnis yang sehat adalah bisnis yang berpegang pada

prinsip-prinsip etika.6

Etika senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan bisnis, apalagi

dalam zaman modern seperti sekarang ini dimana kegiatan dan skala bisnis dunia telah

begitu besar. Setiap bisnis yang mengabaikan etika atau pertimbangan moral dapat

menyebabkan bahaya yang dahsyat bagi masyarakat, bahkan dia dapat berlaku sangat

eksploitatif.

Jadi sebenarnya perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah allah

dan menjauhi segala larangan-Nya. Dalam Islam, etika bisnis sudah banyak dibahas

dalam berbagai literatur, yang menjadi sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunah

Rasul7. Dan tentunya dalam berbisnis yang baik harus mengetahui beberapa dasar etika

bisnis Islam serta nilai-nilai etika Islam yang dapat mendorong pertumbuhan dan

kesuksesan bisnis tersebut8.

6Ibid.
7Buchari Alma, Kewirausahaan, (Bandung: Alfa Beta, 2005), h. 217.
8Buchari Alma, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami, (Bandung: Alfa Beta, 2003), h. 56.



Ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan bisnis, prinsip kejujuran memiliki nilai

tinggi. Keteladanan yang sungguh luhur mengenai sikap jujur dalam berdagang dimiliki

Nabi kita Muhammad SAW ketika berkiprah sebagai pedagang pada usia mudanya. Islam

sangat menghargai kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu seorang muslim

yang menjadi pelaku bisnis hendaknya taat pada janji dan amanat. Dilarang berkhianat

kepada siapapun, apalagi mitra bisnis termasuk pelanggan atau konsumen.

Islam tidak memberikan kebebasan secara mutlak kepada pedagang, untuk

menetapkan harga dengan sesuka hati. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam hadist

Sunan Abu Daud tentang penetapan harga:

ْعُر فََسعِّْر لَنَا. فَقَ  ِ َغالَ السِّ ِ َعْن أَنٍَس َوقَتَاَدةُ َوُحَمْیٌد َعْن أَنٍَس قَاَل قَاَل النَّاُس یَا َرُسوَل هللاَّ صلى هللا علیھ -اَل َرُسوُل هللاَّ

َ َولَْیَس أََحٌد ِمْنكُ « - وسلم اِزُق َوإِنِّى ألَْرُجو أَْن أَْلقَى هللاَّ َ ُھَو اْلُمَسعُِّر اْلقَابُِض اْلبَاِسطُ الرَّ ْم یُطَالِبُنِى بَِمْظلََمٍة فِى َدٍم إِنَّ هللاَّ

»َوالَ َماٍل 

Artinya: Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah

naik, maka tetapkanlah harga untuk kami,” Lalu Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang

memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang

dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau

harta”(Shahih: Ibnu Majah, Juz. 3 hal. 286)9.

Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan

berdasarkan keadilan, undang-undang agama, dan etika. Di dalam peraturan perdagangan

Islam terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang mejadi landasan pokok

bagi pasar Islam yang bersih10.

9Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar Al-kitab bilarabi), Juz.3, h. 286.
10Buchari Alma, Op.Cit h.175.



Kalau diamati secara cermat Islam sangat memperhatikan etika dan moralitas

yang tinggi dalam menjalankan perdagangan. Etika bisnis yang merupakan bagian dari

kajian pada bidang ilmu Ekonomi moderen sudah lama mendapatkan perhatian dari

Islam. Hal ini yang menjadikan Ekonomi Islam tersebut sebagai suatu Ekonomi yang

menerapkan prinsip kebersamaan dan keseimbangan. Berdasarkan penjelasan di atas

dapat disimpulkan bahwa norma-norma (etika) perdagangan dalam Islam yang harus

ditaati oleh pedagang adalah sebagai berikut :

1. Pedagang dilarang menjual barang yang diharamkan dalam Al-Qur’an dan Hadits.

2. Bersikap jujur dan amanah.

3. Sikap pedagang dalam menetapkan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar.

4. Pedagang dilarang menjual yang dapat merugikan kesehatan.

Pada kenyataannya etika perdagangan dalam Islam secara substansial tidak terlalu

dipahami oleh para pedagang yang menjalankan praktek perdagangannya, karena

pedagang di Wisata Bukit Naang tidak terlalu menyadari tentang pentingnya perdagangan

yang sesuai dengan etika berdagang dalam Islam. Padahal etika tersebut menjadi

kewajiban yang harus direalisasikan dalam praktek perdagangan sebagai pedagang yang

muslim.

Berdasarkan fenomena di atas jelas para pedagang belum mempraktekkan etika

perdagangan Islam, hal ini disebabkan oleh banyaknya kendala-kendala yang selalu

dihadapi oleh pedagang dalam menjalankan perdagangan. Adapun kendala yang sering

terjadi adalah berikut :

1. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menghayati subtansi hukum Islam dalam

bidang Ekonomi, hal ini karena para pedagang di wisata Bukit Naang tidak mau

mendalami bagaimana Ekonomi yang dipraktekkan dalam Islam.



2. Apabila etika perdagangan dalam Islam ditetapkan dalam praktek perdagangan, para

pedagang sulit memperoleh laba yang berlipat ganda karena secara umum tendensi

perdagangan sulit memperoleh laba atau keuntungan yang besar tanpa

mempertimbangkan kepentingan konsumen yang rata-rata dalam tingkat

perekonomian menengah ke bawah.

3. Pedagang sulit untuk menjelaskan kecacatan barang yang diperdagangkan karena

kebanyakan konsumen tidak mempertanyakan hal tersebut. Jika kecacatan barang

dijelaskan akan mengakibatkan barang itu tidak laku dan akan mendatangkan

kerugian kepada penjual11.

4. Prinsip ekonomi di Indonesia tidak cenderung kepada prinsip Ekonomi dalam Islam

yang ingin mewujudkan kemakmuran yang merata. Jika prinsip Ekonomi Islam

dipraktekkan di Indonesia, maka etika perdagangan dalam Islam dapat direalisasikan.

Pengaplikasian etika dalam berbisnis sangat mulia bila diterapkan dibandingkan

hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu tujuan yang mendasar dari etika

perdagangan dalam Ekonomi Islam adalah untuk menghilangkan kesenjangan Ekonomi

dan terealisasinya kemakmuran-kemakmuran masyarakat yang merata. Islam memberikan

jaminan kebebasan pasar dan kebebasan individu untuk melakukan bisnis, namun Islam

melarang perilaku mementingkan diri sendiri, mengeksploitasi keadaan yang umumnya

didorong oleh sifat tamak sehingga menyulitkan dan menyusahkan orang banyak.

Dalam Islam tujuan dari seseorang yang berdagang bukanlah semata-mata

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan.

Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan

yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.

11Suryani, Pedagang Souvenir, Wawancara, Wisata Bukit Naang , 14 Desember 2013.



Untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia, yaitu kebutuhan akan rekreasi,

melepaskan rasa lelah dan stress setelah kerja selama sepekan, atau sebagai arena tempat

berkumpul bagi keluarga untuk bersantai, Kota Bangkinang memiliki alternatif tempat

wisata dan taman hiburan yaitu Wisata Bukit Naang. Bukit Naang Bangkinang

merupakan tempat rekreasi bagi keluarga dengan nuansa alami dan tempat yang luas juga

letaknya yang tidak jauh dari Kota Bangkinang dan sangat mudah dijangkau baik dengan

kendaraan umum.

Bukit Naang merupakan salah satu Wisata yang ada di Kabupaten Kampar. Hal

ini merupakan peluang bagi pedagang dalam meningkatkan perekonomian mereka.

Karena itu, berjualan di Bukit Naang yang dilakukan oleh masyarakat setempat sangat

membantu dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dari fenomena penulis setiap hari

libur pengunjung Wisata Bukit Naang sangat banyak.

Tujuan berdagang adalah untuk memperoleh keuntungan, dan selama Islam

memperbolehkannya maka Islam juga memperbolehkan tujuan yang terkandung di

dalamnya, yaitu memperoleh keuntungan. Namun demikian Islam melarang keuntungan

yang berlebihan, yaitu keuntungan yang melebihi batas yang umum di masyarakat.

Karena keuntungan yang berlebihan itu sama saja dengan suatu bentuk eksploitasi dan

kezaliman terhadap orang lain12.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah seorang pengunjung disana,

pengunjung tersebut mengatakan bahwa harga dagangan yang dijual pedagang tersebut

tidak sama dengan harga di pasar. Para pedagang menaikkan harga tersebut di atas harga

pasaran. Seperti harga pop mie, biasa nya harga pasaran pop mie itu di beli seharga

Rp4000, tetapi disini pedagang menjual nya dua kali lipat dari harga biasanya. Begitu

12Ahmad asy-Syarbashi, Yas’alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan       Kehidupan,
(Jakarta: Lentera, 2005), cet. 5, h. 130.



juga dengan harga-harga dagangan lainnya13. Secara sederhana menaikkan harga barang

itu seolah-olah akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar akan tetapi pengunjung

dalam hal ini sebagai pembeli belum tentu ikhlas untuk berbelanja. Dengan hal ini

terindikasi adanya kesepakatan harga barang kebutuhan konsumen atau pembeli untuk

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada dasarnya masing-masing pedagang

dalam etika berhak menentukan harga dan keuntungan sesuai dengan batas kewajaran.

Tidak mungkin semua pedagang menjual dengan harga yang tinggi. Karna ada sebagian

pedagang yang mengerti etika berdagang dalam Islam. Maka dari itu penulis ingin

mengetahui lebih lanjut mengapa para pedagang tersebut menaikkan harga dagangannya

di atas harga pasar. Dan penulis memilih lokasi Wisatanya di Bukit Naang karena Bukit

Naang ini Wisata yang cukup menarik yang ada di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih

mendalam dan menuangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul: ETIKA

PEDAGANG TERHADAP PENGUNJUNG WISATA BUKIT NAANG DI

KECAMATAN BANGKINANG MENURUT EKONOMI ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya dibatasi

pokok pembahasannya yaitu Etika Pedagang terhadap Pengunjung Wisata Bukit Naang di

Kecamatan Bangkinang menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

13Rani, Pengunjung Objek Wisata, Wawancara,  Wisata Bukit Naang, 14 Desember 2013.



1. Bagaimana etika pedagang terhadap pengunjung Wisata Bukit Naang di Kecamatan

Bangkinang?

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap etika pedagang Wisata Bukit Naang di

Kecamatan Bangkinang ?

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui etika pedagang terhadap pengunjung Wisata Bukit Naang di

Kecamatan Bangkinang.

b. Mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap etika pedagang Wisata Bukit Naang

di Kecamatan Bangkinang.

2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas wawasan bagi penulis.

b. Bahan masukan dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi peneliti

selanjutnya.

c. Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis dalam rangka mendapatkan

gelar sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, metode tersebut

diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan di Wisata Bukit

Naang yang terletak di Sei Jernih di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.



2. Subjek dan objek penelitian

Adapun objek penelitiannya adalah Etika Pedagang di Wisata Bukit Naang di

Kecamatan Bangkinang menurut Ekonomi Islam. Sedangkan subjeknya adalah para

pedagang dan pengunjung yang ada di Wisata Bukit Naang.

3. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung

sebanyak 100 orang pengunjung berdasarkan sensus pada bulan maret tahun 2014.

Dikarenakan keterbatsan waktu dan biaya maka penulis menggunakan untuk

menentukan sampel penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Adapun alasan

pemilihan teknik ini dikarenakan karakteristik populasinya relatif heterogen. Untuk

keperluan tersebut peneliti menggunakan rumus dari Yamane yang dikutip oleh

Rahmat14.

= N. + 1
n = Sampel

N = Populasi

d = presisi yang ditetapkan= .( , )
= 100100.0,01 + 1
= 1002

n = 50	≈ 50	orang
Berdasarkan hasil perhitungan, maka diketahui bahwa jumlah sampel dalam

penelitian berjumlah 50 orang.

4. Sumber data

14Riduwan, Belajar Mudah Penelitian ( Bandung: Alfabeta, 2011), h.65.



Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada 2 macam :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yaitu

wawancara  dan angket yang dilakukan terhadap para pedagang dan pengunjung .

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku atau data pendukung

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian

yang terkait dengan judul penelitian.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya

jawab pihak yang berkaitan dengan penelitian.

c. Angket yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau mengajukan

pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penelitian kepada responden  yang akan

diteliti. Dalam penelitian ini, angket disebarkan kepada para pengunjung.

6. Analisa data

Analisa yang akan digunakan adalah sesuai dengan penelitian ini yang bersifat

deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan hasil pengamatan, wawancara dan angket

yang telah diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan kemudian

digambarkan dengan kata-kata serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran

berdasarkan hasil pembahasan.

7. Metode penulisan

Data yang terkumpul dianalisis, maka penulis mendeskripsikan data tersebut

dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

a. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan mengemukakan kaedah-kaedah

umum, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.



b. Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat

khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu mengungkapkan uraian atau fakta yang diambil dengan apa

adanya.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian kelompok ini disusun secara sistematis dan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini dimuat latar belakang masalah,

batasan masalah,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak dan keadaan geografis

Kecamatan Bangkinang, keadaan penduduk dan mata pencaharian, tingkat

pendidikan, agama dan budaya masyarakat,  sejarah singkat berdirinya

Wisata Bukit Naang, struktur organisasi Wisata Bukit Naang, dan produk-

produk jasa hiburan.

BAB III : Merupakan tinjauan teoritik tentang Etika, pengertian rekreasi atau wisata,

Dalil tentang etika, Rukun dan Syarat Tentang jual beli, Etika perdagangan

dalam Ekonomi Islam.

BAB IV : Memaparkan laporan penelitian yang isinya Etika Pedagang terhadap

Pengunjung Wisata Bukit Naang di Kecamatan Bangkinang dan tinjauan

Ekonomi Islam terhadap Etika  Pedagang  Wisata Bukit Naang di Kecamatan

Bangkinang.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran






