
BAB III

LANDASAN TEORI

A. Etika

1. Pengertian Etika dalam Islam

Secara etimologis, menurut Endang Syaifuddin Anshari, etika berarti

perbuatan, dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata Khuliq( pencipta) dan Makhluq

(yang diciptakan). Akan tetapi, ditemukan juga pengertian etika berasal dari kata

jamak dalam bahasa Arab “Akhlaq”. Kata Mufradnya adalah khulqu, yang berarti :

sajiyyah: perangai, mur’iiah : budi, thab’in : tabiat, dan adab: adab (kesopanan)1.

Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Meskipun sama

terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan

pengertian. Secara singkat, jika moral lebih cenderung pada pengertian “nilai baik dan

huruk dari setiap perbuatan manusia, etika mempelajari tentang baik dan buruk”.

Jadi,bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk( ethics

atau ‘ilm al-akhlaq) dan moral (akklaq) adalah praktiknya. Sering pula yang dimaksud

dengan etika adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan

baik maupun buruk2.

Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku

manusia, perkataan etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti adat

kebiasaan. Etika adalah sebuah pranata prilaku seseorang atau kelompok orang yang

tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiyah

sekelompok masyarakat tersebut3. Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan

1 Muhammad Alfan, Filsafat Etika Islam,(Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.20-21.
2Ibid
3Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006), Cet. Ke-

1, h. 5.
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standar ( standard of conduct ) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi

mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang lakukan seseorang4.

Aristoteles mendefinisikan etika sebagai suatu kumpulan aturan yang harus

dipatuhi oleh manusia5. Etika juga memiliki stresing terhadap kajian sistem nilai-nilai

yang ada. Oleh karena itu apabila kita kaitkan etika dengan perdagangan dalam Islam,

maka akan melahirkan suatu kesimpulan bahwa perdagangan harus mengacu nilai-

nilai keislaman yang telah baku dari sumber aslinya yaitu al-Quran dan al- Sunnah6.

Jika etika diartikan sebagai kumpulan peraturan sebagaimana yang diungkapkan oleh

Aristoteles, maka etika perdagangan dalam Islam dapat diartikan sebagai suatu

perdagangan yang harus mematuhi kumpulan aturan-aturan yang ada dalam islam.

Pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak, adapun persamaannya

terletak pada objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas baik buruknya tingkah

laku manusia. Segi perbedaannya etika menentukan baik buruknya manusia dengan

tolak ukur akal pikiran. Sedangkan akhlak dengan menetukannya dengan tolak ukur

ajaran agama (al-Quran dan al-Sunnah)7.

Sementara dalam bahasa arab etika dikenal juga sebagai akhlak yang berarti

budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Sedangkan secara istilah ada beberapa

pengertian tentang etika itu sendiri seperti :

1. Menurut Hamzah Ya’kub etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan

dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul , atau tepatnya etika adalah

ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk8.

4Hamzah Ya’kub , Etika Islami : Pembinaan Akhlakkul Karimah, (Suatu Pengantar), (Bandung: CV,
Diponegoro,  1983), h. 12.

5Aw . Wijaya, Etika Pemerintah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.26.
6Ahmad Charis Zubair, Kuliah Etika, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1995), h. 13.
7 Faisal Badroen, Op. Cit, h. 6.
8 Rafik Issa Beekum, Islamic Business Athics (Pent. Muhammad, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004) h. 3.



2. Menurut Amin etika/akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan

buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya.

Menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan

menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat9.

Ajaran etika berpedoman pada kebaikan dari suatu perbuatan yang dapat

dilihat dari sumbangasihnya dalam menciptakan kebaikan hidup sesama manusia,

baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya dia

memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam menentukan baik atau buruknya

perbuatan seseorang, maka yang menjadi tolak ukur adalah akal pikiran. Selain etika

ada juga yang dapat menentukan suatu perbuatan baik atau buruk yaitu akhlak.

Namun dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan yang menjadi tolak ukur

dalam akhlak yaitu al-Quran dan al-Sunnah.

2. Pengertian Akhlak dalam Islam

Akhlak pribadi Islami dapat didefinisikan sebagai wujud budi pekerti yang

melekat dan dilaksanakan oleh orang Islam dan berdasarkan sumber ajaran Islam.

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali dalam alkaf(2000) menyatakan mengenai

akhlak adalah sebagai berikut : “Sesungguhnya akhlak itu adalah kemauan yang kuat

tentang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi adat yang

membudaya yang mengarah kepada kebaikan, dan sesungguhnya akhlak adalah hal

ihwal yang melekat pada jiwa dalam wujud tindakan dan perilaku. Jadi sesuatu

dikatakan akhlak apabila tingkah laku atau hal ihwal yang melekat pada seseorang

karena telah dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus sehingga menjadi

kebiasaan10.

3. Pengertian Etika  Pedagang

9 Ibid, h.14.
10Wahyudi Pramono, Etika Membangun Masyarakat Islam Moderen, (Yogyakarta:Graha Ilmu, n2007),

h.88.



Jual beli (berdagang) dalam bahasa arab dikenal dengan istilah ba’i dan

tijarah. Ba’i dan tijarah memiliki perbedaan makna, di mana ba’i adalah tukar

menukar barang dengan yang lain sebatas ingin memenuhi kebutuhan tidak sampai

pada keinginan mendapatkan keuntungan atau laba. Beda halnya dengan tijarah yang

lebih menitikberatkan pada hasil atau laba. Namun, pada intinya keduanya memiliki

satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan, baik bertujuan mendapatkan hasil atau

tidak11.

Dalam berdagang, tentu yang menjadi prioritas utama adalah mendapatkan

keuntungan. Namun terkadang seorang lupa etika dalam berdagang, sehingga

memiliki kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa

memperhatikan pihak konsumen (pembeli). Padahal tujuan berdagang sesungguhnya

bukan semata-mata murni mencari keuntungan, namun juga membantu saudara yang

sedang membutuhkan.

B. Pengertian Rekreasi atau Wisata

Rekreasi atau wisata dalam bahasa Arab biasa disebut یَاَحھُ  السِّ (siyahah) yaitu,

bepergian ke suatu tempat untuk suatu tujuan, bukan untuk berpindah tempat dan bukan

untuk melakukan suatu pekerjaan. Hukum asalnya diperbolehkan, bahkan jika tujuannya

untuk mengambil ibroh atau mencari rezeki yang halal, atau melihat dan memperhatikan

kekuasaan Allah SWT sang pencipta atau untuk menuntut ilmu maka dianjurkan.

Syaratnya adalah tidak terdapat kemungkaran di dalamnya.12

Allah subhanahu wata’ala berfirman:





11 m.cyberdakwah.com/2013/05/etika-mengambil-laba-dalam-islam/
12 https://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2010/06/21/agar-tamasya-tidak-membawa-murka/







Artinya : "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah

menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya

sekali lagi. Sesungguhnya  Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-

Ankabut: 20)

Pada ayat lain Allah SWT berfirman :











Artinya : “Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga

mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum

mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang

kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu”. (QS. Muhammad : 10)

Rekreasi dengan tujuan bersantai, bersenang-senang, menikmati indahnya alam,

mengetahui tempat-tempat bersejarah dan lain sebagainya, hukum asalnya dibolehkan

jika tidak terdapat kemungkaran di dalamnya. Jika tujuannya untuk berdakwah dan amar

ma’ruf nahi mungkar, maka hal itu dianjurkan. Tetapi jika sekadar rekreasi kemudian

menyaksikan kemungkaran dan tidak mengingkarinya, maka hukumnya haram.13

13 http//mk:@MSITStore:C:/Users/Windows/AppData/Local/Temp/Rats$DI00.958/ hukum%2..
10/05/2014



Wisata menurut bahasa mengandung arti yang banyak. Akan tetapi dalam istilah

yang dikenal sekarang lebih dikhususkan pada sebagian makna itu. Yaitu, yang

menunjukkan berjalan-jalan ke suatu negara untuk rekreasi atau untuk melihat-lihat,

mencari dan menyaksikan (sesuatu) atau semisal itu. Bukan untuk mengais (rezki),

bekerja dan menetap. Islam datang untuk merubah banyak pemahaman keliru yang

dibawa oleh akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai dan

akhlak yang mulia. Wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan

upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka bumi, serta membuat

badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya. Islam datang untuk

menghapuskan pemahaman negatif yang berlawanan dengan (makna) wisata. Kamudian

Islam datang untuk meninggikan pemahaman wisata dengan mengaitkannya dengan

tujuan-tujuan yang mulia. Di antaranya:

1. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar -atau

wisata- untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-bulan

tertentu. Disyariatkan umrah ke Baitullah Ta’ala dalam satahun.

2. Demikian pula, dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu dan

pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan

mencari ilmu dan menyebarkannya.

3. Di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan.

Dalam Al-Qur’anulkarim terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa

tempat.

4. Mungkin di antara maksud yang paling mulia dari wisata dalam Islam adalah

berdakwah kepada Allah Ta’ala, dan menyampaikan kepada manusia cahaya yang

diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Itulah tugas para Rasul

dan para Nabi dan orang-orang setelah mereka dari kalangan para sahabat semoga,



Allah meridhai mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menyebar

ke ujung dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajak mereka

kepada kalimat yang benar. Kami berharap wisata yang ada sekarang mengikuti

wisata yang memiliki tujuan mulia dan agung.

5. Yang terakhir dari pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi

keindahan ciptaan Allah Ta’la, menikmati indahnya alam nan agung sebagai

pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan

memotivasi menunaikan kewajiabn hidup. Karena refresing jiwa perlu untuk memulai

semangat kerja baru. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:











Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah

menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah

menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya  Allah Maha Kuasa atas

segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut: 20)

Dalam ajaran Islam yang bijaksana terdapat hukum yang mengatur dan

mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud-maksud yang telah disebutkan tadi,

jangan sampai keluar batas, sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan dampak

negatif bagi masyarakat. Di antara hukum-hukum itu adalah:



1. Mengharamkan safar dengan maksud mengagungkan tempat tertentu kecuali tiga

masjid. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu’alai wa

sallam bersabda:

ُ َعلَْیِھ َوسَ  ُسوِل َصلَّى هللاَّ َحاُل إِال إِلَى ثَالثَِة َمَساِجَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَمْسِجِد الرَّ رواه (لََّم َوَمْسِجِد األَْقَصى ال تَُشدُّ الرِّ

ومسلم، رقم)ري، رقمالبخا

“Tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Harom,

Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha." (HR. Bukhari, no. 1189)

Sekalipun perjalanan menuju masjid-masjid tersebut untuk sholat atau untuk

haji dan umroh atau tujuan yang lain, selama tujuannya baik maka akan membuahkan

pahala.14

Hadits ini menunjukkan akan haramnya promosi wisata yang dinamakan

Wisata Religi ke selain tiga masjid, seperti ajakan mengajak wisata ziarah kubur,

menyaksikan tempat-tempat peninggalan kuno, terutama peninggalan yang

diagungkan manusia, sehingga mereka terjerumus dalam berbagai bentuk kesyirikan

yang membinasakan. Dalam ajaran Islam tidak ada pengagungan pada tempat tertentu

dengan menunaikan ibadah di dalamnya sehingga menjadi tempat yang diagungkan

selain tiga tempat tadi.

Maka tidak dibolehkan memulai perjalanan menuju tempat suci selain tiga

tempat ini. Hal itu bukan berarti dilarang mengunjungi masjid-masjid yang ada di

negara muslim, karena kunjungan kesana dibolehkan, bahkan dianjurkan. Akan tetapi

yang dilarang adalah melakukan safar dengan niat seperti itu. Kalau ada tujuan lain

dalam safar, lalu diikuti dengan berkunjung ke (masjid), maka hal itu tidak mengapa.

Bahkan terkadang diharuskan untuk menunaikan jum’at dan shalat berjamaah. Yang

14 http:/islamaq.info/id/87846



keharamannya lebih berat adalah apabila kunjungannya ke tempat-tempat suci agama

lain. Seperti pergi mengunjungi Vatikan atau patung Budha atau lainnya yang serupa.

2. Ada juga dalil yang mengharamkan wisata seorang muslim ke negara kafir secara

umum. Karena berdampak buruk terhadap agama dan akhlak seorang muslim, akibat

bercampur dengan kaum yang tidak mengindahkan agama dan akhlak. Khususnya

apabila tidak ada keperluan dalam safar tersebut seperti untuk berobat, berdagang

atau semisalnya, kecuali Cuma sekedar bersenang senang dan rekreasi. Sesungguhnya

Allah telah menjadikan negara muslim memiliki keindahan penciptaan-Nya,

sehingga tidak perlu pergi ke negara orang kafir. Dalam sebuah hadist, Nabi

Shallallahu’alahai wa salam menegaskan:

َمْن َجاَم اْلـُمْشِرَك َوَسَكَن َمَعھُ، فَإِنَّھُ ِمـْثلَھُ 

“Barangsiapa berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia

serupa dengannya.” (HR. Abu Dawud 2787, dihasankan oleh al-Albani dalam

Silsilah Shohihah 2330)

3. Tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam melarang wisata ke tempat-tempat rusak

yang terdapat minuman keras, perzinaan, berbagai kemaksiatan seperti di pinggir

pantai yang bebas  dan acara-acara bebas dan tempat-tempat kemaksiatan. Atau juga

diharamkan safar untuk mengadakan perayaan bid’ah. Karena seorang muslim

diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan maka jangan terjerumus (kedalamnya) dan

jangan duduk dengan orang yang melakukan itu. 15

4. Adapun berkunjung ke bekas peninggalan umat terdahulu dan situs-situs kuno , jika

itu adalah bekas tempat turunnya azab, atau tempat suatu kaum dibinasakan sebab

15 Ibid. http:/islamaq.info/id/87846



kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka tidak dibolehkan menjadikan

tempat ini sebagai tempat wisata dan hiburan.

5. Adapun mengatur wisata untuk orang kafir di negara Islam, asalnya dibolehkan.

Wisatawan kafir kalau diizinkan oleh pemerintahan Islam untuk masuk maka diberi

keamanan sampai keluar. Akan tetapi keberadaannya di negara Islam harus terikat dan

menghormati agama Islam, akhlak umat Islam dan kebudayaannya. Dia pun di larang

mendakwahkan agamanya dan tidak menuduh Islam dengan batil. Mereka juga tidak

boleh keluar kecuali dengan penampilan sopan dan memakai pakaian yang sesuai

untuk negara Islam, bukan dengan pakaian yang biasa dia pakai di negaranya dengan

terbuka dan tanpa baju. Mereka juga bukan sebagai mata-mata atau spionase untuk

negaranya. Yang terakhir tidak diperbolehkan berkunjung ke dua tempat suci;

Mekkah dan Madinah.16

Kepariwisataan tidak pernah mengizinkan adanya praktek-praktek yang bertujuan

merusak aqidah dan pendangkalan syariat dimanapun. Yang ada hanyalah upaya-upaya

segelintir orang, termasuk orang lokal sendiri, yang menjadi pendukung terjadinya

praktek yang dilarang itu. Didalam menjalankan kegiatan pariwisata, masyarakat tidak

hanya melayani keinginan wisatawan sebagaimana didengungkan oleh slogan ”Sapta

Pesona”, masyarakat hendaknya bertindak lebih dari itu, yaitu harus menjadi ”tuan

rumah” yang baik. Tuan rumah yang baik adalah yang mampu memberikan contoh

teladan yang benar dan sesuai dengan aturan agama dan nilai-nilai syariat yang berlaku.

Berikan masukan tentang anjuran dan larangan yang sesuai dengan syariat kepada

wisatawan jika ”yang dilakukan itcu salah”. Jangan pernah segan memberikan peringatan

kepada wisatawan yang kedapatan ”berpakaian minim”, ”makan sambil jalan”, misalnya,

16 http:/bkpp.acehprov.go.id/simpogrr/artikel/artikel26-11-2012/Hirwan_jack/35_2012-syariat-Islam



jika hal itu melanggar aturan agama. Lakukanlah dengan sopan dan lemah lembut dalam

menegur wisatawan seperti itu.17

Upaya menciptakan bentuk pariwisata yang Islami. Suatu perbuatan yang dapat

dinilai sebagai Islami (yang sesuai dengan Islam) dapat dipandang dari:

1. Mengikuti dan menepati apa yang telah diatur oleh Al-qur’an dan Al- sunnah.

2. Perbuatan-perbuatan yang secara tekstual tidak diatur dalam Al-qur’an dan Al-

sunnah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari kedua sumber

tersebut.

Dengan demikian, maka upaya menciptakan bentuk pariwisata yang Islami ialah

mencari kesesuaian praktek-praktek pariwisata dengan aturan-aturan yang telah ada

dalam Al-qur’an dan al-Sunnah. Sebagai  dikemukakan terdahulu, larangan-larangan

dalam pariwisata itu adalah larangan yang ada dalam Al-qur’an dan Al-sunnah, dan

selebihnya adalah diprbolehkan.

Wisatawan, kemanapun pergi pasti akan mentaati aturan hukum, ketentuan agama

dan norma-norma budaya dan adat istiadat yang berlaku di tempat yang dikunjunginya.

Menurut perspektif pengusaha pariwisata, sikap dan pola pikir sebagian masyarakat

setempat yang menganggap pembangunan pariwisata bertentangan dengan syariat Islam

perlu dikaji kembali. Hal ini karena tidak dijumpai satu potong dalilpun yang

mengharamkan pembangunan pariwisata di muka bumi. Sementara yang dilarang dan

haram hukumnya adalah menghadirkan maksiat. Dengan demikian, mari kita cegah

kemungkaran dan kemaksiatan bukan mengkambing hitamkan pariwisata untuk

menghalalkan maksiat dimana-mana.

C. Dalil Tentang Etika

17 http:/bkpp.acehprov.go.id/simpogrr/artikel/artikel26-11-2012/Hirwan_jack/35_2012-syariat-Islam



Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan masalah etika dalam berbisnis, terdapat pada

QS. Al-Ahzab (33) : 21









Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)

hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah18.”

Dalam hadist telah dijelaskan juga tentang etika dalam berbisnis:

قَا فَإِْن َصَدقَا َوبَیَّنَا بُوِرَك لَُھَما « قَاَل -صلى هللا علیھ وسلم-َعْن َحِكیِم ْبِن ِحَزاٍم َعِن النَّبِىِّ  اْلبَیَِّعاِن بِاْلِخیَاِر َما لَْم یَتَفَرَّ

».َوإِْن َكَذبَا َوَكتََما ُمِحقَْت بََرَكةُ بَْیِعِھَما فِى بَْیِعِھَما 

Artinya: “dari hakim Bin Hizam, dari Nabi SAW, beliau bersabda “penjual dan pembeli

mempunyai hak untuk memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah.

Apabila mereka penjual dan pembeli tersebut, berlaku jujur dan mau

menerangkan (barang yang diperjual belikan), niscaya mereka akan mendapat

berkah dalam jual belinya, sebaliknya , apabila mereka berbohong dan

menutupi-nutupi (apa-apa yang seharusnya yang diterangkan mengenai barang

yang di perjula belikan), niscaya  berkah dalam jual beli itu akan dihapus

(hilang)”. (Shahih Muslim hal.10/juz 5)19.

Berdasarkan ayat dan hadits diatas maka dengan jelas bahwa Rasullullah SAW

merupakan suri teladan yang baik bagi kita dalam menjalani bisnis, kesuksesan berbisnis

18 Ibid, h. 595.
19Abu Husain Musalamma, Al Jami’ Shahih Musamma Shahih Muslim, (Beirut: Dar Jil), Juz. 5, h.10.



Rasullullah SAW sangat erat kaitannya dengan praktik bisnis yang sehat dan bersih.

Tidak adanya menyinggung riba, jujur, dan menepati janji. Berbisnis harus sesuai dengan

prinsip syariah berlandaskan iman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

D. Rukun dan Syarat tentang Jual Beli

Rukun jual beli itu ada tiga yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli).

2. Ada shighat (lafaz ijab dan qabul).

3. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat yang sah

a. Syarat yang merupakan konsekuensi jual beli, seperti syarat untuk melakukan

pertukaran dan membayar harga.

b. Syarat yang merupakan bagian dari maslahat akad, seperti syarat untuk

menangguhkan pembayaran atau menangguhkan sebagian darinya, atau syarat

untuk memenuhi ciri-ciri tertentu pada barang yang dijual.

c. Syarat yang didalamnya terdapat manfaat tertentu bagi penjual atau pembeli.

2. Syarat-syarat yang tidak sah

a. Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya.

b. Syarat yang bersamanya jual beli sah, tetapi syarat itu sendiri batal, yaitu syarat

yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli.

c. Syarat yang bersamanya jual beli batal20..

Jual beli memiliki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut :

20Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena, 2011) , Cet. Ke- 5, h. 74-77.



1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua

agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua

agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah

sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli

sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan

begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari

maka harus dihindari. Ulama malikiah menentukan batas penipuan yang berlebihan

itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan

dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berberkah

adalah keuntungan sepertiga ke atas.

2. Berinteraksi yang jujur

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada

unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya. Tirmidzi

men- takhrij sebuah hadits dari Rifa’at:

“Para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang

fasik(penjahat), kecuali orang-orang yang bertakwa kepada allah, berprilaku baik,

dan berkata jujur.”

Tirmidzi juga men-takhrij hadits sebelumnya dari al-Khudri yang berbunyi,

“Pedagang yang jujur..”

3. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara

menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-

syarat penjualan dan memberikan harga lebih. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah

hadits dari jabir,



“Allah akan merahmati orang yang bersikap toleran saat menjual , membeli,

dan menagih hutang.”

4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli,

karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.

5. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai

penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan

dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

6. Mencatat utang dan mempersaksikannya.

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga

mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang21.

E. Etika Perdagangan dalam Ekonomi Islam

Etika ( sikap ) adalah pandangan seseorang terhadap lawan bicaranya yang

disertai dengan tindakannya. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau

kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari

gejala-gejala alamiyah sekelompok masyarakat tersebut. Etika adalah tata cara sopan

santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan antar sesama.

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak akan pernah bisa hidup

sendiri melainkan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya yang

tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiyah

sekelompok masyarakat tersebut22.

Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki seseorang maka pandangan manusia yang

satu dengan yang lainnya akan berbeda. Pandangan manusia terhadap sesuatu bisa saja

21Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, fiqih islam 5/Wahbah az-Zuhaili, (Jakarta: Gema Insani , 2011), Cet.
Ke-1, h.27-28.

22Faisal Badroen, Op. Cit, h. 17.



salah, sebab pandangan manusia dalam memandang atau menilai sesuatu juga

dipengaruhi oleh apa yang ada didalam dirinya sendiri, seperti perasaan, kemampuan

berfikir, ilmu pengetahuan, dan pengalaman pribadi. Untunglah Allah SWT menurunkan

pedoman yang bisa menuntun manusia untuk tidak keluar dari fitrahnya dan tidak

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sang pencipta.

Demikian itulah yang dikatakan etika atau akhlak bagi manusia yang dimilikinya

sejak lahir. Etika merupakan cara menentukan baik buruknya perbuatan dengan tolak

ukur akal pikiran, sedangkan akhlak menentukan baik buruknya perbuatan dengan tolak

ukur ajaran Islam sebagai pedoman ( Al-Qur’an dan Al-Sunnah ). Apabila keduanya telah

satu terbentuklah etika atau akhlak manusia yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam23.

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek

kehidupan, seperti hal nya berdagang juga diatur bagaimana cara berdagang yang baik

sesuai dengan tuntunan Islam. Seseorang yang berdagang bertujuan mencari keuntungan

yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, dalam pandangan ekonomi Islam, bukan sekedar

mencari keuntungan melainkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari

usaha tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah

SWT24.

Dengan demikian untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam

mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai etika (sikap) yang mencerminkan akhlak dari

seorang pedagang adalah sebagai berikut :

1. Larangan memperdagangkan barang-barang haram.

Norma ini melarang mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli,

menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.

2. Bersikap benar, jujur, amanah, dan tidak curang.

23Ibid,  h. 7.
24 Burhanudin Salam, Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000),

Cet. Ke-1, h.202.



Dasar moral sangat diperlukan agar seorang muslim melakukan perdagangan secara

jujur dan benar sesuai dengan tuntunan agama. Kejujuran dan berkata benar adalah

hal-hal yang harus dikembangkan dan dipraktekkan oleh para pedagang muslim.

Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seorang pedagang muslim karna

adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk

memperbesarkan kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan25.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal (8) : 27









Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui26.

Islam sangat menghargai kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu

seorang muslim yang menjadi pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada janji

dan amanat, serta dilarang berkhianat kepada siapapun27. Islam juga melarang

manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam

perdagangan.Peringatan ini sangat aktual, jika kita melihat berbagai kebohongan

dalam praktek perdagangan keseharian.

3. Sikap Adil dan Haramnya Bunga (Riba)

25Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h.105.
26 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 243.
27Muhandis Natadiwirya, Etika Bisnis Islam, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 59.



Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek peekonomian. Hal ini dapat

kita tangkap dalam Al-Qur’an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama

samawi.Bahkan adil salah satu asma Allah.

Sebagaimana dalam firman allah dalam QS. Ali-Imran (3) :130









Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat

keberuntungan28.”

4. Menerapkan kasih sayang dan larangan terhadap monopoli

Islam mewajibkan menyayangi sesama manusia dan seorang pedagang dalam

berusaha tujuan utamanya janganlah hanya terfokus pada keuntungan yang sebesar-

besarnya.

5. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Salah satu nilai dasar yang harus di perhatikan oleh pedagang adalah selalu ingat

kepada akhirat, karna pada dasarnya kehidupan dunia adalah jembatan menuju

akhirat.

6. Jangan menyembunyikan cacat barang.

7. Longgar dan pemurah hati29.

Demikian halnya prinsip-prinsip akhlak yang diajarkan Islam untuk diterapkan

dalam dunia perdagangan yang memungkinkan keberkahan usaha. Keberkahan dalam

28 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 84.
29 Burhanuddin Salam, Op.Cit h. 203.



usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Di dunia memperoleh untung,

karena orang yang menegakkan sendi-sendi moral akan mempunyai relasi yang baik dan

menyenangkan. Sedangkan di akhirat memperoleh pula keuntungan yang merupakan

balasan dari Allah SWT terhadap orang yang mengikuti perintah-Nya.

Etika dan akhlak dalam berdagang yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran

merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens

menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda:“Tidak

dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia

menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani). “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan

kelompok kami” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam

berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah

dan barang baru di bagian atas.

2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam,

tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang

diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap

ta’awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya,

berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi

kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

3. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat intens melarang para

pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis Dalam

sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, “Dengan melakukan sumpah palsu,

barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”. Dalam hadis riwayat

Abu Zar, Rasulullah saw mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang



bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari

kiamat (H.R. Muslim). Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering

dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya

beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang

diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

4. Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.

Nabi Muhammad SawÂ mengatakan, “Allah merahmatiÂ seseorang yang ramahÂ

dan toleranÂ dalam berbisnis” (H.R. Bukhari dan Tarmizi).

5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik

membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad, “Janganlah kalian

melakukan bisnis najsya (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk

menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain

untuk membeli).

6. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi

Muhammad Saw bersabda, “Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan

maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain” (H.R. Muttafaq ‘alaih).

7. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam

masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan

besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.

8. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang

benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah: Celakalah bagi orang

yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka

minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,

mereka mengurangi” ( QS. 83: 112).



9. Bisnis tidak boleh menggangu kegiatan ibadah kepada Allah. Firman Allah, “Orang

yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan

shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan

penglihatan menjadi goncang”.

10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad Saw bersabda,

“Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya”. Hadist ini

mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran

upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

11. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi

monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan)

individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan

isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan

secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam

Islam.

12. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat

merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan

bisnis senjata di saat terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang

halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras,

mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena

dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan

secara cermat.

13. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang

haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dsb. Nabi Muhammad Saw

bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan

“patung-patung” (H.R. Jabir).



14. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah, “Hai orang-orang

yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang

batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara

kamu” (QS. 4: 29).

15. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah memuji seorang

muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi Saw,

“Sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar hutangnya” (H.R.

Hakim).

16. Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar.

Sabda Nabi Saw, “Barang siapa yang menangguhkan orang yang kesulitan

membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah

naunganNya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya” (H.R.

Muslim)30.

Adab-adab Berdagang (Berniaga/Usaha/bisnis) yang dilakukan oleh Rasullullah

adalah :

1. Amanah, artinya penjual dan pembeli sama-sama bersikap jujur. Misalkan penjual

tidak boleh mencampur buah-buahan yang lama dengan yang baru dan menjualnya

dengan harga yang sama. Demikian juga pembeli harus bersikap jujur jika ada

kelebihan pengembalian uang.

2. Ihsan, yang dimaksud ihsan adalah menjalankan perdagangan dengan

mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keberkahan dari Allah SWT, selain

mendapat keuntungan.

3. Bekerjasama, penjual dan pembeli hendaklah bermusyawarah sekiranya timbul

masalah yang tidak diinginkan.

30Etika bisnis dalam ekonomi islam, di akses pada tanggal 01 April 2014 dari http://
serbamakalah.blogspot.com/2013/05/etika-bisnis-dalam-ekonomi-islam_2527.html



4. Tekun. Perdagangan hendaklah dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh

agar berkembang maju.

5. Menjauhi perkara yang haram. Penjual hendaklah menjauhi perkara yang haram

selama menjalankan perniagaan. Contohnya menipu dalam timbangan (isi: apapun

barang atau jasanya), menjalankan muamalat riba, dan menjual barang yang

diharamkan.

6. Melindungi penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli hendaklah saling melindungi

hak masing-masing. Contohnya penjual memberikan peluang yang secukupnya

kepada pembeli untuk melihat pilihan ketika hendak membeli sesuatu barang.

Demikianlah beberapa adab dalam berdagang sehingga tercipta masyarakat yang

harmonis dan sejahtera dan mendapat ridha dari Allah SWT.

Ada beberapa persaingan bisnis yang dilarang dalam Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan penipuan

Penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu penipuan

harga dari sebuah produk sebenarnya dengan maksud mengelabui pembeli dan

penipuan dari penyerahan barang yaitu tidak menepati janjinya31.

2. Menggunakan combe

Combe merupakan kawan dari penjual agar berpura-pura melakukan

penawaran dengan harga tinggi sehingga orang lain tertarik untuk menawarnya.

3. Pemberian harga di atas harga pasar

Pemberian harga di atas harga pasar akan menimbulkan distrosi bagi

perekonomian, hal ini menyebabkan terjadinyakelebihan penawaran, kelebihan ini

kemungkinan besar tidak akan diserap oleh konsumen disebabkan harga terlalu tinggi.

31Muhammad Sulaiman dan Aizuddinnur Zakaria, Jejak Bisnis Rasul, (Jakarta: PT. Mizan Publika,
2010), h.362.



Para pengusaha yang memberi harga di atas harga pasar dikarenakan ketidaktahuan

konsumen dengan harga sebenarnya.

4. Pemberian harga di bawah harga pasar

Pemberian harga di bawah harga pasar akan menimbulkan distrosi bagi

perekonomian, hal ini akan menyebabkan banyaknya permintaan sebab konsumen

membeli harga lebih murah dari yang seharusnya. Untuk mendapatkan konsumen

yang banyak maka para pengusaha rela memberikan harga di bawah harga pasar.

5. Tas’ir ( Penetapan harga )

Tas’ir yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah

atau yang berwenang, untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam

jual beli. Tas’ir merupakan salah satu praktik yang tidak dibolehkan oleh syariat

Islam, pemerintah atau yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan

wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah

menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan

menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman-

kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar

yang sehat32.

32Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), Ed 1, h.15.


