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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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. 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.

Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan

dalam melakukan transaksi  tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai

dengan harapan memperoleh keridhaan Allah Swt, dan melarang terjadinya

pemaksaan, oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem

1 Muh Said, Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangannya, (Pekanbaru
: Suska Press, 2008), Cet-1, hal. 2
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perdagangan, diperlukan suatu pedagang  yang bermoral. Rasulullah Saw secara

jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem pedagang yang bermoral ini,

yaitu pedagang yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Jual

beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan atau

penipuan, seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang

banyak, mencegat penjualan diperjalanan menuju pasar, menyembunyikan

informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi

timbangan, menyembunyikan cacat barang dagangan dan sebagainya. Hukumnya

tidak boleh haram.

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. Salah satu contoh perdagangan yang

dilarang adalah perdagangan barang-barang yang haram dengan menjual

minuman yang memabukkan, adapun akibatnya adalah rusaknya moral generasi

muda dan merusak diri sendiri bagi yang mengkonsumsi barang-barang yang

diharamkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maaidah ayat

90:
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Artinya : hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.

Menurut Yusuf Qordhawi aspek  moralitas merupakan jiwa ekonomi Islam

yang membangkit kehidupan dalam setiap peraturan dan syariatnya. Karena hal

tersebut merupakan hakikat-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 surat-surat

Makiyyah 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 menzhalimi antara 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.

2 Yusuf Qordhawi, Norma dan Etika Islam, Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press,
1997), h. 25

3 Ibid, h. 26
4 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Qur’anul Qarim, (Mesir: Maktabat Al-Qahirat,

1960), h. 147
5 Umar Chapra, Negara Sejahtera Menurut Islam, lihat dalam The Welfare State and It’s

The Ekonomi disunting Oleh Khursyid Ahmad, (Leicter: TheIslamic Foudation, 1979), h. 208
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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 siap dipertanggungjawabkan pada diri

sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut

mengganggu atau sebaliknya mendapat pujian6.

Norma atau etika dalam perdagangan yang pertama ditekankan dalam

Islam adalah larangan mengedarkan barang-barang yang haram. Dalam hal ini

pengusaha ataupun penjual dilarang untuk menjual dan memasarkan barang yang

diharamkan dalam Al-qur’an dan hadits seperti daging babi dan anjing serta

segala hal yang memabukkan. Menurut Imam Hasbi Ash-Shiddiqi bahwa larangan

itu bukan hanya hal-hal yang berbentuk minuman, tetapi juga mengharamkan

sesuatu makanan yang dapat menghilangkan akal sehat manusia seperti candu,

narkotika dan obat-obat terlarang. Hukumnya juga haram karena ia termasuk

kedalam kategori memabukkan7.

Selanjutnya yang menjadi etika Islam dalam perdagangan adalah sifat

jujur dan amanah. Bencana yang terbesar dalam perdagangan adalah meluasnya

tindakan dusta dan bathil, seperti berbohong dalam mempromosikan barang

6 Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2006), cet. Ke-1, h. 5.

7 Hasbi Asy-Shiddiqi, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1997), h. 211
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dagangannya, membohongi dalam menjual dan dalam menetapkan harga. Oleh

karena itu salah satu karakter perdagangan yang diridhai Allah Swt adalah

kebenaran dan kejujuran. 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 penjualan8.

Selain itu Islam juga melarang pedagang melakukan penimbunan barang

sehingga barang menjadi langka dipasaran, dengan langkanya barang dan semakin

meningkatnya permintaan maka praktek monopoli harga pedagang sangat bisa

terjadi. Praktek perdagangan seperti ini sangat merugikan masyarakat sebagai

konsumen, maka dengan tegas Islam melarang pedagang melakukan praktek

penimbunan barang. Yang dimaksud dengan monopoli adalah menahan barang

untuk tidak beredar di Pasar supaya naik harganya. Semakin besar orang

melakukannya jika praktek monopoli tersebut dilakukan secara kolektif dimana

para pedagang barang-barang jenis tertentu bersekongkol untuk memonopolinya.

Demikian pula seorang pedagang yang memonopoli suatu jenis tertentu dari

barang dagangan untuk keuntungan dirinya sendiri dan menguasai pasar

sekendaknya. Kata inilah yang dipakai oleh Al-Quran untuk mengecam orang-

orang yang melampaui batas dan berbuat semena-mena, seperti Fir’aun, Haman

dan pendukung-pendukungnya9. Firman Allah dalam surat Al-Qhasash ayat 8:




8 Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 105
9 Yusuf Qhardawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Rabbani

Press, 2001), h. 321
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Artinya: Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya Dia
menja- di musuh dan Kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya
Fir'aun dan Ha- man beserta tentaranya adalah orang-orang
yang bersalah.

Disamping itu juga Islam melarang dengan tegas beredarnya barang-

barang yang dapat merugikan kesehatan manusia seperti barang-barang

kadaluarsa atau sudah habis masa berlakunya10.

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 modren sudah lama

mendapatkan perhatian dari Islam. Hal ini menjadikan ekonomi Islam tersebut

sebagai suatu ekonomi yang menerapka prinsip kebersamaan dan keseimbangan.

Berdasarkan penjelasan diatas 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, amanah dan tidak curang.

3. Pedagang dilarang melakukan penimbunan barang.

4. Pedagang dilarang menjual yang dapat merugikan kesehatan11.

Pada kenyataannya etika perdagangan dalam Islam secara substansial tidak

terlalu dipahami oleh para pedagang yang menjalankan praktek perdagangannya,

10 Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gay Media Pertama, 2000), h. 144
11 Yusuf Qardhawi, Op. Cit. h. 302
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karena pedagang dipasar 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.

Pasar Pelita merupakan salah satu pasar tradisional yang ada dikecamatan

Kubu Babussalam dan satu-satunya pusat perbelanjaan masyarakat kecamatan

Kubu Babussalam. Pasar Pelita memiliki bermacam-macam barang yang

diperdagangkan oleh penjual baik yang bersifat primer maupun skunder. Salah

satu barang yang bersifat primer yang diperdagangkan adalah pakaian, kebutuhan

harian, seperti beras, minyak goreng gula, buah-buahan, sayur-sayuran juga

kebutuhan lainnya. sedangkan barang sekunder yang diperdagangkan adalah

perhiasan, radio dan sebagainya.

Dari pengamatan penulis terhadap praktek perdagangan di pasar pelita

terdapat banyak hal yang dilakukan oleh pedagang pasar yang tidak sesuai dengan

etika perdagangan dalam Islam, diantaranya adalah menjual barang diatas harga

pasar, menutupi kecacatan barang, dan mengurangi takaran timbangan. Sehingga

membuat pembeli tertipu karena tidak mengetahui adanya kecacatan produk dan

kebanyakan pedagang yang memuji kualitas barang dagangannya agar dapat

terjual dengan cepat12.

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 dan teralisasinya

kemakmuran-kemakmuran masyarakat yang merata.

12 Observasi, Pasar Pelita 06 Agustus 2013



8

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian yang secara mendalam kedalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul:

“IMPLEMENTASI ETIKA PEDAGANG MENURUT PERSPEKTIF

EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam

Kabupaten Rokan Hilir)”.

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup dalam penulisan ini,

perlu diadakan batasan masalah yaitu tentang implementasi etika pedagang

menurut perspektif ekonomi Islam (studi pada pasar pelita kecamatan Kubu

Babussalam kabupaten Rokan Hilir), kemudian korelasinya pada aktivitas

perdagangan barang harian pada pedagang kaki lima dan toko-toko kecil di Pasar

Pelita kecamatan Kubu Babussalam.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi etika pedagang pada Pasar Pelita Kecamatan

Kubu Babussalam kabupaten Rokan Hilir?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi etika pedagang

Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
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a. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana implementasi etika

pedagang pada Pasar Pelita kecamatan Kubu Babussalam kabupaten

Rokan Hilir.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap

implementasi etika pedagang pada pasar pelita kecamatan Kubu

Babussalam kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu

pengetahuan dibidang ekonomi syari’ah.

b. Sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan apabila bermaksud

melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi

syari’ah (SE.Sy) pada fakultas syariah dan hukum jurusan ekonomi

Islam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (field reseach) yang dilakukan di

Pasar pelita kecamatan Kubu Babussalam kabupaten Rokan Hilir.

Pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian

penulis karena mudah dijangkau oleh penulis dengan dana dan waktu yang

terbatas.

2. Subjek dan Objek Penelitian
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a. Sebagai subjek dalam penelitian adalah para pedagang dan pembeli

yang menjalankan aktivitas perdagangan barang harian dikaki lima

dan toko-toko kecil di Pasar Pelita.

b. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan implementasi

etika perdagangan para pedagang di Pasar Pelita.

3. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Data primer adalah data yang dikelola sendiri oleh penulis. Dalam hal

ini berupa data hasil wawancara dan koesionar.

b. Data sekunder adalah yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan

pendapat para ahli yang berkenaan dengan etika pedagang.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

keseluruhan pedagang yang menjalankan aktivitas perdagangan di Pasar

Pelita yang berjumlah 322 pedagang. Sedangkan yang akan dijadikan

sampel dalam penelitian ini dengan memakai rumus slovin13.

n =
21 Ne

N



N = 322
E = Batas ketelitian atau nilai kritis (10%)

n =
)%10(3221

322
2x

=
)01,0(3221

322

x

=
2,31

322



13 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta:
Gramedia, 2008), h. 137
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=
4

322

= 81
5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung dilokasi

penelitian untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan

informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung

kepada responden, dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap

muka secara individual.

c. Kuisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang disusun yang nantinya akan diberikan (disebarkan)

kepada sampel penelitian yaitu responden untuk dijawab.

d. Telaah pustaka yaitu dengan mengkaji buku-buku yang

berhubungandengan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan

landasan teoritis dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan metode deskriptif analitik yaitu analisa data yang bersifat

penjelasan dari data-data dan informasi yang dikaitkan dengan teori dan

konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana pembahasan ini

menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau

kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

7. Metode Penulisan
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Setelah data terkumpul, maka penulis akan mendeskripsikan data

tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode deduktif, yaitu penulisan yang menggunakan kaidah-kaidah,

pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil

kesimpulan secara khusus.

b. Metode deduktif, yaitu suatu uraian penulis yang diawali dengan

menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil

kesimpulan secara khusus.

c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan, kemudian

dianalisa sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam

penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca terutama penulis dalam menganalisa dan

memahami hasil dari penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang

dibagi atas beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum

tentang tempat lokasi penelitian berdasarkan letak geografis dan
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demografis, pendidikan, agama, kebudayaan dan adat istiadat

serta mata pencaharian.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang : konsep etika

perdagangan dalam Islam, dasar hukum perdagangan,

pengertian etika pedagang,

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan.

Hasil penelitian meliputi hasil deduktif yaitu setelah semua data

telah berhasil dikumpulkan dan menjelaskan secara rinci dan

sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas.

BAB  V : Kesimpulan dan Saran


