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BAB III

KONSEP ETIKA PERDAGANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Etika

Etika tidak terlepas dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti

kebiasaan (custum) atau karakter (character). Dalam makna yang lebih tegas,

yaitu etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk,

benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang

membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dapat

dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai

filsuf berprilaku15. Jadi, etika perdagangan yaitu sebagai perangkat nilai

tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia perdagangan berdasarkan pada

prinsip-prinsip moralitas. dalam arti lain etika perdagangan berati seperangkap

prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi,

berprilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan

selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi

tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang moralitas

dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk,

terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, dari prilaku seseorang dalam

berbisnis atau bekerja16.

Sistem etika Islam secara umum memilki perbedaan mendasar

dibandingkan dengan sistem etika Barat. Pemaparan pemikiran yang

15 Faisal Badroen , Etika Bisnis Dalam Islam. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4
16 Ibid, h. 15
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melahirkan sistem etika Barat cenderung memperlihatkan perjalanan yang

dinamis dengan cirinya berubah-ubah dan bersifat sementara sesuai dinamika

peradaban yang dominan. Sedangkan dalam Islam mengajarkan kesatuan

hubungan antar manusia dengan penciptanya. Kehidupan duniawi dan ukhrawi

berdasarkan sumber utama yang jelas yaitu Al-Qur’an dan Hadits 17.

Etika adalah selain istilah “akhlak”, juga lazim dipergunakan istilah

“etika”. Perkataan ini berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti : adat

kebiasaan. Dalam pelajaran filsafat etika merupakan bagian daripadanya,

dimana para ahli memberikan ta’rif dalam redaksi kalimat yang berbeda,

antara lain18:

a. Etika ialah ilmu tantang tingkah laku manusia prinsip-prinsip yang

disistimatisir tentang tindakan moral yang betul (webster’s Dict).

b. Bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan, hujah-

hujahnya dan tujuan yang diarahkan kepada makna tindakan (Ensiklopedi

Winkler Prins).

c. Ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentag nilai-nilai,

tidak mengenai sifat tindakan manusia, tetapi tantang idenya, karena itu

bukan bukan ilmu yang positif tetapi ilmu yang formatif (New)

d. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang akhlak

yang luhur dan  meluruskan perbuatan manusia dibawah pancaran sinar

petunjuk Allah Swt, menuju keridhaan-Nya. Dengan melaksanakan etika

17 Ibid, h. 26-27
18 Hamzah Ya’kub, Etika Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), Cet-5, h. 12
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Islam niscaya akan selamatlah manusia dari pikiran-pikiran dan perbuatan-

perbuatan yang keliru dan menyesatkan.

Sedangkan perkataan moral berasal dari bahasa latin yaitu ‘mores’

(bentuk jamaknya, yaitu ‘mos’) yang berarti adat kebiasaan. Di dalam bahasa

Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Yang dimaksud dengan

moral ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan

manusia, mana yang baik dan yang wajar. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran

tindakan yang oleh umum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau

lingkungan tertentu. Dengan demikian jelaslah persamaan antara etika dan

moral, perbedaannya yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral

lebih banyak bersifat praktis19.

Secara leksikal pengertian etika adalah sesuatu yang mempelajari

gejala sosial yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan dalam hidup

manusia seluruhnya, suatu rasa yang timbul dari diri, sampai mengenal tujuan

yang didapatinya. Pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak, adapun

persamaannya terletak pada objeknya yaitu keduanya sama-sama membahas

baik buruknya tingkah laku manusia. Akhlak itu sendiri berasal dari kata al-

khuluk (kebiasaan, perangai, tabiat, dan agama), tingkah laku yang ada atau

lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan sudah menjadi

kebiasaan. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna

memelihara hubungan baik antara sesama20.

19 Ibid, h. 14
20 Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Pt. Raja Grapindo Persada, 2002), cet.

Ke-3, h. 7
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Sementara dalam bahasa arab etika dikenal juga sebagai akhlak itu

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

ada beberapa pengertian tentang etika seperti:

1. Menurut Hamzah Ya’qub 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 buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang

dapat diketahui oleh akal pikiran21.

2. Menurut Ahmad Amin etika atau 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 diperbuat22.

Ajaran etika berpedoman pada kebaikan dari suatu perbuatan yang

dapat dilihat dari sumbangsihnya 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-Qur’an dan As-

Sunnah).

21 Op. Cit, h. 13
22Ahmad Amin, Al-Akhlak, Alih Bahasa Oleh Hamzah Ya’kub, (Bandung: CV.

Diponegoro, 1991), Cet-12, h. 12
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Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat

keyakinan ‘benar dan tidak’ sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan

salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari

norma-norma moral dan perasaan self-respect (menghargai diri) bila ia

meninggalkannya, tindakan yang diambil olehnya harus ia

pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap

oranglain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatakan

pujian23.

B. Dasar Hukum Perdagangan

Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari perdagangan

adalah mubah (boleh) akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut imam

Asy-Syatibi (w. 790 H) pakar fiqh Maliki, hukumnya dapat berubah menjadi

wajib. Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktek ikhtikar,

penimbunan barang, sehingga stok hilang dari pasaran dan harga melonjak

naik. Apabila seseorang melakukan ikhtikar dan mengakibatkan melonjaknya

harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak

pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual pedagang untuk menjual

barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya kenaikan harga barang.

Dalam hal ini, menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai

dengan ketentuan pemerintah24.

23 Faisal Badroen, Op. Cit, h. 5-6
24 Nasrun haroen, op. Cit, h. 114
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Perdagangan/jual-beli disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan

ijma’, yaitu25:

1. Al-Qur’an

Banyak surat-surat dalam al-Qur’an yang membicarakan masalah

perdagangan. Dalam al-Qur’an, perdagangan/jual-beli dijelaskan dalam

tiga bentuk, yaitu:

a. Tijarah (تجار ه)
Kata tijarah dalam al-qur’an disebut sebanyak 8 kali yang

tersebar dalam 7 (tujuh) surat al-baqarah ayat 16 dan 282, an-nissa’

ayat 29, at-taubah ayat 24, an-nur ayat 37, fathir ayat 29, shaf ayat 10,

dan al-jumu’ah ayat 11. Diantara surah yang disebutkan diatas adalah

QS. Surat an-nissa’ ayat 29:












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”26.

25 Rachmat Syafe’i
26 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Syaamil Cipta

Media), h. 83
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b. Bay’(بيع)
Kata bay’ dalam Al-Qur’an disebut sebanyak 4 kali yang

tersebar dalam 3 (tiga) surat Al-Baqarah 254 dan 275, surat Ibrahim

ayat 31 dan surat Al-Jum’ah ayat 9. QS. Al-Baqarah 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”27.

c. Syira’(شرى )

27 Ibid, h. 237
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Kata syira’ terdapat dalam 25 ayat. Dua ayat diantaranya

berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yaitu dalam Qur’an

surat yusuf ayat 21.



















Artinya: “dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada
isterinya: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang
baik, boleh Jadi Dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut
Dia sebagai anak." dan demikian pulalah Kami memberikan
kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir)”.

2. Al-Hadits

Hadits-hadits banyak berbicara mengenai perdagangan/ jual-beli

diantaranya adalah sebagai berikut:

َمةِ اْلَِقَيايـَُومَ يـَبـَُعثـُْونَ الُّتَجارُ ِانَّ : َوَسلَّمَعَلْيهِ اهللاُ َصلَّ اهللاِ َرُسُولُ قَالَ :رِفَاَعَةقَالَ َعنْ 
َوبـَرََّوَصَدقَ اهللاتـََّقىِاالََّمنِ ُفجَّارَا

Artinya: Dari rifa’ah, ia berkata Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya
para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak
sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan, kecuali orang



31

yang bertakwa kepada allah, berbuat bbaik dan jujur (dalam
perkataannya)28.

3. Ijma’

Ulama sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan  dirinya tanpa

bantuan orang lain29.

C. Prinsip berdagang dalam Islam

Dalam Islam kegiatan berdagang itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah

dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Aktivitas perdangangan

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang  digariskan oleh

agama mempunyai nilai ibadah. Usaha perdagangan yang didalamnya

terkandung tujuan-tujuan tata nilai samawi merupakan pembeda dengan pola

perdagangan lainnya yang tidak Islami. Watak ini menjadi karatteristik dasar

yang menjadi titik utama pembeda antara kegiatan perdagangan Islam dengan

perdagangan lainnya yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip

kejujuran yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber pada agama

Islam.

Nabi Muhammad Saw telah menetapkan dasar-dasar moral,

manajemen dan etos kerja mendahului zamannya dalam melakukan

perniagaan atau perdagangan. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis

tersebut telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi

28Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007),
Jilid-2, cet. Ke-1, h. 297-298

29Rachmat Syafe’i , op. Cit, h.75
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Nabi. Prinsip-prinsip bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran

akadamisi dipenghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis

modren seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi,

efisiensi, transparansi dan persaingan yang sehat, semuanya telah menjadi

gambaran pribadi dan etika bisnis prinsip nabi Muhammad Saw ketika ia

muda30.

Ada beberapa prinsip dan konsep yang melatarbelakangi

keberhasilannya Rasulullah Saw dalam bisnis  berdagang. Prinsip-prinsip itu

intinya merupakan fundamental hukum etis atau sikap-sikap dasar manusiawi

yang menunjang keberhasilan seseorang. Menurut Abu Mukhaladun, bahwa

prinsip-prinsip berdagang dalam Islam haruslah sesuai prinsip-prinsip dagang

Rasulullah Saw yang meliputi 4 hal, antara lain  sebagai berikut:

1. Shiddiq

Shiddiq adalah sifat nabi Muhammad Saw, artinya benar dan jujur.

Jika seseorang pemimpin, ia senantiasa berprilaku benar dan jujur dalam

sepanjang kepemimpinannya. Alangkah indahnya jika kita menjalankan

bisnis dengan sifat shiddiq. Kotoran, kezaliman, kemunafikan, penipuan

dan keserakahan akan lenyap dengan menghidupkan sifat-sifat shiddiq

dibenak semua pelaku bisnis31

Rasulullah telah melarang pebisnis/pedagang melakukan perbuatan

yang tidak baik, seperti beberapa hal berikut ini:

a. Larangan tidak menepati janji yang telah disepakati

b. Larangan menutupi cacat atau aib barang yang dijual

30 Ali Yafie, Fiqh Perdagangan Bebas, (Bandung: Mizan, 2003), cet. Ke-1, h. 11-12
31 Muhammad Syakir Sula, Herman Karta Jaya, Pemasaran Syari’ah, (Jakarta : Mizan

Pustaka, 2006), h. 123
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Tidak termasuk umat nabi muhammad seorang penjual yang

melakukan penipuan dan tidak halal rezeki yang ia peroleh dari hasil

penipuan. Sabda Rasulullah saw:

ِىف َماَنا، بُورَِك هلَُ بَـيـَِّعاِن َوبـَيـَّ ِإْن َصَدَق اْلا، فَ ا رَِمالَـْم يـَتَـَفَرقَ اَْلبَـيـَِّعاِن بِاْخلِيَ 
، َوَميَْحَقا بـَرََكَة بَـْيِعِهَما.َحباَ رَِحبًايـَرْ بـَْيِعِهَما، َوِإُن َكَتَما وََكَذبَا، فـََعسَى َأنْ 

Artinya: “Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menentukan
pilihan selama belum saling berpisah, maka jika keduanya
berlaku jujur dan menjelaskan yang sebenarnya maka
diberkati transaksi mereka, namun jika keduanya saling
menyembunyikan kebenaran dan berdusta maka mungkin
keduanya mendapatkan keuntungan tetapi melenyapkan
keberkahan transaksinya. (HR. Mutafaq ‘Alaih dari hakim
Bin Hizam (al Lu’lu wal Marjan: X/9)32.

c. Larangan membeli barang dari orang awam sebelum masuk ke pasar

Rasulullah telah melarang perdagangan barang yang dibawa

(dari luar kota), dikarenakan akan terjadi ketidakpuasan, dimana

pembeli akan membeli dengan harga rendah dan akan dijual di pasar

dengan harga tinggi sehingga pembeli akan memperoleh untung yang

banyak. Sabda Rasulullah Saw:

تـََلقَّوالَ : قَالَ َوسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسْولُ اَنَّ َعْنهُ اهللاُ ُهَريـَْرَةَرِضيَ َاِيبَ َعنْ 
رواه.(احلََيارَ بَ فـَُهوَ السُّْوقُ هُ َسيَّدَ فَاِاَذااََتىِمُنهُ ىفَاْشتَـرَ تـََلَقاهُ َفَمنْ ْاجلََلبَ 
)مسلم

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, sesungguhnya
Rasulullah Saw bersabda: janganlah kamu mencegat
barang dagangan! Barang siapa mencegat barang
dagangan tersebut sampai di pasar (dia mengetahui harga
sesungguhnya). Maka dia boleh melakukan khiyar

32 Yusuf Qardhawi, Op. Cit. h.293
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(melangsungkan atau membatalkan jual belinya dengan
orang yang mencegat tadi33). (HR. Muslim)

2. Amanah

Amanah berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh

dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambahkan, dalam hal ini termasuk

juga tidak menambah harga jual yang telah ditentukan kecuali atas

pengetahuan pemilik barang. Maka seorang yang diberi Amanah harus

benar-benar menjaga dan memegang amanah tersebut. QS. Al-Ahzab, ayat

72:













Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada
langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk
memikul amanat itu dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh34.

Rasulullah memerintahkan setiap muslim untuk selalu menjaga

amanah yang diberikan kepada Nya. Sabda Nabi:

اءْ َمنِ اُْالَ◌َمانََةِاَىل اَدَّ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصَلىاهللاَرُسْولُ قَالَ ةقال،هريرايبَعنْ 
)دوادابوهروا(َخاَنكَ َمنْ َختُنْ َوالَ َمتََنكَ 

Artinya: “Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw
bersabda: sampaikanlah amanat kepada orang yang berhak

33 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: pustaka
azzam, 2007), jilid-1, cet. Ke-3, h. 662

34 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 427
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menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang
telah menghianatimu”. (H.R. Abu Dawud) 35.

Sikap amanah harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap

itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang

dilakukan termasuk pada saaat ia bekerja selalu diketahui oleh allah Swt.

Sikap amanah dapat dibangun dengan jalan saling menasehati dlam

kebajikan serta mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi. Sikap

amanah akan memberikan dampak positif bagi diri pelaku, perushaan,

masyarakat, bahkan negara. Adapun sikap amanah diantaranya:

a. Larangan memakan riba

الرِّبَاَوُمؤُ اَِكالَ َوَسَلمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلُ اهللاِ َرَسُولُ َلَعنَ :َقلَ َعُنهُ اهللاُ يَ َرضِ َجاِبرٍ َعنْ 
)ُمْسلىمرواه(َسَواءٌ ُهمُ َوقَالَ َوَشاِهْيِه،وََكاتَِبهُ ِكَلهُ 

Artinya: Jabir berkata bahwa Rasulullah Saw mengutuk orang yang
menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang
mencatatnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang
saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya
sama (HR. Muslim)36.

b. Larangan melakukan tindak kezaliman

Allah Swt dan Rasulullah Saw menetapkan prinsip dalam

perdagangan tidak boleh ada kedzaliman, yang diperolehkan adalah

prinsip suka sama suka). Allah berfirman dalam QS. An-nissa’ 29:







35 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2006), jilid-2, cet. Ke-2, h. 612

36 Ringkasan Shahih Muslim, Op. Cit, h. 671
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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 kepadamu37.

c. Larangan melakukan suap

َعَلىاهللاِ َلَعَنةُ َوَسَلم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَ اهللاِ َرُسُولُ َقالَ : َعْمرَِوقَالَ ْبنِ َعُبِداهللاِ َعنْ 
)دوادابورواه(َتِشىَواْلُمرُ شِ الرَّا

Artinya: Dari Abdullah Bin Amri RA, berkata Rasulullah Saw
bersabda: Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap.
(H.R Abu Dawud)38.

d. Larangan memberikan komisi yang haram

َعَلىْستَـْعَمْلَناهُ َمنْ :قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّ الَْنِيبَّ نْ عَ ْاُحلَصْيِب،بـَُرْيَدَةْبنِ َعنْ 
)دداوابورواه(فـَُهَوُغُلُولٌ بـَْعَدَذِلكَ َاَخذَ َفَمارِزقَا،فـََرَزقـََناهُ َعَملٍ 

Artinya: Dari burdah bin husaib, rasulullah saw bersabda: siapa
yang kami beri tugas atas suatu pekerjaan dan kami beri
rezeki (gaji) kepadanya, maka apa yang diambil olehnya
selain rezeki (gaji), itu adalah kecurangan” (H.R Abu
Dawud).39

3. Fathanah

Fathanah berarti cakap atau cerdas, juga diartikan sebagai

intelektual , kecerdikan atau kebijaksaan. Pemimpin perusahaan yang

fathanah artinya pemimpin yang memahami, mengerti dan menghayati

secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya40.

37 Depag RI, Op. Cit, h. 83
38 Shahih Sunan Ibnu Majah, Op. Cit, h. 360
39 Ibid, h. 672
40 Muhammad Syakir Sula, Herman Karta Jaya, Op. Cit, h. 128
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Sifat fathanah dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap

muslim, karena untuk mencapai sang pencipta, seorang muslim harus

mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi

yang paling berharga dan termahal yang hanya diberikan kepada manusia

adalah akal (intelektualitas) saat ini kita dapat berkomunikasi dan

melakukan transaksi bisnis kemanca negara hanya melalui perangkat

komputer didalam kamar tidur kita, tanpa harus kekantor, bertemu klien

secara langsung atau malah meninjau perusahaan klien yang ada di negara

tertentu. Disinilah sifat fathanah kita perlu dioptimalkan41.

4. Tabligh

Tabligh berarti komunikatif dan argumentatif. Orang yang

memiliki sifat tabligh akan menyampaikannya dengan benar dan tutur kata

yang tepat. Jika merupakan seorang pemimpin dalam dunia bisnis, ia

haruslah menjadi seorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan misi

dengan benar kepada pelanggan dan lainnya42.

Sikap tabligh ini juga sangat penting bagi pebisnis, karena sikap ini

berkaitan dengan bagaimana seorang pebisnis bisa meyakinkan relasi/

pembeli dengan kemampuan komunikasi, sehingga pembeli tertarik untuk

membeli barang tersebut.

41 Ibid, h. 129
42 Ibid, h. 132
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Dari beberapa prinsip-prinsip berdagang dalam Islam yang

disebutkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sebagai seorang muslim,

tentu tidak boleh lupa meneladani, mengingat nasihat-nasihat nabi

Muhammad Saw sehingga  menjadi moralitas yang membingkai aktivitas

seorang pebisnis/ pedagang. Seperti, Siddiq, Amanah, Fathanah, dan

Tabligh. Selain itu, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai

perdagangan adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

Dalam berdagang, Rasulullah Saw tidak hanya berfokus dikota mekah

saja, melainkan beliau telah melakukan perdagangan internasional dengan

membawa barang dagangannya ke Palestina, Syira, Libanon, dan Yordania.

Beliau melakukan kegiatan pemasaran yang unik melalui reputasinya sebagai

pedagang yang jujur dan senantiasa berkata benar, sifat yang telah tertanam

dengan kuat sejak muda. Segala permasalahan dengan pelanggan  selalu dapat

diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada kekhawatiran akan terjadi

unsur-unsur penipuan didalamnya. Dengan citra pribadi yang sangat dapat

dipercaya ini, beliau sebenarnya telah mencapai semua apa yang diinginkan

seorang marketer dari segi pemasarannya43.

Berkenaan dengan ini, dapat dimengerti apabila salah satu rukun jual-

beli dalam Islam adalah ada barang dan ada uang. Rukun jual beli tersebut

adalah sesuatu yang harus terwujud. Terpenuhi dan tidaknya atau ada dan

tidaknya rukun tersebut menentukan sah dan tidaknya perdagangan yang

dilakukan. Apabila suatu perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan

43 Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-1, h. 6
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syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang ditetapkan

Islam, perdagangan tersebut selain dibenarkan, juga merupakan suatu ibadah.

Alangkah indahnya Islam, dengan bersibuk diri di bidang perdagangan untuk

mencari kekayaan materi, kesibukan tersebut juga mendapatkan nilai sebagai

ibadah kepada Sang Maha Pencipta44.

44 Ibid, h. 8


